
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA 

COMPUTACIONAL PARA PREVISÃO DA VELOCIDADE DO VENTO  

 

 

 

ERICK COSTA BEZERRA 

 

 

 

FORTALEZA 

Janeiro 2012



 ii

Erick Costa Bezerra 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA 

COMPUTACIONAL PARA PREVISÃO DA VELOCIDADE DO VENTO  

 

 

 

Dissertação submetida à Universidade Federal 

do Ceará como parte dos requisitos para 

obtenção do grau de Mestre em Engenharia 

Elétrica. 

 

Orientadora: 

Prof. Ruth Pastôra Saraiva Leão, Ph.D. 

Co-orientador: 

Prof. Arthur Plínio de Souza Braga, Dr. 

 

 

FORTALEZA 

Janeiro 2012  



 iii

APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA 
COMPUTACIONAL PARA PREVISÃO DA VELOCIDADE DO VENTO 

 
Erick Costa Bezerra 

Esta dissertação foi julgada adequada para obtenção do título de Mestre em Engenharia 
Elétrica, área de Energias Alternativas e aprovado em sua forma final pelo programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Ceará. 
 
 

Erick Costa Bezerra 
 

 
Prof. Ruth Pastôra Saraiva Leão, Ph.D. 

Orientadora 

 

 
Prof. Arthur Plínio de Souza Braga, Dr. 

Co-Orientador 

Banca Examinadora: 
 

 
Prof. Ruth Pastôra Saraiva Leão, Ph.D. 

Presidente 
 

 
Prof. Arthur Plínio de Souza Braga, Dr. 

 

 
Prof. Guilherme de Alencar Barreto, Dr. 

Examinador Externo 
 
 

 
 Prof. Ronaldo Bezerra Barbosa de Aquino, Dr. 

Examinador Externo 
 
 

FORTALEZA 

Janeiro 2012 



 iv

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
 
 

À minha orientadora, Prof. Ruth Pastôra Saraiva Leão, P.hD., e ao meu co-orientador, 

Prof. Arthur Plínio de Souza Braga, Dr., pelo incentivo na realização deste trabalho e pela 

paciência, compreensão e direcionamento. A vocês minha admiração e agradecimentos. 

À FUNCAP (Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico) que contribuiu com o apoio financeiro necessário à realização desse trabalho e 

desenvolvimento científico. 

Aos professores e todos do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC, 

responsáveis diretamente ou indiretamente pela minha formação no programa de Mestrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 v

BEZERRA, E.C. “Aplicação de Ferramentas de Inteligência Computacional para 

Previsão da Velocidade do Vento”. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. 

Universidade Federal do Ceará - UFC, 2012, 127p. 

 

RESUMO 
 

Muitos países têm devotado elevada atenção ao uso de fontes renováveis para atender a 

demanda crescente de energia e assegurar um desenvolvimento sustentável. As projeções pelo 

Global Wind Energy Council (GWEC) indicam que até 2015 a capacidade mundial de 

potência eolielétrica instalada deverá chegar a 449 GW, o dobro existente em 2010. A geração 

eolielétrica tem como característica a variabilidade da produção e o controle restrito da 

geração, sendo a previsão da geração eólica uma necessidade para a operação confiável, 

segura e econômica dos sistemas de potência. Este trabalho apresenta e analisa o resultado da 

previsão da velocidade do vento utilizando Redes Neurais Artificiais (FTDNN, Elman, 

Jordan, e modelo Neural NARX) nos horizontes futuros de 1h, 6h, 12h e 24h. Outras 

ferramentas de Inteligência Computacional (PSO e GA) são também utilizadas para buscar 

melhorar o desempenho das RNAs na previsão. A análise comparativa das previsões obtidas 

teve como referência o modelo de Persistência. Os dados de velocidade do vento considerados 

provêm de uma série histórica com 45.658 amostras de medição, em que 80% foram 

selecionadas para a fase de treinamento e 20% para a validação. Como critério de avaliação 

do desempenho das Redes Neurais foram consideradas três medidas baseadas no erro da 

previsão (MAE, RMSE e MAPE). Para os dados utilizados, os modelos neurais testados se 

mostraram semelhantes (horizonte de 1h) e superiores (demais horizontes) ao modelo de 

Persistência, a depender do horizontes de previsão. Observou-se uma significativa melhoria 

das previsões dos modelos neurais ao adotar PSO como algoritmo de treinamento. 

Palavras-chave: Previsão de Velocidade do Vento, Redes Neurais Artificiais, Séries 

Temporais, Inteligência Computacional.  
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ABSTRACT 
 

Many countries have devoted a lot of attention in the use of renewable energy sources to 

ensure the growing of energy demand and sustainable development. Projections by the Global 

Wind Energy Council (GWEC) indicate that by 2015 the worldwide capacity of installed 

wind power will reach 449 GW, almost the double in 2010. The wind generation is 

characterized by the variability in production and the restricted control. The wind power 

forecast is essential for a reliable, safety and economic operation of power system. This paper 

presents and analyse the predicted wind velocity of Artificial Neural Networks (FTDNN, 

Elman, Jordan, NARX) to the forecasts horizons of 1h, 6h, 12h and 24h. Other 

Computacional Intelligence tools (PSO & GA) are used to improve the ANN performance. It 

was used as reference the results obtained through the Persistence model. It was used a time 

series with 45,658 measurement of wind speed, which 80% were selected for the training 

phase and 20% for validation purposes. As criteria for evaluate the performance of ANN were 

considered the error methods: MAE, RMSE and MAPE. The results shows that all the ANN 

ha similar results for 1h forecasts and better than the results from Persistence model. The use 

of PSO as a training tool results in better forecasts than the ones from backpropagation 

training. 

 
Keywords: Wind Velocity Forecast, Artificial Neural Network, Time Series, Computacional 

Intelligence.



 vii

SUMÁRIO 

Resumo v 

Abstract vi 

LISTA DE FIGURAS............................................................................................. x 

LISTA DE TABELAS............................................................................................ xiii 

LISTA DE SÍMBOLOS........................................................................................ xviii 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS .......................................................... xx 

 
 
1 Introdução............................................................................................................. 1 

1.1 Modelos de Estrutura de Mercado do Setor Elétrico......................................... 3 

1.2 A Importância e Aplicação da Previsão Eólica................................................. 5 

1.3 Classificação dos Fenômenos Meteorológicos.................................................. 7 

1.4 Motivação para a Dissertação........................................................................... 8 

1.5 Objetivos da Dissertação................................................................................... 8 

1.6. Produção Científica........................................................................................... 9 

1.7 Organização Geral da Dissertação..................................................................... 9 

 

2. Estado da Arte na Previsão de Geração Eolielétrica....................................... 11 

2.1 Curva de Potência de Aerogeradores................................................................. 12 

2.2 Visão Geral do Estado da Arte dos Modelos de Previsão de Geração Eólica... 13 

2.2.1 Modelos de Séries Temporais...................................................................... 15 

2.2.1.1 Modelo de Referência............................................................................ 15 

2.2.1.2 Modelos Estatísticos de Série Temporais............................................... 16 

2.2.1.3 Modelos Físicos...................................................................................... 19 

2.2.1.3.1. MOS Ainda São Necessários?......................................................... 21 

2.2.1.4 Modelos Híbridos................................................................................... 23 

2.2.1.5 Ferramentas de Previsão Disponíveis..................................................... 23 

2.3 Avaliação de Performance dos Modelos........................................................... 24 

2.4 A Incerteza das Previsões de Geração Eólica.................................................... 28 

2.5 O Valor da Previsão da Geração Eólica............................................................. 30 

2.6 Prevendo Eventos Extremos.............................................................................. 32 



 viii

2.6.1 Pontos de Observação Fora do Ponto de Geração....................................... 32 

2.6.2. Ciclos de Atualização Rápida..................................................................... 32 

2.7 Solicitações para os Modelos de Previsão......................................................... 33 

2.8. Conclusões........................................................................................................ 34 

 

3. Ferramentas de Inteligência Computacional.................................................... 35 

3.1 Redes Neurais Artificiais (RNA)....................................................................... 35 

3.1.1 Algoritmo de Aprendizado.......................................................................... 36 

3.1.1.1 Algoritmo Backpropagation................................................................... 37 

3.1.2 Redes Neurais com Entradas com Linhas de Atraso................................... 38 

3.1.3 Redes Neurais Recorrentes.......................................................................... 39 

3.1.3.1 Redes de Elman...................................................................................... 40 

3.1.3.2 Redes de Jordan...................................................................................... 41 

3.1.3.3 Modelo Neural NARX............................................................................. 42 

3.2 Algoritmos Genéticos........................................................................................ 44 

3.3 Otimização por Nuvem de Partículas................................................................ 47 

3.4. Conclusões........................................................................................................ 50 

 

4. Avaliação dos Algoritmos Inteligentes.............................................................. 51 

4.1 Dados de Medição da Velocidade do Vento...................................................... 52 

4.2 Parametrização das Redes Neurais Artificiais................................................... 56 

4.2.1 Parametrização das Redes Neurais Artficiais através da Tentativa-e-Erro. 56 

4.2.2 Parametrização das Redes Neurais Artficiais através do PSO.................... 89 

4.2.3 Métodos de Treinamento Utilizados para Otimizar os Pesos das Redes 

Neurais Artificiais................................................................................................. 
91 

4.2.3.1 Treinamento Realizado com o PSO....................................................... 91 

4.2.3.2 Treinamento Realizado com o AG......................................................... 94 

4.3 Comparação dos Resultados Obtidos................................................................ 95 

4.4 Conclusões........................................................................................................ 99 

 

5. Conclusões........................................................................................................... 100 

5.1 Sugestão de Pesquisas Futuras........................................................................... 102 

 
 



 ix

Referências Bibliográficas......................................................................................... 103 

 

APÊNDICE A........................................................................................................... 116 

 



 x

LISTA DE FIGURAS 

1 Introdução  

Figura 1.1 Capacidade instalada acumuluada da geração eólida de 1990 até 2010.. 2 

Figura 1.2 Distribuição da indústria eólica no Brasil – 2010.................................... 3 

Figura 1.3 Horizontes de tempo segundo a aplicação da previsão de geração eólica 7 

2. Estado da Arte na Previsão de Geração Eólica  

Figura 2.1 Curva de potência típica de uma turbina eólica de 1500 kW com 

regulação de pitch e com velocidade de cut-out de 25 m/s....................................... 
11 

Figura 2.2 Diagrama de blocos do sistema baseado na abordagem física................... 12 

Figura 2.3 Linha do tempo para sistemas de previsão de geração eólica.................... 23 

Figura 2.4 Uma grande gama de aplicações on-line é planejada pra uma avaliação 

detalhada e obtenção dos resultados ótimos................................................................ 
24 

Figura 2.5 Erro (desvio padrão em % da capacidade instalada) para o 

Zephyr/WPPT (azul) e o nave predictor (vermelho) em função do horizonte de 

previsão........................................................................................................................ 

26 

Figura 2.6 Exemplo de previsões de geração eólica pontuais associadas a conjuntos 

de intervalo de previsão............................................................................................... 
29 

3. Ferramentas de Inteligência Artificial  

Figura 3.1 Rede MLP com arquitetura genérica....................................................... 36 

Figura 3.2 Rede FTDNN com arquitetura genérica................................................... 39 

Figura 3.3 Exemplo de rede de Elman...................................................................... 41 

Figura 3.4 Exemplo de rede de Jordan...................................................................... 42 

Figura 3.5 Rede NARX com arquitetura genérica...................................................... 43 

Figura 3.6 Exemplo de cruzamento com roleta viciada utilizando o windowing..... 45 

Figura 3.7 Exemplo de cruzamento flat.................................................................... 45 

Figura 3.8 Exemplo de mutação uniforme................................................................ 46 

Figura 3.9 Exemplo de busca através do PSO........................................................... 49 

4. Avaliação empírica dos algoritmos   

Figura 4.1 Curva de frequência de medições da velocidade do vento para 50 

metros de altura........................................................................................................... 
53 

Figura 4.2 Curva de frequência de medições da velocidade do vento para 75 54 



 xi

metros de altura........................................................................................................... 

Figura 4.3 Curva de frequência de medições da velocidade do vento para 100 

metros de altura........................................................................................................... 
55 

Figura 4.4 Comportamento do MSE durante o treinamento da rede FTDNN........... 57 

Figura 4.5 Comportamento do MSE durante a validação da rede FTDNN quando 

sofre variação do número de neurônios da camada intermediária.............................. 
60 

Figura 4.6 Comportamento do MSE durante a validação da rede NARX quando 

sofre variação do número de neurônios da camada intermediária.............................. 
63 

Figura 4.7. Comportamento do MSE durante a validação da rede NARX série-

paralelo quando sofre variação do número de neurônios da camada intermediária. 
66 

Figura 4.8 Comportamento do MSE durante a validação da rede Jordan quando 

sofre variação do número de neurônios da camada intermediária.............................. 
69 

Figura 4.9 Comportamento do MSE durante a validação da rede Elman quando 

sofre variação do número de neurônios da camada intermediária.............................. 
72 

Figura 4.10 Comportamento do MSE durante a validação da rede FTDNN quando 

sofre variação do número de atrasadores.................................................................... 
76 

Figura 4.11 Comportamento do MSE durante a validação da rede NARX quando 

sofre variação do número de atrasadores.................................................................... 
79 

Figura 4.12 Comportamento do MSE durante a validação da rede NARX série-

paralelo quando sofre variação do número de atrasadores......................................... 
82 

Figura 4.13 Comportamento do MSE durante a validação da rede Jordan quando 

sofre variação do número de atrasadores.................................................................... 
85 

Figura 4.14 Comportamento do MSE durante a validação da rede Elman quando 

sofre variação do número de atrasadores.................................................................... 
88 

Figura 4.15 Gráfico representando o resultado do MSE de validação de todas 

redes............................................................................................................................ 
93 

Figura 4.16 Gráfico representando o resultado do MSE de validação das redes........ 94 

Figura 4.17 Comportamento do MSE durante o treinamento da rede NARX............ 95 

Figura 4.18 Gráfico representando o resultado do MSE de validação das redes........ 97 

Figura 4.19 Gráfico representando as previsões das redes para 1h à frente............... 98 

Figura 4.20 Gráfico representando as previsões das redes para 24h à frente............. 98 

APÊNDICE A  

Figura A.1 Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) 116 



 xii

durante o mês de Janeiro............................................................................................. 

Figura A.2 Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) 

durante o mês de Fevereiro......................................................................................... 
117 

Figura A.3 Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) 

durante o mês de Março.............................................................................................. 
118 

Figura A.4 Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) 

durante o mês de Abril................................................................................................ 
119 

Figura A.5 Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) 

durante o mês de Maio................................................................................................ 
120 

Figura A.6 Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) 

durante o mês de Junho............................................................................................... 
121 

Figura A.7 Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) 

durante o mês de Julho...................................................................................... 
122 

Figura A.8 Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) 

durante o mês de Agosto................................................................................... 
123 

Figura A.9 Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) 

durante o mês de Setembro............................................................................... 
124 

Figura A.10 Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento 

(m/s) durante o mês de Outubro................................................................................. 
125 

Figura A.11 Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento 

(m/s) durante o mês de Novembro.............................................................................. 
126 

Figura A.12 Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento 

(m/s) durante o mês de Dezembro.............................................................................. 
127 

 



 xiii

LISTA DE TABELAS 

1 Introdução  

Tabela 1.1 Modelos de mercado................................................................................. 4 

Tabela 1.2 Horizonte de tempo para a previsão.......................................................... 6 

2. Estado da arte na previsão de geração eólica  

Tabela 2.1 Lista de softwres de previsão de energia eólica........................................ 24 

4. Avaliação empírica dos algoritmos   

Tabela 4.1 Frequência de medições para a altura de 50 metros.................................. 53 

Tabela 4.2 Frequência de medições para a altura de 75 metros.................................. 54 

Tabela 4.3. Frequência de medições para a altura de 100 metros............................... 55 

Tabela 4.4 Resultados da etapa de validação da rede FTDNN para horizonte de 1h.. 58 

Tabela 4.5 Resultados da etapa de validação da rede FTDNN para horizonte de 6h.. 58 

Tabela 4.6 Resultados da etapa de validação da rede FTDNN para horizonte de 

12h............................................................................................................................... 
59 

Tabela 4.7 Resultados da etapa de validação da rede FTDNN para horizonte de 

24h............................................................................................................................... 
59 

Tabela 4.8 Melhores resultados da etapa de validação da rede FTDNN para todos 

os horizontes............................................................................................................... 
60 

Tabela 4.9 Resultados da etapa de validação da rede NARX para horizonte de 1h..... 61 

Tabela 4.10 Resultados da etapa de validação da rede NARX para horizonte de 6h... 61 

Tabela 4.11 Resultados da etapa de validação da rede NARX para horizonte de 12h. 62 

Tabela 4.12 Resultados da etapa de validação da rede NARX para horizonte de 24h. 62 

Tabela 4.13 Melhores resultados da etapa de validação da rede NARX para todos 

os horizontes............................................................................................................... 
63 

Tabela 4.14 Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo para 

horizonte de 1h............................................................................................................ 
64 

Tabela 4.15 Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo para 

horizonte de 6h............................................................................................................ 
64 

Tabela 4.16 Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo para 

horizonte de 12h.......................................................................................................... 
65 

Tabela 4.17 Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo para 65 



 xiv

horizonte de 24h.......................................................................................................... 

Tabela 4.18 Melhores resultados da etapa de validação da rede NARX série-

paralelo para todos os horizontes................................................................................ 
66 

Tabela 4.19 Resultados da etapa de validação da rede Jordan para horizonte de 1h.. 67 

Tabela 4.20 Resultados da etapa de validação da rede Jordan para horizonte de 6h.. 67 

Tabela 4.21 Resultados da etapa de validação da rede Jordan para horizonte de 12h 68 

Tabela 4.22 Resultados da etapa de validação da rede Jordan para horizonte de 24h 68 

Tabela 4.23 Melhores resultados da etapa de validação da rede Jordan para todos 

os horizontes............................................................................................................... 
69 

Tabela 4.24 Resultados da etapa de validação da rede Elman para horizonte de 1h.. 70 

Tabela 4.25 Resultados da etapa de validação da rede Elman para horizonte de 6h.. 70 

Tabela 4.26 Resultados da etapa de validação da rede Elman para horizonte de 12h 71 

Tabela 4.27 Resultados da etapa de validação da rede Elman para horizonte de 24h 71 

Tabela 4.28 Melhores resultados da etapa de validação da rede Elman para todos 

os horizontes............................................................................................................... 
72 

Tabela 4.29 Seleção por tentativa-e-erro para o número de neurônios da camada 

oculta........................................................................................................................... 
73 

Tabela 4.30 Resultados da etapa de validação da rede FTDNN variando o número 

de atrasadores para horizonte de 1h............................................................................ 
74 

Tabela 4.31 Resultados da etapa de validação da rede FTDNN variando o número 

de atrasadores para horizonte de 6h............................................................................ 
74 

Tabela 4.32 Resultados da etapa de validação da rede FTDNN variando o número 

de atrasadores para horizonte de 12h.......................................................................... 
75 

Tabela 4.33 Resultados da etapa de validação da rede FTDNN variando o número 

de atrasadores para horizonte de 24h.......................................................................... 
75 

Tabela 4.34 Melhores resultados da etapa de validação da rede FTDNN para todos 

os horizontes............................................................................................................... 
75 

Tabela 4.35 Resultados da etapa de validação da rede NARX variando o número de 

atrasadores para horizonte de 1h................................................................................. 
77 

Tabela 4.36 Resultados da etapa de validação da rede NARX variando o número de 

atrasadores para horizonte de 6h................................................................................. 
77 

Tabela 4.37 Resultados da etapa de validação da rede NARX variando o número de 

atrasadores para horizonte de 12h............................................................................... 
78 



 xv

Tabela 4.38 Resultados da etapa de validação da rede NARX variando o número de 

atrasadores para horizonte de 24h............................................................................... 
78 

Tabela 4.39 Melhores resultados da etapa de validação da rede NARX para todos 

os horizontes............................................................................................................... 
78 

Tabela 4.40 Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo 

variando o número de atrasadores para horizonte de 1h............................................. 
80 

Tabela 4.41 Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo 

variando o número de atrasadores para horizonte de 6h............................................. 
80 

Tabela 4.42 Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo 

variando o número de atrasadores para horizonte de 12h........................................... 
81 

Tabela 4.43 Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo 

variando o número de atrasadores para horizonte de 24h........................................... 
81 

Tabela 4.44 Melhores resultados da etapa de validação da rede NARX série-

paralelo para todos os horizontes................................................................................ 
81 

Tabela 4.45 Resultados da etapa de validação da rede Jordan variando o número de 

atrasadores para horizonte de 1h................................................................................. 
83 

Tabela 4.46 Resultados da etapa de validação da rede Jordan variando o número de 

atrasadores para horizonte de 6h................................................................................. 
83 

Tabela 4.47 Resultados da etapa de validação da rede Jordan variando o número de 

atrasadores para horizonte de 12h............................................................................... 
84 

Tabela 4.48 Resultados da etapa de validação da rede Jordan variando o número de 

atrasadores para horizonte de 24h............................................................................... 
84 

Tabela 4.49 Melhores resultados da etapa de validação da rede Jordan para todos 

os horizontes............................................................................................................... 
84 

Tabela 4.50 Resultados da etapa de validação da rede Elman variando o número de 

atrasadores para horizonte de 1h................................................................................. 
86 

Tabela 4.51 Resultados da etapa de validação da rede Elman variando o número de 

atrasadores para horizonte de 6h................................................................................. 
86 

Tabela 4.52 Resultados da etapa de validação da rede Elman variando o número de 

atrasadores para horizonte de 12h............................................................................... 
87 

Tabela 4.53 Resultados da etapa de validação da rede Elman variando o número de 

atrasadores para horizonte de 24h............................................................................... 
87 

Tabela 4.54 Melhores resultados da etapa de validação da rede Elman para todos 87 



 xvi

os horizontes............................................................................................................... 

Tabela 4.55 Seleção por tentativa-e-erro para o número de atrasadores..................... 88 

Tabela 4.56 Estruturas encontradas (PSO) para a rede NARX para previsão de 1 

hora à frente................................................................................................................ 
89 

Tabela 4.57 Estruturas encontradas (PSO) para a rede NARX para previsão de 6 

horas à frente............................................................................................................... 
89 

Tabela 4.58 Estruturas encontradas (PSO) para a rede NARX para previsão de 12 

horas à frente............................................................................................................... 
89 

Tabela 4.59 Estruturas encontradas (PSO) para a rede NARX para previsão de 24 

horas à frente............................................................................................................... 
89 

Tabela 4.60 Estruturas encontradas (PSO) para a rede NARX SP para previsão de 

1 hora à frente............................................................................................................. 
90 

Tabela 4.61 Estruturas encontradas (PSO) para a rede NARX SP para previsão de 

6 horas à frente............................................................................................................ 
90 

Tabela 4.62 Estruturas encontradas (PSO) para a rede NARX SP para previsão de 

12 horas à frente.......................................................................................................... 
90 

Tabela 4.63 Estruturas encontradas (PSO) para a rede NARX SP para previsão de 

24 horas à frente.......................................................................................................... 
90 

Tabela 4.64 Estruturas encontradas (PSO) para a rede FTDNN para previsão de 1 

hora à frente................................................................................................................ 
90 

Tabela 4.65 Estruturas encontradas (PSO) para a rede FTDNN para previsão de 6 

horas à frente............................................................................................................... 
90 

Tabela 4.66 Estruturas encontradas (PSO) para a rede FTDNN para previsão de 12 

horas à frente............................................................................................................... 
90 

Tabela 4.67 Estruturas encontradas (PSO) para a rede FTDNN para previsão de 24 

horas à frente............................................................................................................... 
90 

Tabela 4.68 Valores dos erros encontrados na validação da rede FTDNN................. 91 

Tabela 4.69 Valores dos erros encontrados na validação da rede NARX.................... 92 

Tabela 4.70. Valores dos erros encontrados na validação da rede NARX com 

modo série-paralelo durante o treinamento................................................................. 
92 

Tabela 4.71 Valores dos erros encontrados na validação da rede Jordan................... 92 

Tabela 4.72 Valores dos erros encontrados na validação da rede Elman................... 92 

Tabela 4.73 Resultados da etapa de validação da rede NARX para a previsão da 94 



 xvii

hora seguinte utilizando o Algoritmo Genético como método de treinamento.......... 

Tabela 4.74 Valores do MSE de validação da rede FTDNN....................................... 96 

Tabela 4.75 Valores do MSE de validação da rede NARX.......................................... 96 

Tabela 4.76 Valores do MSE de validação da rede NARX SP.................................... 96 

Tabela 4.77. Valores da média e desvio padrão das previsões de todas as redes....... 97 



 xviii

LISTA DE SÍMBOLOS 

P Potência da turbina eólica 

ρar Densidade do ar 

Ar Área varrida pelo rotor da turbina eólica 

Cp Coeficiente de performance da turbina 

� Velocidade do vento na altura do hub 

y(t) Valor previsto do vento em um instante t 

y(t-i) Valor da velocidade do vento no instante t-i 

i Intervalos de tempo como segundos, minutos ou hora 

������   Potência prevista para o tempo t + k realizado no tempo t 

Pt Medições de produções passadas no tempo t 

		
 �� ����
 Previsão da velocidade do vento fornecida pelo NWP no tempo t 

+ k realizada no tempo tNWP 
���� ����

 Previsão da direção do vento fornecida pelo NWP no tempo t + 

k realizada no tempo tNWP 
	�
�� ����

 Padrões para outras variáveis disponíveis previstas pelo NWP no 
tempo tNWP para o tempo t + k 

�����  Erro da previsão 

�� Capacidade instalada da fazenda eólica 

���� Potência medida 

������  
Potência prevista 

yt e fj,t Observações e os valores previstos pelo modelo j 

T Número de dados usado para avaliação e comparação 
η Taxa de aprendizado 

λ Parâmetro que controla o passo da função 

����� Gradientes locais 
α  Coeficiente de auto-realimentação 
Fi Valor da função de aptidão do i-ésimo indivíduo da população 

ƩFk Somatório das aptidões de todos os indivíduos da população 
x Posição da partícula 

v Velocidade da partícula 

C e D Coeficientes do Algoritmo Genético 



 xix

������ Velocidade da partícula i na dimensão j no instante t 

������ Posição da partícula i na dimensão j no instante t 

B1 Constante cognitiva 

B2 Constante social 

R1 e R2 Números aleatórios dentro do intervalo [0,1] 

����� Melhor posição encontrada pela partícula (Pbest) 

������ Melhor posição encontrada pela nuvem de partículas (Gbest) 

 



 xx

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AEI Alternative Energy Institute  

AG Algoritmo Genético 

ARIMA AutoRegressive Integrated Moving Average Model 

ARMA AutoRegressive Moving Average Model 

ARX AutoRegressive Model with Sxogenous inputs model 

BP Backpropagation 

BTT Backpropagation Through Time 

EA Erro Absoluto 

FAR False Alarm Rate 

FTDNN Focused Time Delay Neural Network 

GAM Generalized Additive Models 

GE General Eletric 

GWEC Global Wind Energy Council 

LIDAR Light Detection And Ranging 

MAE Mean Absolute Error 

MAPE Mean Absolute Percentage Error 

MLP Multi-Layer Perceptron 

MOS Model Output Statistics 

MSE Mean Squared Error 

MSEV Mean Squared Error de Validação 

NARX Nonlinear AutoRegressive model with eX ogenous inputs 

NCI Neurônios da Camada Intermediária 

Ninput Número de Inputs 

NWP Numerical Weather Predictor 

NWS National Wather Service 

NYISO New York Independent System Operator 

NYSERDA New York State Energy Research and Development Authority 

PE Processing Element 

POD Probability Of Detection 

PSO Particle Swarm Optimization 



 xxi

RBF Radial Basis Function 

RMSE Root Mean Squared Error 

RNA Rede Neural Artificial 

RUC Rapid Update Cycle 

TDNN Time Delay Neural Network 

TE Tentativa e Erro 

 



1 

CAPÍTULO 1 

Introdução 

Muitos países têm devotado elevada atenção ao uso de fontes renováveis para atender 

a demanda crescente de energia e assegurar um desenvolvimento sustentável. Nas últimas 

duas décadas, a energia eólica surgiu como a principal tecnologia de energia verde. As 

projeções pelo Global Wind Energy Council (GWEC) indicam que até 2015 a capacidade 

mundial de potência instalada deverá chegar a 449 GW, o dobro da potência instalada em 

2010 (THE GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL, 2010). 

Em 2008, a capacidade de energia eólica foi a que mais cresceu em relação a qualquer 

outra tecnologia de geração de energia elétrica na Europa, atingindo um total acumulado de 

64 GW. Isto demonstra o crescente reconhecimento de que a energia eólica é um investimento 

de baixo risco, gera empregos, gera a liderança tecnológica, permite uma maior independência 

energética e ajuda a proteger o meio ambiente (VAN HULLE et al., 2009). 

A Diretiva de Energias Renováveis, aprovada em Dezembro de 2008, estabelece uma 

meta de 20% de energias renováveis até 2020 para a Europa, e a Comissão Européia sugeriu 

que 12% da demanda de eletricidade da União Europeia devem ser oriundas da energia dos 

ventos para alcançar esta meta, de 4% em 2008 (VAN HULLE et al., 2009). 

Em 2006, o governo americano enfatizou a necessidade da nação sobre uma maior 

eficiência e diversividade das fontes de energia. Isto levou a elaboração de um modelo do 

cenário energético, no qual a energia eólica representa 20% da eletricidade dos EUA até 2030 

(U.S. DEPARTMENT of ENERGY, 2008). 

Até 2025 será obtida 20% da energia elétrica canadense (55.000 MW) a partir do 

vento. Isso será possível colocando-se aproximadamente 22 mil turbinas eólicas espalhadas 

por cerca de 450 localidades em todo o Canadá. Ao todo, os parques eólicos precisariam 

ocupar uma área de aproximadamente 5.500 km² (CANADIAN WIND ENERGY 

ASSOCIATION, 2008). 

A China é hoje o mercado de energia eólica que mais cresce no mundo. Durante os 

últimos anos, a China tem consistentemente ultrapassado as metas nacionais para o 

desenvolvimento deste recurso. Com 12,2 GW de capacidade instalada no final de 2008, a 

China ocupava a quarta posição no mundo, superado apenas pelos Estados Unidos, Alemanha 
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e Espanha. A atual política indica 100 GW de capacidade instalada até 2020 (McELROY et 

al., 2009). 

Em 2010 foram instaladas novas turbinas eólicas que somam uma capacidade de 39,4 

GW elevando a capacidade instalada mundial para quase 200 GW, como pode ser visto na 

Figura 1.1. O valor total dos equipamentos instalados em 2010 são estimados em 

aproximadamente € 40 bilhões. A China está em primeiro lugar (44,7 GW), sguida pelos 

Estados Unidos (40,2 GW), Alemanha (27,2 GW), Espanha (20,7 GW) e Índia (13,1 GW). 

Com quase 19 GW em novas instalações, a China tem cerca de 50% da quota de mercado de 

novas instalações. A capacidade instalada de geração eólica no final de 2010 pode produzir 

cerca de 440 TWh de eletricidade ou cerca de 2,2% da demanda global de eletricidade 

(JÄGER-WALDAU & ARANTEGUI, 2011). 

 

Figura 1.1. Capacidade instalada acumuluada da geração eólida de 1990 até 2010. Fonte de dados: BTM, 
EWEA, GWEC, WWEA (JÄGER-WALDAU & ARANTEGUI, 2011). 

Os Estados membros da União Européia adicionaram 9.259 MW e alcançaram uma 

capacidade instalada total de 84.074 MW. Outros países europeus e a Turquia adicionaram 

624 MW, levando o total das instalações eólicas na Europa e Turquia para 86.075 MW 

(JÄGER-WALDAU & ARANTEGUI, 2011). 

No Brasil, de acordo com o Plano Nacional de Energia 2030, o país sairá de 0,9 TWh 

em 2005 para 10,3 TWh em 2030 (TOLMASQUIM, 2007). Com esse crescimento expressivo 

da geração eólica, se observa uma implantação da indústria eólica e de sua cadeia de serviçoes 

e fornecimentos. Em 2010 o Brasil já conta com uma capacidade produtiva territorialmente 
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diversificada como pode ser observado na Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Distribuição da indústria eólica no Brasil – 2010 (FIESTAS, 2011). 

Em vista a um cenário de transformações, com novas exigências, como pode ser visto, 

os mercados de energia no mundo estão orientados de maneira semelhante, focando em 

energias renováveis, como, por exemplo, a eólica que terá grande crescimento em relação à 

situação atual nos próximos 20 anos. 

1.1 Modelos de Estrutura de Mercado do Setor Elétrico 

Além dos dados mostrados anteriormente que consolidam um crescimento sustentável 

da geração eólica, o mercado atual pressiona o setor elétrico em várias áreas: sustentabilidade 

ambiental, confiabilidade e qualidade do fornecimento, consumidor mais criterioso, além do 

aumento da competitividade do mercado. Estas exigências ampliam a interligação entre as 

redes elétricas, novos investimentos são feitos, novos serviços são ofertados, entre outras 

ações. Com isso existem dois cenários (LOPES; MESSIAS; GONÇALVES, 2009): 
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• Atualmente predomina uma geração centralizada com um sistema de transmissão e 

distribuição para atender o consumidor; 

• Está em desenvolvimento um novo cenário, onde a produção de energia é 

distribuída, existindo além das grandes unidades produtoras, vários pontos de 

produção em menor escala. 

Cresce cada vez mais a participação de novas unidades produtoras que têm como 

característica a não linearidade de sua produção, a exemplo dos parques eólicos, unidades 

solares, e energia das marés. Esta coexistência e a própria característica de produção destas 

unidades causam novos desafios às redes de energia elétrica, como por exemplo: balanço 

carga – geração, compromisso e despacho das unidades geradoras, dimensionamento e custo 

de energia de reserva, entre outros problemas na gestão da rede. A Tabela 1.1 mostra a 

evolução dos modelos do mercado de energia. 

 

Tabela 1.1. Modelos de Mercado (CASTRO; LEITE, 2008). 

 

• Modelo 1 - Não existe escolha para o consumidor, estrutura denominada 

monopólio; 

• Modelo 2 - Existem vários produtores e somente um comprador, estrutura 

denominada de agência ou de empresa compradora; 

• Modelo 3 - Os produtores independentes podem vender para qualquer distribuidor 

e têm acesso à transmissão, estrutura denominada de competição atacadista; 

• Modelo 4 - Qualquer produtor independente pode vender para qualquer 

consumidor, seja atacadista ou varejista, com acesso livre às redes de transmissão e 

distribuição pelos produtores, em troca de pagamento de pedágio. Esta estrutura 

denomina-se de competição no varejo (CASTRO; LEITE, 2008). 

Note que estes modelos de mercado mostram uma evolução, onde o grau de 

complexidade de integração aumenta sempre, sendo necessário um maior controle e gestão de 

todos os pontos do sistema, reforçando assim a importância do planejamento da geração 

eólica tanto quanto o planejamento em todas as outras áreas. 
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1.2 A Importância e Aplicação da Previsão Eólica 

O vento é uma fonte de energia variável. A potência gerada por um aerogerador, 

portanto, varia com a variação da velocidade do vento a terceira potência. A previsão da 

geração eólica é hoje uma necessidade para a operação confiável, segura e econômica dos 

sistemas de potência. A previsão da velocidade do vento pode ser usada para avaliar o recurso 

energético do vento de um dado sítio e planejar um parque eólico. A previsão pode também 

ser usada para a combinação ótima da geração eólica e hidráulica. Pode ainda servir como 

base para quantificar a necessidade de reserva para compensar a eventual redução de geração 

eólica. Gerenciar a variabilidade da geração eólica é o aspecto chave associado à integração 

ótima desta energia renovável na rede elétrica (SFETSOS, 2000; LUICKX; DELARUE; 

D´HAESELEER, 2008; LEI et al., 2009). 

A previsão pode ser utilizada para o planejamento do sistema de potência para, p.ex., 

assegurar a distribuição espacial dos sítios de geração eolielétrica visando atenuar a variação 

de energia gerada em uma dada área. Quando várias turbinas de geração são agrupadas em 

uma fazenda, as variações individuais são atenuadas, pois agora são percentuais do todo, 

passando assim a variação na potência de saída de uma fazenda para o intervalo entre 

minutos, até horas. Similarmente, as variações de minuto a minuto das fazendas de geração 

eólica são atenuadas em sistemas que utilizam várias fazendas, transformando assim essas 

flutuações da potência de saída em regiões para horas, até dias (GE ENERGY 

CONSULTING, 2005). A melhoria no perfil da potência total gerada ocorre em decorrência 

da baixa correlação espacial da velocidade do vento, i.e., vento forte ou fraco em um local não 

implica a mesma condição nos demais espaços físicos. 

A previsão da geração eólica na verdade tem inúmeras aplicações, as quais podem ser 

encontradas em diferentes sistemas de previsão (CUTLER, 2006). Definir o objetivo da 

previsão da geração eólica é o primeiro passo para elaborar o projeto de um sistema de 

previsão. Para definir esse objetivo é necessário pelo menos identificar o horizonte entre o 

momento atual e a previsão (por exemplo, dias, semanas, meses), e a frequêcia das previsões 

(horária). A Tabela 1.2 detalha a aplicação da previsão de acordo com o horizonte de tempo. 
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Tabela 1.2. Horizonte de tempo para a previsão. 

Horizonte de tempo Aplicação 

Poucos milissegundos a poucos minutos Controle ativo do aerogerador 

Minutos a horas Balanço carga-frequência 

Horas 

Operação imediata dos aerogeradores 

Despacho da geração  

Mercado de energia 

Horas até dias 
Manutenção e operação 

Programação e despacho da geração 

Horas até dias Mercado de energia 

Dias até anos Planejamento de projetos e orçamentos 

Anos até décadas Riscos volumétricos 

 

Uma previsão de milissegundos a poucos minutos, considerada como de curtíssimo 

prazo, é usada no controle ativo do aerogerador. Para o planejamento da operação e mercado 

de energia, a previsão pode compreender uma faixa de 1 a 72 horas. Neste caso, a previsão 

auxilia na definição ou compromisso de unidades de geração convencionais e na otimização 

da programação ou despacho dessas unidades. Esta escala de previsão é definida como de 

curto prazo. Para períodos de 5 a 7 dias a previsão pode ser considerada para o planejamento 

da manutenção das plantas eólicas e é dita ser de longo prazo. A previsão com horizontes 

acima de 12 meses é usada no planejamento de recursos energéticos e em leilões de energia 

(PIWKO et al., 2005). 

A operação da rede elétrica requer previsões de geração de curto prazo (de minutos a 

horas) para atender às necessidades de balanço carga-frequência e despacho da geração.  

O mercado de energia utiliza modelos de curto e médio prazo de regiões ao invés de 

pontos individuais para atender aos mercados spot e futuro.  

O desenvolvimento de projetos e planejamento estratégico necessita de sistemas de 

previsão de longo prazo, anos para a previsão de geração de energia. Além disso, as previsões 

de longo prazo são utilizadas para estudar o potencial eólico de uma região, desenvolver 

mapas regionais, e dar suporte ao desenvolvimento de políticas que fomentem o 

desenvolvimento da geração eólica na região (ELETRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, 

2005). 

Quando definido o objetivo da previsão então pode ser escolhido o modelo a ser 

utilizado. O vento como uma fonte de energia variável irá impactar em todos os processos de 
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planejamento e operação do sistema elétrico.  

A variação do vento tem suas próprias características, à semelhança do sistema de 

demanda de energia: são sazonais, com variações horárias, de minuto a minuto, e segundo a 

segundo. No caso da geração eólica, quanto menor a janela de tempo em que se trabalha, 

menor a correlação entre os recursos para a geração, como pode ser visto na Figura 1.3 (GE 

ENERGY CONSULTING, 2005). 

 

 

Figura 1.3. Horizontes de tempo segundo a aplicação da previsão de geração eólica (PIWKO et al., 2005). 
 

1.3 Classificação dos Fenômenos Meteorológicos 

Os estudos dos fenômenos meteorológicos são realizados em escalas de comprimento 

que variam segundo o fenômeno de interesse.  

A macrometeorologia é o estudo dos aspectos de larga escala da atmosfera, como a 

circulação planetária e tipos climáticos. Escala ciclônica, também conhecida por larga escala 

ou escala sinóptica, compreende faixas de escala dos sistemas de alta e baixa pressão (ou 

cyclone waves) da troposfera, com comprimento de ondas de 1000 até 4000 km (AMERICAN 

METEOROLOGICAL SOCIETY, 2009 “Cyclonic scale”). 

A mesometeorologia é o estudo dos fenômenos atmosféricos de mesoescala. 

Mesoescala é pertinente aos fenômenos atmosféricos menores que a escala sinótica ou 
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ciclônica, tendo faixas de escala horizontais abrangendo de poucos quilômetros até centenas 

de quilômetros (AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY, 2009 “Mesoscale”). 

Micrometeorologia é parte da meteorologia que lida com observações e processos na 

menor escala de tempo e espaço, aproximadamente até 1 km e menos que um dia 

(AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY, 2009 “Micrometeorology”). 

Como citado anteriormente a previsão da geração eólica pode ser feita em várias 

escalas, dependendo apenas da sua utilização. Normalmente os modelos utilizados nas 

previsões de geração eólica recebem dados oriundos de modelos de mesoescala. 

1.4 Motivação para a Dissertação 

De acordo com a revisão bibliográfica feita para esta dissertação e as características e 

dificuldades na predição e modelagem da série temporal exposta nas próximas seções temos: 

• O destaque de Redes Neurais Artificiais na modelagem e na previsão de séries 

temporais. O uso de redes dinâmicas pode capturar informações de sistemas não-

lineares de maneira melhor do que os modelos tradicionais; 

• O uso de redes neurais recorrentes que têm desempenho melhor que redes com 

camadas intermediárias do tipo MLP (Multi-Layer Perceptron) quando 

empregadas em problemas com dependências temporais longas e têm as mesmas 

facilidades de construção das redes MLP. 

• O uso de informações para gerar a previsão que normalmente não estão 

disponíveis ou podem aumentar os custos, como dados oriundos de programas de 

Previsão Numérica do Tempo (NWP) e medições diversas, dificultando a 

implantação da geração eólica em comunidades remotas que normalmente não são 

economicamente atrativas a investimentos. 

1.5 Objetivos da Dissertação 

Os principais objetivos desta dissertação são: 

• Aplicação de arquiteturas de Redes Neurais Artificiais (RNAs), recorrentes e não-

recorrentes, na modelagem e predição não-linear de séries temporais referentes a 

medições de velocidade do vento, gerando assim sistemas de previsão de curto 

prazo (0-24 horas) do vento em um único ponto; 

• Aplicação de ferramentas de Inteligência Computacional como Algoritmo 

Genético e PSO para auxiliar as redes neurais; 
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• Comparação de desempenho de várias arquiteturas de redes neurais dinâmicas, 

enfatizando suas vantagens e limitações em relação ao modelo clássico de análise 

de séries temporais que é o método de Persistência; 

• Investigar o erro de previsão para diferentes métodos que utilizem apenas dados 

históricos de velocidade do vento. 

1.6 Produção Científica 

• Erick C. Bezerra, Marcos C.O. do Rego, Arthur P. de S. Braga e Ruth P.S. Leão 

(2011), “Comparação Entre Modelos Estatísticos e Redes Neurais Usando 

Persistência Como Referência Para a Previsão da Velocidade do Vento”, aceito 

para o X Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente (SBAI 2011), São João 

del-Rei - MG. 

• Erick C. Bezerra, Arthur P. de S. Braga e Ruth P.S. Leão (2011), “Utilização do 

Método de Otimização por Nuvens de Partículas (PSO) na Escolha da Topologia 

de Redes Neurais Artificiais Empregadas na Estimação da Velocidade do Vento”, 

aceito para o X Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional (CBIC 2011), 

Fortaleza – CE. 

1.7 Organização Geral da Dissertação 

O restante desta dissertação está organizada em quatro capítulos. Comentários breves 

serão feitos sobre cada um deles. 

No Capítulo 2 é apresentada uma visão geral, de conceitos, modelos de previsão, 

métodos de aferição de erros, valor econômico da previsão, encontrados na literatura no 

campo da previsão da geração eolielétrica ou simplesmente geração eólica. O objetivo do 

capítulo é introduzir o leitor a diferentes aspectos que constituem a previsão da geração eólica 

e ilustrar as diferentes linhas de pesquisa que têm sido exploradas até agora. 

O Capítulo 3 tem como objetivo apresentar, de forma sucinta, ferramentas de 

Inteligência Computacional que são utilizadas nesta dissertação para modelagem e 

otimização. 

O Capítulo 4 se detém na apresentação dos resultados obtidos através da aplicação dos 

métodos citados anteriormente utilizando dados reais. O desempenho de quatro diferentes 

arquiteturas de Redes Neurais Artificiais, é avaliado pela capacidade de predição em 

diferentes horizontes de tempo futuro (1h, 6h, 12h e 24h) a partir de informação passada. 
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No Capítulo 5 são apresentadoas as principais conclusões da dissertação, e também 

apontado pesquisas futuras.  
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CAPÍTULO 2 

Estado da Arte na Previsão de Geração 

Eolielétrica 

Neste capítulo é apresentada uma visão geral de conceitos, modelos de previsão, 

métodos de aferição de erros, valor econômico da previsão encontrados na literatura no 

campo da previsão da geração eolielétrica ou simplesmente geração eólica. O objetivo do 

capítulo é introduzir o leitor a diferentes aspectos que constituem a previsão da geração eólica 

e ilustrar as diferentes linhas de pesquisa que têm sido exploradas até agora.  

A primeira seção do capítulo apresenta os conceitos básicos de previsão de curto prazo 

da geração eólica. O modelo para a conversão da potência eólica para potência elétrica é 

apresentada. O impacto do formato da curva de potência na acurácia da previsão também é 

abordado. Os dados de entrada necessários, como também os passos da modelagem. 

Os critérios para avaliação da performance dos modelos são então apresentados e seus 

significados estatísticos explicados. Na verdade, quantificar a performance de um modelo de 

previsão é um trabalho extremamente importante. Os critérios apresentados são usados nos 

capítulos seguintes para analisar a performance dos modelos apresentados nesta dissertação.  

A terceira parte deste capítulo apresenta a classificação dos métodos de previsão, entre 

eles modelos de referência de séries temporais, abordagens estatísticas para séries temporais, 

modelos físicos NWP (Numerical Weather Prediction), modelos estatísticos NWP, e modelos 

híbridos (estatísticos e físicos). Para cada conjunto, os modelos apresentados são focados em 

métodos que estão sendo utilizados por usuários finais nos dias de hoje. 

A quarta parte deste capítulo descreve os avanços sobre a incerteza da previsão 

relatados na literatura. Fornecer informações sobre a incerteza de uma previsão é útil quando 

as previsões são cruciais para tomadas de decisões. Como as previsões de geração eólica são 

menos precisas que outros sistemas de previsão de uso nos sistemas de potência, como 

exemplo o de demanda, a estimativa da incerteza é cada vez mais requisitada pelo usuário 

final. 

Outro aspecto importante da previsão é a avaliação de sua utilidade e valor. Apesar da 

acurácia de um método de previsão poder ser avaliado usando critérios estatísticos, a 

avaliação de seu valor econômico não é nada trivial. Na quinta parte deste capítulo uma 
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revisão de alguns estudos sobre o assunto é apresentado. 

O modelo por melhor que seja sua base de dados para treinamento, ou descrição 

matemática das características físicas do local, sempre terá dificuldades para prever eventos 

que não são comuns. Na sexta parte deste capítulo são citados alguns pontos que ajudam a 

amenizar este problema. 

Por fim é apresentado um estudo que mostra as solicitações de melhorias nos modelos 

de previsão de geração eólica por parte dos usuários finais. 

2.1  Curva de Potência de Aerogeradores 

Um aerogerador converte a energia cinética do vento em energia elétrica. Neste 

processo, a quantidade de potência que o aerogerador pode fornecer é diretamente dependente 

da velocidade do vento. A relação entre a potência de saída e a velocidade do vento é 

modelada pela curva característica de potência de uma turbina eólica. A Figura 2.1 apresenta 

uma curva de potência típica. 

 

 

 

Figura 2.1. Curva de potência típica de uma turbina eólica de 1500 kW com regulação de pitch e com 

velocidade de cut-out de 25 m/s (ACKERMANN, 2005). 

A curva de potência pode ser dividida em quatro partes distintas. Para ventos entre 0 e 

2-4 m/s a turbina não produz potência. A velocidade do vento que inicia a geração de energia 

elétrica é chamada de velocidade de partida (cut-in-speed). Entre a velocidade de partida e a 

de cruzeiro (velocidade nominal) que normalmente fica entre 12 e 16 m/s, a curva de potência 
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apresenta uma inclinação ditada por (2.1) com potência gerada variando com o cubo da 

velocidade do vento (ACKERMANN, 2005). A partir da velocidade nominal, a potência 

gerada é próxima à nominal em decorrência dos controles exercidos pelo aerogerador no 

sentido de limitar a potência extraída do vento. Em alguns casos, a potência máxima de saída 

de uma turbina pode chegar a 20% maior que sua potência nominal. Quando a velocidade 

chega à velocidade de corte (cut-off speed), mecanismos de freio param o rotor da turbina, 

evitando assim estresses mecânicos e possíveis danos à turbina. 

A relação teórica entre a velocidade do vento e a potência de saída é dada por: 

 

� = �
� � !"#$!�%     (2.1) 

em que: 

P  é a potência da turbina eólica,  

ρar  é a densidade do ar,  

Ar  é a área varrida pelo rotor da turbina eólica,  

Cp  é o coeficiente de performance da turbina, e  

� é a velocidade do vento na altura do hub.  

 

De acordo com a Lei de Betz´s (1919), uma turbina eólica não consegue extrair mais 

que 16/27 (59,26%) da potência presente no vento. Na prática, essas taxas podem alcançar 

45%, sem levar em conta perdas como por conversões mecânicas. As turbinas eólicas 

atualmente conseguem extrair de 20% à 30% da potência no vento. 

A previsão de potência gerada pode ser calculada direta ou indiretamente. No primeiro 

caso (direto), a previsão baseia-se em valores medidos de potência gerada e no segundo 

(indireto) faz-se necessário conhecer a curva de potência do aerogerador. A curva de potência 

pode ser obtida por testes realizados pelos fabricantes ou a partir de valores medidos em 

campo. Conhecida a curva de potência e a velocidade estimada do vento, a potência gerada 

poderá ser estimada, no caso indireto. No caso desta dissertção a linha de cálculo é indireta. 

2.2 Visão Geral do Estado da Arte dos Modelos de Previsão de Geração Eólica  

O uso clássico de séries temporais para previsão se baseia na análise de valores 

históricos da variável a ser prevista e outras variáveis que contribuem para a previsão. Estes 

modelos são muitas vezes capazes de oferecer boas previsões. Entretanto, a natureza caótica e 

não estacionária da atmosfera não permite computar previsões de séries temporais para a 
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geração eólica para horizontes maiores que 4 à 6 horas (MILLIGAN; SCHWARTZ; WAN, 

2003). Para conseguir previsões para horizontes mais distantes têm sido utilizados os modelos 

numéricos de previsão, do inglês NWP (Numerical Weather Prediction) como entrada do 

modelo de previsão, podendo ele ser um modelo estatístico ou qualquer outro. Entretanto, 

alguns problemas surgem devido à natureza do modelo NWP e à dificuldade de determinar 

uma curva de potência confiável para a turbina e fazenda eólica. 

Os modelos numéricos NWP são baseados em resolução espacial de equações que 

descrevem a atmosfera. Devido a restrições computacionais, essas equações são resolvidas em 

grades de três dimensões que representam a atmosfera. As grades variam da ordem de dezenas 

a centenas de km, de acordo com o modelo NWP, com diferentes níveis verticais e diferentes 

número de nós no plano horizontal. Esta característica dos modelos NWP levam a duas 

situações quando utilizados para a previsão de geração eólica. A primeira é que a fazenda é 

localizada em um dos nós da grade. Mesmo que as variáveis meteorológicas previstas 

correspondam à localização geográfica próxima à fazenda, não é necessariamente as 

correspondentes ao local da fazenda. Em alguns casos os valores são interpolados para o local 

da fazenda. A segunda, é que a grade usada no modelo NWP não consegue enxergar 

características menores que a malha da grade1. Dependendo da forma da curva de potência 

estes erros podem ser ampliados. Geralmente se admite que uma grande porção do erro da 

previsão de geração eólica é oriunda de erros do NWP (KARINIOTAKIS et al., 2004b). 

Modelar a curva de potência de um aerogerador não é tarefa simples. A Equação 2.1 é 

uma expressão teórica e simplificada que não leva em consideração efeitos como a 

turbulência e o sombreamento. O efeito de sombreamento2 na fazenda pode ser evitado por 

um planejamento da localização das turbinas na fazenda. 

Em seguida a previsão da geração eólica pode ser dividida em duas etapas. A primeira 

conhecida como “downscaling” que será detalhado mais à frente e a modelagem da curva de 

potência, correspondente à transformação do vento em potência escalonado à altura do hub. 

As abordagens de previsões de potência eólica normalmente envolvem o NWP  e 

eventualmente medições diversas (pressão, umidade do ar, temperatura, entre outros) como 

entrada de dados. Esses métodos que utilizam os dados provenientes de um NWP e medições 

são capazes de fornecer uma melhor previsão para as próximas 24-48 horas. 

Alternativamente, modelos podem ser construídos recebendo apenas medições como entrada 

                                                 
1 O tamanho da malha da grade varia entre modelos NWP diferentes. 
2 O efeito de sombreamento ocorre quando a localização de uma turbina afeta no fluxo de vento de uma turbina 
que está atrás desta. 
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(potência de geração, velocidade, etc.). Entretanto, o desempenho dos métodos baseados 

somente em medições podem ser aceitáveis para uma janela entre 3 até 6 horas à frente. Para 

horizontes maiores, é necessária a inclusão dos dados do NWP. A inclusão de medições como 

entrada junto com o NWP contribui de maneira positiva para o desempenho da primeira faixa 

de previsão (0-6 horas). Modelos utilizando apenas o NWP não superam o modelo de 

Persistência nestas primeiras horas (KARINIOTAKIS et al., 2004a).  

De maneira geral, os modelos podem ser classificados como os que utilizam os dados 

de NWP como entrada ou não. Em relação aos métodos que incorporam os dados de NWP, 

existem duas linhas principais: modelos estatísticos e físicos. Em alguns modelos a 

combinação dos dois é utilizada, sendo verdade que ambas as abordagens possam ser 

necessárias para obter boas previsões (SIEBERT, 2008). 

2.2.1 Modelos de Séries Temporais 

O uso clássico de séries temporais para previsão se baseiam na análise de valores 

históricos da variável a ser prevista e outras variáveis que contribuem para a previsão. Estes 

modelos são muitas vezes capazes de oferecer boas previsões. 

2.2.1.1 Modelo de Referência 

É interessante utilizar operacionalmente ferramentas avançadas de previsão do vento 

apenas se esta ferramenta for capaz de superar os resultados de técnicas simples resultantes de 

considerações sem esforços especiais de modelagem. Essas técnicas simples são usadas como 

referência para avaliar as ferramentas avançadas. A referência mais comum é o modelo de 

Persistência que define que a velocidade do vento futura será a mesma que o último valor de 

velocidade estimado ou medido, como pode ser observado em (2.2) (KARINIOTAKIS et al., 

2004a; CASTRO; LEITE, 2008). 

 

���� = ��� − '�     (2.2) 

em que: 

y(t)  é o valor previsto do vento em um instante t,  

y(t-i)  é o valor da velocidade do vento no instante t-i, e 

i  pode compreender intervalos de tempo como segundos, minutos ou hora. 

 

O modelo de Persistência é considerado bastante eficaz na previsão de curta duração 
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de velocidade do vento (MAKAROV et al., 2003), e tem sido usado como referência para 

comparação de modelos de previsão. Em geral, o modelo de Persistência apresenta bons 

resultados, pois o tempo necessário para que mudanças atmosféricas ocorram é da ordem de 

várias horas. Para previsão de velocidades de vento em até 6 horas, o modelo de Persistência é 

considerado como a referência a ser superada (SIEBERT, 2008). 

Neste modelo o erro para o passo zero de tempo é zero. Apesar de sua aparência 

simplista, esse modelo pode ser difícil de ser vencido na previsão das primeiras horas 

seguintes (de 4 até 6 horas). Isso deve-se à escala de mudanças na atmosfera, a qual é 

relativamente lenta, na ordem de dias no continente europeu. Os sistemas de baixa pressão 

levam de um até três dias para que atravessem o continente. Como os sistemas de pressão são 

a força motriz do vento, o restante da atmosfera tem escala de tempo desta ordem. Sistemas 

de alta pressão podem ser mais estacionários ainda, mas eles não são associados a ventos de 

grandes velocidades, não sendo assim tão interessante para a previsão de potência eólica 

(KARINIOTAKIS et al., 2004a; CASTRO; LEITE, 2008). 

No Brasil, devido à insuficiência de dados relacionados à medição de velocidades de 

ventos, o método de Persistência é bastante utilizado.  

2.2.1.2 Modelos Estatísticos de Série Temporais 

Modelos estatísticos auto-regressivos como ARMA, ARX e Métodos Box-Jenkins têm 

sido amplamente utilizados para a previsão de séries temporais, tanto para a área financeira, 

controle e outras aplicações (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; McGEE, 1983). Eles têm 

sido aplicados à previsão de geração eólica com um certo êxito (FUKUDA et al., 2001; 

MILLIGAN; SCHWARTZ; WAN, 2003) especialmente para previsões de curto prazo (0 à 6 

horas à frente). 

Durán, Cros e Riquelme (2005) usaram modelos auto-regressivos para prever geração 

eólica para as próximas 6, 12 e 24 horas. Segundo os autores do artigo, estes modelos 

consistentemente apresentaram resultados cerca de 15% melhores (erro médio) que o de 

Persistência. Foi citado também pelos autores que um ano é suficiente para a correta 

estimativa dos parâmetros do modelo durante o treinamento. 

Resultados similires foram encontrados por Dutton et al. (1999) usando um modelo 

auto-regressivo linear e um modelo baseado em lógica fuzzy. Apesar de também conseguir 

resultados melhores que o de Persistência (20% melhores no RMSE), foi mostrado que para 

horizontes superiores a 8 horas, o intervalo de confiança de 95% contém a maioria das 

previsões. Assim os valores contidos nestes intervalos não podem ser confiáveis. 
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Em algumas aplicações como o controle de sistemas isolados de médio porte, modelos 

parecidos com o de Persistência, como os de média móvel, é concluído como ótimo 

(NOGARET et al., 1994). 

A modelagem da curva de potência e das especificidades do local apresentados na 

Figura 2.2 são substituídos por um único passo que converte diretamente as variáveis de 

entrada (NWP, dados on-line) para potência. Se o NWP estiver fornecendo uma rede de 

pontos ao redor da fazenda eólica, então todo o procedimento pode ser considerado como um 

"downscaling" estatístico (KARINIOTAKIS et al., 2004a). 

Modelos estatísticos na sua forma pura tentam encontrar relações entre as variáveis 

incluindo os dados do NWP e dados de medições on-line (principalmente potência, mas 

também velocidade e direção do vento se disponíveis). Normalmente são empregadas técnicas 

recursivas para encontrar os valores de potência relacionado aos dados de entrada escolhidos 

para aquele modelo. Frequentemente, modelos caixa-preta como redes neurais artificiais 

(RNA) são usados. Algumas abordagens exploram o conhecimento sobre as propriedades da 

potência eólica para definir a estrutura do modelo (modelos caixa-cinza). Alguns modelos 

podem ser expressos analiticamente; alguns, como RNA, não podem. Os modelos estatísticos 

também podem ser usados para fornecer previsão da velocidade do vento. Entretanto, é 

normalmente negligenciado e um modelo único é desenvolvido fornecendo diretamente a 

potência gerada (KARINIOTAKIS et al., 2004a). 

A seguir, um exemplo simplificado é dado de como um modelo estatístico pode ser 

formulado. O modelo usa o NWP e produções medidas (se disponível on-line) para prever 

potência gerada. A forma geral do modelo é: 

 

������ = (��� , 		
 �� �
���

, ���� �
���

, 	�
�� �
���

�  (2.3) 

em que  

������     a potência prevista para o tempo t + k   realizado no tempo t; 

Pt   são as medições de produções passadas no tempo t (adicionalmente medições 

de velocidade do vento, direção podem ser adicionados);  

		
 �� �
���

 é a previsão da velocidade do vento fornecida pelo NWP no tempo t + k 

realizada no tempo tNWP; 

���� �
���

 é a previsão da direção do vento fornecida pelo NWP no tempo t + k realizada 

no tempo tNWP; e 
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 são padrões para outras variáveis disponíveis previstas pelo NWP no tempo 

tNWP para o tempo t + k. 

A função f (.) pode ser por exemplo uma rede neural ou uma rede fuzzy-neural, uma 

rede NARX (non-linear autoregressive with exogenous variables), entre outras. Previsões com 

passos múltiplos podem ser geradas tanto pelo desenvolvimento de um modelo específico 

para cada horizonte ou utilizando um modelo de uma maneira mais interativa. Por exemplo, 

para produzir previsões para t + 2, a previsão Pt+1/t para t + 1 é uma entrada do modelo no 

lugar da potência medida (KARINIOTAKIS et al., 2004a). 

Uma alternativa aos modelos clássicos estatísticos são os modelos baseados em redes 

neurais. Existem inúmeros trabalhos em andamento e já concluídos para melhorar a previsão 

do vento utilizando redes neurais (CUTLER, 2006). 

Muitos esforços têm sido devotados para desenvolver bons métodos de previsão do 

vento. As abordagens encontradas na literatura incluem métodos físicos, métodos estatísticos, 

modelos híbridos (físicos/estatísticos), e métodos baseados em técnicas de Inteligência 

Computacional (COSTA et al., 2008; LEI et al., 2009; FADARE, 2010; MORALES et al., 

2010). Nos modelos baseados em Redes Neurais Artificiais (RNA), as redes neurais do tipo 

MLP (Multi-Layer Perceptrons) (LIN et al., 1996; ALEXIADIS, 1998), RBF (Radial Basis 

Function) (BEYER et al., 1994) e redes neurais recorrentes (KARINIOTAKIS et al., 1996; 

MORE et al., 2003) têm sido usadas para esse fim. 

A RNA treinada para séries temporais tem a habilidade de modelar funções lineares e 

não lineares, com aplicação em campos diversos, incluindo detecção de transientes, 

reconhecimento de padrões, interpolação de funções, e previsão de séries temporais. 

A RNA é uma tecnologia promissora na previsão da velocidade do vento. Lapedes e 

Farber (1987) propuseram um modelo de RNA do tipo feed-forward utilizando o algoritmo 

back-propagation na previsão da velocidade do vento. Song (2000) desenvolveu uma RNA 

que utiliza atrasadores e que a soma dos pesos das entradas deve ser igual a 1. O modelo 

apresentou bom resultado para previsões da hora seguinte quando os dados do vento não 

oscilam abruptamente. Outras técnicas são aplicadas para melhorar o resultado das redes 

neurais, Li, Shi e Zhou (2010) combinam o resultado de várias redes para realizar a previsão. 

Algumas publicações comparam modelos de Redes Neurais Artificiais (RNA) com o 

modelo de Persistência, e foi encontrado que normalmente as RNA se sobressaem em relação 

ao modelo de Persistência, mas que algumas vezes essa vantagem não é muito significativa 

(SFETSOS, 2000; COSTA et al., 2008; LEI et al., 2009). 
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As arquiteturas utilizadas neste trabalho são de aprendizado supervisionado, 

diferenciadas pela utilização ou não de laços de realimentação. As ferramentas de Inteligência 

Computacional e suas parametrizações serão apresentadas de forma mais detalhada nos 

capítulos 3 e 4. 

2.2.1.3 Modelos Físicos 

Os modelos físicos permitem a previsão de parâmetros meteorológicos relevantes, que 

influenciam na previsão eólica, enquanto os modelos estatísticos são empregados para 

modelar a conversão dos parâmetros meteorológicos em potência, também aplicados na 

correção/refinamento da dinâmica de um local específico, entre outras aplicações. 

Os métodos físicos utilizam os dados do NWP e considerações dos aspectos físicos do 

local onde ocorre a previsão, como topografia, rugosidade, obstáculos e a descrição das 

instalações da fazenda eólica (número de aerogeradores, layout dos aerogeradores, curva de 

potência, entre outros), para alcançar a melhor previsão possível e estimar a velocidade do 

vento no local da fazenda eólica. Uma maneira de lidar com a complexidade do terreno é o 

uso de mapas de alta resolução da área da fazenda no NWP (KARINIOTAKIS et al., 2004a; 

CUTLER, 2006). 

Como exemplo, o grupo de trabalho Tasmanian Large-Scale Wind Integration Working 

Group (2004) cita que uma mudança de 10 a 15% na velocidade do vento pode ocorrer em 15 

minutos na Dinamarca, mas que variações em menos de 5 minutos podem ocorrer na 

Tasmania devido ao seu terreno mais complicado e fontes de ventos variantes. 

Uma curva de potência é então usada para converter a previsão da velocidade do vento 

em previsão de potência gerada. A maioria dos modelos utiliza modelos estatísticos de saída 

(MOS), que é uma correção estatística para reduzir erros sistemáticos remanescentes. No caso 

do MOS ser utilizado, os métodos também dependem de medições da produção passada 

(SIEBERT, 2008).  

As entradas básicas de um modelo físico são: 

• Informação dinâmica: os dados do NWP para as horas seguintes fornecidos por um 

serviço meteorológico; algumas vezes são utilizadas medições on-line para a 

adaptação do modelo MOS (KARINIOTAKIS et al., 2004a);  

• Informação estática: descrição das instalações da fazenda eólica (layout das 

turbinas eólicas, número de turbinas, curva de potência, etc.); descrições do terreno 

incluindo orografia (estudo das nuances do relevo de uma região), rugosidade, e 
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obstáculos (KARINIOTAKIS et al., 2004a). 

O diagrama de fluxo básico do funcionamento de um modelo físico é composto pelos 

passos apresentados na Figura 2.2. Modelos estatísticos de saída podem ser usados depois de 

modelagens específicas do local onde a fazenda eólica foi construída ou do modelo da curva 

de potência, sendo normalmente utilizado no modelo de curva potência (KARINIOTAKIS et 

al., 2004a). 

 

Figura 2.2. Diagrama de blocos do sistema baseado na abordagem física (SIEBERT, 2008). 

O NWP, geralmente oriundo de serviços meteorológicos, normalmente disponibiliza 

previsões de velocidade do vento para uma grade de pontos da fazenda eólica. De acordo com 

o tipo de NWP, essas previsões são dadas com uma resolução espacial de alguns poucos 

quilômetros, normalmente entre 10 a 15 km.  

O objetivo da primeira fase da "modelagem específica do local" ou "downscaling" é 

interpolar essas previsões da velocidade do vento (e outras variáveis como a direção) para 

escalas menores ao nível da fazenda eólica. Sendo este primeiro passo necessário para decidir 

qual é o melhor nível a ser obtido pelo NWP (muitas vezes a velocidade do vento em 10 

metros acima da linha do terreno ou em um dos níveis mais baixos de altura ou pressão do 

modelo) (KARINIOTAKIS et al., 2004a). 

A palavra "downscaling" vem das primeiras abordagens onde os ventos geostróficos 

altos na atmosfera eram utilizados e então escalonados (downscaled) para a altura do cubo 

(hub) da turbina. A palavra é ainda utilizada por causa de abordagens mais recentes que fazem 

uso de resoluções mais grosseiras do NWP seguida de redução de escala (downscaling) para 

áreas ao redor das turbinas utilizando modelos de meso ou microescala com uma resolução 
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muito mais alta (KARINIOTAKIS et al., 2004a). 

Em alguns casos os dados do NWP são disponibilizados diretamente pelos serviços 

meteorológicos no nível da fazenda eólica com valores interpolados. Entretanto, se a 

interpolação for baseada em relações matemáticas simples, não levando em consideração as 

não-linearidades introduzidas pelo terreno, erros significativos podem ser introduzidos. Neste 

caso é melhor usar a grade de previsões fornecidas pelo NWP (KARINIOTAKIS et al., 

2004a). 

Com a redução de escala (downscaling) da velocidade e direção do vento na altura do 

cubo da turbina, essa velocidade é então convertida para potência utilizando a curva de 

potência da turbina. O uso das curvas de potência fornecidas pelos fabricantes é a abordagem 

mais fácil, entretanto certos grupos estimam a curva de potência de acordo com as previsões 

da velocidade e direção do vento (ou de medições do vento) e de medições da potência 

gerada. Normalmente a transformação da velocidade do vento em potência é conseguida 

através da matriz de potência da fazenda eólica, utilizando múltiplas direções e velocidades 

do vento para representar a potência gerada pela fazenda eólica. Deve ser salientado que o 

método de produção desta matriz energética é crucial para que nesta fase não seja introduzida 

mais incerteza nas previsões (KARINIOTAKIS et al., 2004a). 

Dependendo do horizonte da previsão e a disponibilidade, dados de medição de 

potência podem ser usados como uma entrada adicional. Na maioria dos casos, dados atuais 

são benéficos para a melhoria (redução) nos erros residuais em abordagens que utilizam o 

MOS. Se dados on-line são disponíveis, então um modelo de auto-calibração é altamente 

vantajoso. Na maioria das vezes apenas dados off-line estão disponíveis, com o qual o modelo 

pode ser recalibrado posteriormente. Apesar do método MOS ser uma técnica estatística, o 

modelo global ainda é chamado de físico desde que as informações principais sejam oriundas 

de considerações físicas (KARINIOTAKIS et al., 2004a). 

2.2.1.3.1 MOS Ainda São Necessários? 

O modelo de correção estatístico MOS tem sido utilizado para derivar previsões de 

superfícies fornecidas pelo NWP por mais de 30 anos. De acordo com o trabalho pioneiro de 

Glahn e Lowry (1972), o MOS determina relações otimizadas entre parâmetros oriundos do 

NWP e os parâmetros desejados. A regressão linear múltipla é a técnica estatística mais 

comumente utilizada para determinar estas relações, entretanto, outras técnicas como o 

Generalized Additive Models (GAM) são utilizadas (VISLOCKY & FRITCH, 1995) e 

regressões logísticas para previsão de fenômenos discretos (GLAHN et al., 1991) têm também 
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sido utilizadas (NEILLEY & HANSON, 2004). 

No estudo feito por Neilley & Hanson (2004) há uma tentativa para determinar a 

“importância” de cada componente da previsão oriunda do MOS, e em particular determinar 

quando a regressão linear múltipla contribui para a previsão quando comparada a previsões 

extraídas de técnicas de correção mais simples. Os autores compararam várias medições nas 

previsões derivadas de 1 a 8 dias do modelo NCEP GFS, com foco no resultado do RMSE. 

Com base nos resultados de seus experimentos, os autores concluíram que a regressão 

multivariada de mínimos quadrados não melhora a qualidade das previsões em muitas 

circunstâncias. 

O valor da regressão linear de mínimos quadrados não fica óbvio como uma técnica 

que melhore os dados do NWP. Os resultados implicam que o desenvolvimento de um modelo 

utilizando algoritmos simples e correção de desvios podem alcançar previsões que podem ser 

compatíveis se não superiores às derivadas de sistemas de regressão mais complexos. Neilley 

e Hanson especulam que essa conclusão é o resultado do fato que o NWP está cada vez mais 

hábil, tornando difícil para o MOS encontrar correlações consistentes entre os dados do 

modelo e as observações (NEILLEY & HANSON, 2004). 

O método de regressão utilizado por Neilley e Hanson (2004) baseou-se num conjunto 

de treinamento relativamente pequeno (100 dias) em relação ao tamanho do conjunto de 

treinamento, muitas vezes usados em sistemas de regressão do National Wather Service 

(NWS) MOS. Não está claro se um conjunto de dados de treinamento maior poderia produzir 

resultados mais favoráveis para as técnicas de regressão. Uma advertência sobre usar longos 

conjuntos de dados de treinamento é a falta de estabilidade no modelo NWP sobre os anos, 

fazendo a aplicabilidade de regressões derivadas de longos conjuntos de dados não 

conclusivos. 

O NWS frequentemente usa preditores climatológicos na formulação das equações de 

seus MOS. No estudo realizado por Neilley e Hanson (2004), o uso de preditores 

climatológicos não foi considerado. Como as soluções do NWP tendem a divergir da realidade 

durante a parte mais à frente do período de previsão, previsões que estão próximas à norma 

climatológica irão tender a produzir RMSE menores. Por isso é comum que as previsões do 

NWS MOS tendam para a norma climatológica à medida que o período da previsão progrida. 

Se preditores climatológicos tivessem sido usados no sistema de regressão, os resultados 

poderiam ser consideravelmente melhores para suas regressões. Entretanto, a inclusão do 

preditor climatológico amortece a magnitude de eventos previstos no modelo NWP, o qual 

pode reduzir o valor da previsão do MOS mesmo que seus RMSE sejam reduzidos. 
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Como as outras ferramentas encontradas, dependendo de sua aplicação, tais 

ferramentas podem não ser uma boa ideia, sendo necessário, portanto, um estudo prévio antes 

de sua aplicação. 

2.2.1.4 Modelos Híbridos 

Ultimamente várias abordagens têm sido desenvolvidas com a combinação de vários 

modelos. O grande objetivo é obter o melhor de cada modelo e obter uma performance global 

ótima para o horizonte desejado. As combinações podem ser (KARINIOTAKIS et al., 2004a): 

• Combinação de abordagens físicas e estatísticas (p.ex. Zephyr); 

• Combinação de modelos de curto prazo (0 à 6 horas) e médio prazo (0 à 48 horas) 

(p.ex. MORE-CARE); 

• Combinação de modelos estatísticos alternativos (p.ex. Sipreolico). 

A combinação pode ser feita utilizando critérios de horizonte depois de identificado 

qual modelo é o melhor para aquele horizonte (p.ex. MORE-CARE), ou por um processo de 

seleção baseado na performance recente de cada modelo individual (p.ex. Sipreolico) 

(KARINIOTAKIS et al., 2004a). 

2.2.1.5 Ferramentas de Previsão Disponíveis 

Nos últimos 30 anos, o desenvolvimento de ferramentas de previsão passa da fase 

pioneira à fase de pesquisa e, finalmente, à fase comercial. Alguns desses softwares, como o 

Prediktor, estão no mercado há mais de 20 anos, como pode ser visto na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3. Linha do tempo para sistemas de previsão de geração eólica (LANGE, 2006). 
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Alguns dos softwares novos são os resultados combinados dos anteriores, ou os usa 

como referência, como pode ser visto na Tabela 2.1. Depois de um tempo, quando muitas 

ferramentas já haviam sido desenvolvidas e uma grande quantidade de produtos estavam 

disponíveis, com este cenário começa o projeto ANEMOS (ANEMOS.plus). 

 

Tabela 2.1. Lista de softwares de previsão de energia eólica. 

Ferramentas de previsão 

Modelo Desenvolvedor Método 

Prediktor Risø Físico 

WPPT IMM; University of Copenhagen Estatístico 

Zephyr Risø and IMM Físico e Estatístico 

Previento University of Oldenburg, Germany Físico 

AWPPS (More-Care) Armines/Ecole des Mines de Paris Estatístico e Fuzzy-ANN 

RAL (More-Care) RAL Estatístico 

SIPREÓLICO University Carlos III, Madrid / Red Eléctrica de España Estatístico 

LocalPred-RegioPred CENER Físico 

HIRPOM University College Cork, Ireland / Danish Meteorological Institute Físico 

AWPT ISET Estatístico e ANN 

 

O projeto ANEMOS foi lançado em Outubro de 2002 por um grupo de institutos de 

pesquisa e usuários finais. O objetivo era fornecer uma plataforma que funcionasse para 

previsões on-shore e off-shore, previsões de curto prazo de energia eólica, através de modelos 

físicos e estatísticos, com todos os níveis de atuação, a partir de uma única fazenda da região, 

como pode ser visto na Figura 2.4 (KARINIOTAKIS et al., 2006). 

 

Figura 2.4. Uma grande gama de aplicações on-line é planejada pra uma avaliação detalhada e obtenção dos 

resultados ótimos (KARINIOTAKIS et al., 2006). 

2.3 Avaliação de Performance dos Modelos 

Uma previsão do vento dependendo do seu objetivo precisa ser verificada sua eficácia. 
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Os critérios de verificação mais comuns são os níveis de erro ou faixas de erro comparando a 

previsão atual contra o valor observado na saída da fazenda eólica. O erro é a maneira mais 

comum de se avaliar uma previsão e existem várias métodos que podem ser analisados. 

A previsão da geração eólica feita em um tempo t para um ponto à frente t+k é a 

potência média Pt+k/t que a fazenda eólica espera produzir durante o período considerado se 

operar sobre um vento constante equivalente.  

As previsões são feitas para um horizonte T indicando o intervalo total do período de 

previsão (p.ex. 48 horas à frente). A resolução de tempo da previsão é denotada pelo passo de 

tempo k. O comprimento do passo (número de minutos) é relativo ao comprimento do 

horizonte. Normalmente para horizontes da ordem de 24 a 48 horas o passo é horário. 

Variações de potência e o impacto desta não são considerados entre os passos (entre a hora, 

por exemplo). Essa convenção vem do fato que as velocidades do vento são normalmente 

fornecidas como valores constantes para o passo seguinte considerado (a próxima hora, por 

exemplo). Note que para horizontes pequenos (< 4 a 6 horas), modelos que utilizam apenas 

séries temporais, baseados somente em dados online de produção de energia, são capazes de 

fornecer previsões com resolução de tempo entre 10 a 15 minutos (KARINIOTAKIS et al., 

2004a). 

O valor da potência medida Pt é derivada da média de medições de alta resolução (a 

cada 1 ou 10 minutos, etc.), que pode ser valores de potência instantânea ou energia 

dependendo apenas do sistema (KARINIOTAKIS et al., 2004a). 

O erro da previsão é definido como: 

����� ≡ ���� −	������     (2.4) 

 

Normalmente é conveniente introduzir o erro da previsão normalizado: 

 

����� ≡
�
+, ����� −	������ 	�    (2.5) 

em que 

�����   é o erro da previsão; 

��  é a capacidade instalada da fazenda eólica; 

����  é a potência medida; e 

	������   é a potência prevista. 
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A normalização do erro permite a comparação dos erros de previsão relacionados a 

fazendas de diferentes capacidades instaladas. É observado que (2.4) fornece a definição 

formal do erro na teoria de análise das séries temporais, em que um erro positivo significa que 

a previsão está subestimada enquanto a negativa significa que a previsão de potência está 

sobrestimada. Isso é contrário ao sentimento intuitivo que se pode ter em relação ao erro 

(KARINIOTAKIS et al., 2004a). 

A verificação destes modelos não é nada trivial, pois depende da função custo 

envolvida. As descrições de erro mais usuais são o erro médio absoluto (MAE), a raiz do erro 

médio quadrático (RMSE), o erro médio absoluto percentual (MAPE), o erro médio (ME), 

histogramas da distribuição de frequência do erro, função de correlação e os valores de R ou 

R2. Na maior parte das vezes, o erro padrão é dado como um percentual da capacidade 

instalada, já que isto normalmente é o que mais interessa ao cliente (capacidade instalada é de 

fácil medição); algumas vezes o erro é dado pelo percentual da produção média ou em 

números absolutos.  

O comportamento típico da função do erro para modelos usando abordagens com 

séries temporais e o NWP é mostrado na Figura 2.5 (GIEBEL; KARINIOTAKIS; 

BROWNSWORD, 2003). Os resultados mostrados são para a configuração usada pela 

empresa Eltra, operador de sistema da parte oeste da Dinamarca, baseado em dados de junho 

de 2002 a maio de 2003. 

 

Figura 2.5. Erro (desvio padrão em % da capacidade instalada) para o Zephyr/WPPT (azul) e o nave predictor 

(vermelho) em função do horizonte de previsão (GIEBEL; KARINIOTAKIS; BROWNSWORD, 2003). 

Vários indicadores de performance de modelos foram propostos e empregados na 
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avaliação da previsão de velocidade do vento, mas nenhum indicador é reconhecido como um 

indicador universal padrão. Isso dificulta a comparação entre diferentes modelos, e como 

resultado é necessário a utilização de múltiplas medições. 

 

-$.� =	 �/∑ 1�� − (�,�1/�2�     (2.6) 

 

3-4.� =	5�
/∑ 6�� − (�,�7�/�2�     (2.7) 

 

-$�.� =	 �/∑ 89�:;<,�9� 8/�2�     (2.8) 

 

yt e fj,t denotam as observações e os valores previstos pelo modelo j, e T o número de dados 

usado para avaliação e comparação. 

O MAE mede a magnitude média do erro em um conjunto de previsões. Para ser mais 

específico, é a média sobre a amostra de verificação dos valores absolutos da diferença entre o 

valor observado e a previsão correspondente. O MAE é uma medição linear, o que significa 

que todas as diferenças estão recebendo o mesmo peso igualmente na média.  

O RMSE é uma medição quadrática, que mede a magnitude média do erro. Como os 

erros são elevados ao quadrado antes de ser calculada a média, o RMSE fornece um peso 

maior aos erros maiores. Isso significa que o RMSE é mais útil quando grandes erros são 

particularmente indesejáveis.  

O MAPE é a diferença entre o valor atual e o previsto dividido pelo valor atual. O 

módulo deste cálculo é então somado para cada previsão e dividido pelo número total de 

pontos previstos. 

Em Lange (2003) é mostrado como o método RMSE pode ser decomposto em 3 

valores separados: a tendência, a tendência do desvio padrão e a dispersão. O componente da 

dispersão descreve a contribuição das faixas de erro sobre o RMSE total. Outra possibilidade é 

avaliar a consistência dos cálculos da incerteza comparando com o observado. Para a 

verificação da previsão de eventos extremos, existem outros métodos como a probabilidade de 

detecção (POD) e taxas de alarme falso (FAR) (CUTLER, 2006). 
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2.4 A Incerteza das Previsões de Geração Eólica 

Os modelos descritos até agora disponibilizam previsões pontuais para um número de 

horas à frente. Apesar da performance destes métodos poder ser avaliada usando os critérios 

apresentados na seção 2.3, esses critérios apenas dão ao usuário final uma ideia da 

performance média destes modelos. Em situações em que o modelo é usado como ferramenta 

de decisão, saber que o modelo é normalmente bom não é suficiente. Por isso, os usuários 

finais têm expressado a necessidade por ferramentas que não só entreguem o valor de 

produção esperado, mas também uma estimativa da acurácia desta previsão. Em outras 

palavras, o usuário quer saber o quão confiável é essa previsão. 

O planejamento e a operação dos sistemas de potência precisam saber a incerteza da 

previsão de energia para que possam preparar precauções caso sejam necessárias. Fatores que 

podem contribuir na incerteza são (CUTLER, 2006): 

• Erros nas condições iniciais, medições de potência de saída, medições de 

parâmetros climáticos e nos dados climáticos de mesoescala obtidos pela 

simulação do Numerical Weather Predictor (NWP); 

• A previsibilidade do comportamento atmosférico é mais estável em algumas 

situações do que em outras. Como exemplo das menos previsíveis estão as 

tempestades, frentes e efeitos pontuais como insolações que causam o aquecimento 

do ar e a subida deste; 

• Quanto mais complexo o terreno da fazenda eólica, maior será a turbulência no 

local, dificultando a previsão; 

• A acurácia e o detalhamento utilizado no NWP, incluindo a resolução e o número 

de suposições feitas para simplificação; 

• A precisão das curvas de potência das turbinas eólicas que definem a conversão 

entre a velocidade do vento e a potência. A curva de potência também muda com o 

tempo influenciada pela fadiga do material e incidentes naturais como o acúmulo 

de sujeira nas pás; 

• A falha do gerador eólico, causado por inúmeros fatores de projeto e ou 

manutenção. A manutenção planejada das turbinas é de grande importância. 

A incerteza pode ser trabalhada então de duas maneiras: uma como a faixa de 

confiança de uma previsão de energia eólica em um dado intervalo de tempo, e a outra é a 

variabilidade a qual a energia eólica poderia flutuar em um certo intervalo de tempo. 

(CUTLER, 2006). 



29 

A primeira resposta para esta demanda proposta na literatura foi fornecer intervalos de 

previsão. Intervalos de previsão dão uma estimativa de quanto a produção poderá variar com 

um certo grau de confiança. Um exemplo deste tipo de previsão pode ser visto na Figura 2.6, 

onde os intervalos de previsão são representados por áreas coloridas. 

 

 

Figura 2.6. Exemplo de previsões de geração eólica pontuais associadas a conjuntos de intervalo de previsão 

(PINSON, 2006). 

Um modelo paramétrico foi proposto por Lange (2005), que modela a distribuição 

condicional do erro da previsão da velocidade do vento (dada a velocidade do vento prevista) 

como uma distribuição Gaussiana. A curva de potência é usada para transformar a distribuição 

Gaussiana do erro da velocidade do vento em uma distribuição não Gaussiana do erro da 

potência prevista. Os intervalos de previsão podem ser então derivados das distribuições dos 

erros da potência estimada. 

Outro modelo paramétrico é proposto por Luig, Bofinger e Beyer (2001) onde 

distribuições β, limitados entre 0 e 1 da mesma forma como são normalizados os erros de 

previsão, são usados para modelar as distribuições de erro da previsão. A média das 

distribuições da previsão é ajustada como o ponto previsto. Os parâmetros da variância são 

determinados pelo estudo da performance histórica do método de previsão considerado. 

Pinson (2006) propõe um algoritmo não-paramétrico que estima os intervalos oriundos 

de um conjunto de valores de erros passados. Os intervalos são computados usando 

distribuições condicionais do erro da previsão de potência (dada a velocidade do vento 
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prevista). O erro e os dados da velocidade do vento os quais as distribuições são calculadas 

são determinados usando um sistema de inferência fuzzy. Uma vez que estes dados são 

selecionados, um método de reamostragem (resampling) é utilizado para determinar a 

distribuição desejada. A vantagem deste método sobre os métodos paramétricos propostos 

anteriormente é que esse não depende da hipótese do tipo de distribuição do erro. 

Outra classe de métodos não-paramétricos foi proposto para intervalos de previsão: 

regressão quantil. Como o nome diz, o método estima quantils predefinidos de um conjunto 

de dados de entrada. Para uma leitura mais detalhada sobre o assunto sugere-se a leitura de 

Nielsen H., Nielsen T. e Madsen (2004) e Bremnes (2004). 

2.5 O Valor da Previsão da Geração Eólica 

Apesar da importância da previsão da geração eólica ser indiscutível para facilitar a 

integração de grandes montantes de potência eólica no sistema de potência, poucos estudos 

têm sido conduzidos sobre este ponto. Um dos motivos para isto acontecer é a singularidade 

do sistema de potência. Cada sistema tem um mix de geração diferente, a sensibilidade do 

sistema, a variação e a natureza incerta da geração eólica pode ser menos impactante para 

sistemas que possuam muitas unidades de despacho de resposta rápida (caso brasileiro) do 

que sistemas que não os utilize entre outras características. 

Em Milligan, Miller e Chaman (1995) foi feito um modelo do sistema de potência para 

verificar o impacto da acurácia da previsão da geração eólica nos custos operacionais do 

sistema. Os resultados deste estudo mostram que o aumento da acurácia leva a custos 

menores. Entretanto, a “penalidade” associada a sobre ou subestimar a previsão da geração 

eólica não é simétrica. O custo associado a um erro positivo não é igual ao custo associado 

para o erro negativo de mesmo módulo. Os autores encontraram que essa dissimetria pode 

variar de um sistema para outro. Para um sistema sobre-estimado foi menor o custo, enquanto 

para outro foi o contrário. 

Devido à dificuldade de estimar diretamente a redução do custo operacional do 

sistema de potência com o erro da previsão da geração eólica, muitos estudos têm tomado 

uma abordagem um pouco diferente, estudando o valor da previsão como ferramenta para o 

mercado de energia. 

Sørensen & Meibom (1999) conduziram um estudo no mercado da Nordpool, 

operador de sistema dos países nórdicos. Os autores simularam uma quantidade considerável 

de energia eólica produzida pela Dinamarca e examinaram seus impactos em Nordpool. 

Em outro estudo (PINSON, 2006; PINSON; CHEVALLIER; KARINIOTAKIS, 2004; 
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PINSON; CHEVALLIER; KARINIOTAKIS, 2007) o caso do mercado de energia alemão 

APX foi examinado usando o modelo AWPPS desenvolvido por Kariniotakis 

(KARINIOTAKIS; STAVRAKAKIS; NOGARET, 1996) para fornecer previsão de geração 

eólica. Os autores encontraram que por usar o modelo sozinho, os ganhos representariam 87% 

dos ganhos que poderiam obter usando previsões perfeitamente precisas (previsões com erro 

zero). 

Pinson & Kariniotakis (2004) propõem o uso do método de avaliação da incerteza para 

desenvolver estratégias específicas de leilão que levem em conta a natureza assimétrica do 

desequilíbrio de preços. Usando este método foi obtido ganhos de até 96% dos ganhos 

possíveis (utilizando previsão com erro zero). 

Os benefícios econômicos da previsão do vento podem ser vistos no estudo feito pela 

GE Energy para o Centro de pesquisa de energia do estado de Nova York e a Autoridade de 

desenvolvimento (NYSERDA) e o NYISO (GE ENERGY CONSULTING, 2005). O estudo 

foi uma avaliação compreensiva dos efeitos da integração da energia eólica no planejamento 

do sistema de transmissão, segurança, e operação. Parte deste estudo, foi examinado o 

impacto econômico geral da integração de hipotéticos 3.300 MW oriundos de energia eólica 

no sistema do estado de Nova York. Os 3.300 MW projetados representam aproximadamente 

10% do sistema durante o pico de carga (GE ENERGY CONSULTING, 2005). 

O estudo da GE calculou os preços de energia baseados em um modelo que funciona 

para previsões do dia seguinte, com uma hora de antecedência em relação aos mercados de 

energia. Isso é diferente da maioria das análises anteriores sobre o impacto econômico da 

produção de energia eólica, que consideraram apenas os custos operacionais. No estudo da 

GE assumiu-se que a energia eólica produzida são "price-takers". Isso significa que o balanço 

de oferta e demanda no mercado determina o preço e que as unidades geradoras eólicas são 

pagas a preço de mercado (GE ENERGY CONSULTING, 2005). 

A conclusão geral do estudo foi que o sistema de potência do Estado de Nova York 

pode confiantemente acomodar pelo menos 10% de penetração da energia eólica em relação à 

carga de pico do sistema com apenas pequenos ajustes no planejamento, operação e práticas 

de confiabilidade. Além disso, este estudo estimou que os custos variáveis operacionais anuais 

(combustível, custos de start-up da planta, etc.) do sistema seriam reduzidos em US$ 350 

milhões com a adição da eólica. Além disso, foi estimado que 125 milhões de dólares, ou 

36%, da redução dos custos está associado com o estado-da-arte da previsão de potência 

eólica. Isso é cerca de 80% da redução de custo estimada que pode ser conseguido com uma 

perfeita previsão de produção de energia eólica (GE ENERGY CONSULTING, 2005). 
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2.6 Prevendo Eventos Extremos 

Observações do comportamento das fazendas eólicas têm mostrado que grandes 

oscilações na produção de energia podem ocorrer devido a mudanças repentinas nas 

condições de vento ou em decorrência do aumento na velocidade do vento excedendo o limite 

de operação da turbina causando o seu desligamento. A previsão do nível e duração destes 

eventos é uma das maiores preocupações de todos os participantes do mercado de energia e os 

operadores do sistema de potência. A previsão desses eventos extremos pode ser abordada de 

maneira separada da previsão de eventos mais rotineiros. A previsão de tais eventos extremos 

pode ser feita monitorando as condições que causam esses eventos extremos, incluindo altas 

velocidades do vento causadas por tempestade, o rastreamento de frentes tempestuosas 

também é outra maneira (CUTLER, 2006). 

Outro tipo de evento extremo é quando a potência máxima gerada pela fazenda eólica 

coincide com a demanda mínima de energia ou vice versa. 

2.6.1 Pontos de Observação Fora do Ponto de Geração 

Tempestades podem atravessar toda uma área do sistema de potência e causar 

mudanças extremas no vento à medida que passam pelas fazendas eólicas. Pode ser possível 

rastrear essas tempestades utilizando por exemplo radares, e prever as mudanças 

correspondentes na geração. A acurácia pode melhorar substancialmente após a primeira 

fazenda eólica ser atingida, sinalizando então às fazendas seguintes. Algumas estações 

posicionadas estrategicamente podem contribuir com isso, podendo ser incluso a medição de 

ventos upwind (ventos referentes ao eixo horizontal da turbina eólica em que as pás e o hub 

estão apontados na direção do vento, condição oposta às turbinas downwind) das principais 

fazendas eólicas costeiras, onde o radar Doppler (como um LIDAR) pode ser usado 

(CUTLER, 2006). 

2.6.2 Ciclos de Atualização Rápida 

O uso de métodos de previsão com ciclos de atualizações rápidas (Rapid Update Cycle 

forecasting - RUC) pode melhorar os resultados da previsão. O RUC é feito para prover 

previsões precisas de curto prazo (0 a 12 horas) para usuários que utilizam dados climáticos, 

como os aeroportos. Problemas climáticos significantes que ocorrem no período de 0 a 12 

horas incluem climas severos em todas as estações do ano (como exemplo, tornados, 

tempestades de trovões, neve, e tempestades de gelo) e perigos à aviação (como exemplo, 
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turbulência, congelamento, e downbursts, que são grandes volumes de ventos formados 

depois que resfriados pela chuva e atingirem o solo se espalhando para todas as direções). 

(BENJAMIN et al., 2005; CUTLER, 2006).  

2.7 Solicitações para os Modelos de Previsão 

Com base em entrevistas realizadas por Schwartz e Brower (1998) a organizadores, 

pesquisadores de planejamento, despachadores e planejadores de energia em sete unidades 

americanas, foi indagado o que seria necessário em um sistema de previsão de energia eólica. 

Entre os pedidos mais solicitados estavam a previsão do dia seguinte, a ser dada na manhã 

para ser utilizada no planejamento da disponibilidade da unidade e para o mercado de energia 

do dia seguinte. Previsões horárias, expressas em MW e com erros em barras, foram outras 

solicitações. Entretanto, um importante resultado foi que se boas ferramentas estivessem 

disponíveis, operadores com grande penetração poderiam utilizar estas ferramentas. Esta 

também foi a experiência com operadores de plantas da Dinamarca.  

O operador do sistema de transmissão irlandês forneceu a seguinte lista de demandas 

(GIEBEL; KARINIOTAKIS; BROWNSWORD, 2003): 

• As previsões deveriam estar disponíveis para fazendas eólicas individuais e grupos 

de fazendas; 

• As previsões deveriam ser a potência de saída, em MW, ao invés de velocidade do 

vento; 

• Previsões horárias com extensão de horizonte de pelo menos até 48 horas; 

• Uma previsão precisa associada a um nível de confiança (despachantes tenderiam 

a ser mais conservadores quando estiverem trabalhando com grandes incertezas na 

previsão); 

• Uma previsão confiável das mudanças na produção de energia eólica; 

• Um melhor entendimento das condições meteorológicas; 

• Uso de dados históricos para melhorar a acurácia da previsão. 

Na Noruega, um questionário foi enviado aos produtores de energia eólica e foram 

feitas visitas a algumas grandes companhias de energia revelando os cinco seguintes pontos 

(GIEBEL et al., 2003): 

• A previsão deveria ser disponibilizada de manhã cedo (antes das 08:00) para haver 

tempo de se trabalhar com ela antes da negociação ao meio dia; 

• A previsão da produção de energia eólica deveria ser horária, intervalos de 
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incerteza deveriam ser dados; 

• Previsões de mais de 36 horas é desejado; 

• Previsões atualizadas ao meio dia baseada nos dados de produção; 

• Previsões de vários dias são úteis para o planejamento da manutenção. 

2.8. Conclusões 

Como pode ser visto neste capítulo, os mercados de energia e os consumidores 

mudaram, exigindo novas ações aos fornecedores, tornando necessária a implantação de 

ferramentas como a previsão de energia eólica. 

A previsão de energia eólica pode ser feita em vários “níveis” desde para o 

planejamento da manutenção de uma única turbina, até a previsão de geração de todo um país. 

Existem vários modelos no mercado, cada um com um foco, não existindo assim uma solução 

melhor ou pior, ou alguma ferramenta que atenda todas as necessidades em qualquer cenário. 

A previsão de energia é uma ferramenta essencial para facilitar a integração de 

grandes blocos de geração eólica à rede elétrica. Também complementa outras tecnologias de 

integração como: compensação de linha e eletrônica de potência, baterias e outras tecnologias 

de armazenamento de energia, e integração com geração hidrelétrica. 

Avanços recentes na informática, nos modelos NWP, na modelagem de mesoescala do 

fluxo de vento sobre terrenos complexos, e a aplicação de redes neurais e outras técnicas 

estatísticas implicaram em um grande aumento da acurácia das previsões de curto, médio e 

longo prazo. 

No capítulo seguinte serão detalhadas as ferramentas de Inteligência Computacional 

aplicadas neste trabalho.  



35 

CAPÍTULO 3 

Ferramentas de Inteligência Computacional 

Este capítulo tem como objetivo apresentar, de forma sucinta, ferramentas de 

Inteligência Computacional que são utilizadas nesta dissertação para modelagem e 

otimização. A capacidade de aprender mapeamentos entre entradas e saídas, a partir de dados 

reais coletados, torna atraente o uso de Redes Neurais Artificiais (LIN et al., 1996; 

KARINIOTAKIS et al., 1996; ALEXIADIS, 1998; MORE et al., 2003) para o levantamento 

de modelos que realizam a previsão de séries temporais como a velocidade dos ventos tratada 

nesta pesquisa. Entretanto, a escolha da configuração (número de neurônios, número de 

atrasos na entrada) da RNA utilizada afeta diretamente a capacidade de mapeamento e a 

generalização do modelo aprendido. Esta escolha da configuração da RNA pode ser tratada 

como um problema de otimização, no qual o objetivo é encontrar os modelos que maximizam 

alguma medida da acurácia do modelo com os dados reais considerados. Algoritmos 

Genéticos (AG) (HOLLAND, 1975) e Otimização por Enxame de Partículas (KENNEDY & 

EBERHART, 1995) são os métodos utilizados neste trabalho para otimizar a configuração da 

RNA. 

Para facilitar a compreensão dos princípios básicos destas ferramentas, este Capítulo 

segue a seguinte organização: a Seção 3.1 apresenta o que são as Redes Neurais Artificiais, 

métodos e tipos de treinamento e algumas arquiteturas (recorrentes e não recorrentes); as 

Seções 3.2 (Algoritmos Genéticos) e 3.3 (Otimização por Enxame de Partículas) descrevem o 

funcionamento básico das ferramentas de otimização adotadas na escolha das RNAs; e a 

Seção 3.4 encerra o Capítulo. 

3.1 Redes Neurais Artificiais (RNA) 

Redes Neurais Artificiais (RNAs) (HAYKIN, 1994) são algoritmos inspirados em 

características do cérebro humano como processamento distribuído, capacidade de adaptação 

(aprendizado) e generalização. Estes algoritmos têm sido aplicados em diversos tipos de 

tarefas, como a classificação de padrões e a aproximação de funções (PEI et al., 2011). Muitos 

trabalhos utilizam a propriedade de aproximador universal de funções de algumas RNAs para 

levantar modelos não-paramétricos de processos complexos (HUANG, SARATCHANDRAN, 
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SUNDARARAJAN, 2005). Estas RNAs possuem parâmetros que são ajustados de forma a 

aproximar os dados coletados do processo que se deseja modelar. 

Há diferentes arquiteturas de RNAs, sendo o Perceptron de Múltiplas Camadas 

(MultiLayer Perceptron – MLP) (HAYKIN, 1994) uma das mais utilizadas na literatura. A 

Figura 3.1 ilustra uma rede MLP com uma primeira camada oculta com N neurônios, a 

segunda com 2 neurônios e uma camada de saída com 1 neurônio. 

 

 

Figura 3.1. Rede MLP com arquitetura genérica (adaptada de HAYKIN, 1994). 

Os neurônios de saída compõem a camada de saída da rede, os neurônios restantes 

formam as camadas ocultas da rede, a denominação camada oculta é justamente por se 

localizarem entre os neurônios da camada de saída e a entrada da rede. Os pesos sinápticos 

são usados para correlacionar os neurônios, e utilizados pelos neurônios no cálculo do sinal 

funcional que aparece na sua saída, que é expresso como uma função não-linear do sinal de 

entrada e dos pesos sinápticos associados com aquele neurônio. O limiar (bias) é representado 

por um elo sináptico conectado a uma entrada fixa em +1. Cada neurônio possui uma função 

de ativação que define a saída deste neurônio. Em seguida será comentado como esses pesos 

sinápticos são ajustados durante o treinamento proporcionando o “melhor” resultado para a 

aplicação atribuida à Rede Neural Artificial. 

3.1.1 Algoritmos de Aprendizado 

O aprendizado de uma RNA, como a MLP da Figura 3.1, consiste em otimizar os 

valores de seus pesos sinápticos (ω) e limiares (θ) de acordo com algum critério relacionado a 

dados (o conjunto de treinamento) que representam a tarefa a ser aprendida.  
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Existem três tipos principais de aprendizado (ENGELBRECHT, 2007): 

• Aprendizado supervisionado, onde a rede neural recebe o conjunto de entradas e 

saídas desejadas para cada entrada. 

• Aprendizado não-supervisionado, onde o objetivo é descobrir padrões estatísticos 

ou características regulares nos dados de entrada sem assistência externa. A 

maioria destes algoritmos geram agrupamentos (clusters) dos padrões de 

treinamento. 

• Aprendizado por reforço, onde o objetivo é premiar comportamentos adequados 

gerados pela RNA, e penalizar os comportamentos inadequados. 

Neste trabalho o foco foram redes com aprendizado supervisionado. As redes MLP são 

treinadas utilizando o algoritmo de retropropagação do erro (Backpropagation) 

(RUMELHART; HINTON; WILLIAMS, 1986). Outras ferramentas de inteligência 

computacional como o algoritmo genético e a otimização por nuvens de partículas foram 

utilizadas para o mesmo fim. 

3.1.1.1 Algoritmo Backpropagation 

Este algoritmo foi proposto em 1986 por Rumelhart, Hinton e Williams para o 

treinamento da rede MLP. A primeira etapa é a passagem da informação por toda a rede, onde 

no final é calculado o erro entre a saída desejada e a saída calculada pela rede. Este erro na 

saída da RNA é retropropagado para que se possa calcular os ajustes nos pesos e limiares dos 

neurônios das camadas escondidas (etapa de retropropagação). São calculados então os 

gradientes locais ����� no instante n (iteração) do(s) neurônio(s) de saída. 

 

����� = �����=>?	����@   (3.1) 

 

Dado que e(n) é o erro entre a saída desejada e a resposta gerada pela rede e φ'[u(n)] é 

a derivada da função de ativação, que no caso deste trabalho é a Sigmóide Logística, tem-se 

que: 

 

=>?	����@ = �
6��ABCD�,�7    (3.2) 

 

=>?	����@ = =?	����@�1 − =?	����@�  (3.3) 
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A segunda etapa da fase reversa é o cálculo dos gradientes locais para as camadas 

escondidas. 

 

����� = =>?	����@∑ F��������    (3.4) 

 

Os pesos são então atualizados. Para camada de saída tem-se: 

 

F���� + 1� = F����� + H����������  (3.5) 

 

Para a camada intermediária tem-se: 

 

I���� + 1� = I����� + H����������   (3.6) 

 

sendo η a taxa de aprendizado e λ é o parâmetro que controla o passo da função (normalmente 

λ=1). 

Normalmente o critério de parada da rede é definido pelo erro médio quadrático 

(MSE) e/ou o número de épocas (critérios utilizados neste trabalho). Época é o intervalo em 

que foi apresentado todos os pares de treinamento para a rede, mas nada impede que outros 

critérios sejam utilizados como por exemplo: outro indicador de erro, ou o número de 

iterações ao invés de épocas. A avaliação do treinamento é feita utilizando parte dos dados 

disponíveis para o treinamento. No caso deste trabalho foi definido cerca de 80% dos dados 

para treinamento e 20% para a etapa de validação. 

O treinamento da rede é repetido inúmeras vezes, sendo ajustados os seus parâmetros 

para encontrar o melhor resultado possível. Algumas modificações podem ser feitas, como 

uso de taxa de aprendizado variável, ou o uso da taxa de momento que é outra ferramenta 

utilizada para se evitar mínimos locais. No caso deste trabalho nenhum destes artifícios foi 

utilizando, sendo adotado o backpropagation calculado pelo gradiente descendente, com taxa 

de aprendizado de 0,8. 

3.1.2 Redes Neurais com Entradas com Linhas de Atraso 

Sistemas dinâmicos têm saídas que dependem de informação temporal: entrada de 

instantes de tempo anteriores ao instante atual. Sistemas estáticos são aqueles que sua saída 

depende apenas das entradas disponíveis no instante de tempo atual (resposta instantânea). 



39 

(PRINCIPE; EULIANO; LEFEBVRE, 2000). 

Redes neurais com atrasadores (Time Delay Neural Network - TDNN) são redes 

temporais que além da entrada atual, x(n), são inseridas os atrasadores, entradas passadas, x(n-

1), x(n-2), valores que representam a memória da rede (ENGELBRECHT, 2007).  

A rede MLP com atrasadores na entrada é conhecida pela sigla FTDNN (Focused Time 

Delay Neural Network) (Figura 3.2). A rede FTDNN é uma rede feed-forward multicamadas 

cujos pesos sinápticos são ajustados de acordo com o algoritmo de retropropagação 

convencional (PRINCIPE; EULIANO; LEFEBVRE, 2000). 

 

 
Figura 3.2. Rede FTDNN com arquitetura genérica (adaptada de MENEZES JÚNIOR, 2006). 

Na Figura 3.2 há dE elementos da série contados a partir do elemento atual x(n), 

espaçados um do outro de τ unidades de tempo (neste exemplo com valor igual a 1), y é a 

saída do neurônio e 	�  é a variável escalar predita (z-τ é apenas uma indicação de atraso de τ 

unidades de tempo).  

As redes FTDNN têm memória apenas na camada de entrada e podem ser treinadas 

com o backpropagation, podendo utilizar assim a base da rede MLP para o processamento de 

dados dinâmicos. TDNN com memórias de curto prazo foram aplicadas inicialmente por 

Waibel (1989) para o reconhecimento de voz (PRINCIPE; EULIANO; LEFEBVRE, 2000). 

3.1.3 Redes Neurais Recorrentes 

RNA recorrentes (CHEN; BILLINGS; GRANT, 1990; NARENDRA; 

PARTHASARATHY, 1990) contêm conexões sinápticas realimentadas da saída da rede. Estas 

conexões sinápticas realimentadas (ou laços de realimentação) permitem o fluxo de sinais de 

ativação e saída entre: neurônios de camadas distintas, neurônios de uma mesma camada, ou 
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ainda de um neurônio para ele mesmo (HAYKIN, 1994). 

Para este trabalho são abordados três redes recorrentes que derivam de rede Perceptron 

Multicamadas Estática: Elman (ELMAN, 1990), Jordan (JORDAN, 1986) e NARX (CHEN et 

al., 1990; NARENDRA; PARTHASARATHY, 1990). As redes de Elman e Jordan têm 

parâmetros de realimentação fixa (os pesos não são ajustáveis). Elas podem ser treinadas 

utilizando o algoritmo de treinamento backpropagation estático. A rede de Elman (Figura 3.3) 

recebe realimentação da saída da camada escondida para a entrada desta mesma camada. A 

rede de Jordan (Figura 3.4) recebe a realimentação da camada de saída (PRINCIPE; 

EULIANO; LEFEBVRE, 2000). Esses modelos de RNA são em princípio mais eficientes que 

a arquitetura focada no tempo para a codificação de informações temporais, uma vez que sua 

“memória” é criada pela conexão entre as camadas, então o mapeamento não-linear da 

entrada-saída deixa de ser estático. Os dois modelos são utilizados para o reconhecimento de 

sequências (PRINCIPE; EULIANO; LEFEBVRE, 2000). A rede NARX é muito popular em 

aplicações de identificação e controle, mas também é muito eficaz no aprendizado de outros 

inúmeros problemas (SIEGELMANN, HORNE, LEE GILES; 1997). 

3.1.3.1 Redes de Elman 

A Figura 3.3 apresenta a arquitetura recorrente proposta por Elman (1990). A partir da 

rede MLP, a camada de entrada da rede de Elman é formada pelo vetor de entrada (na qual as 

entradas são consideras como um trecho de uma sequência temporal como ocorreria com as 

medidas de velocidade do vento consideradas no presente trabalho) e cópias das saídas dos 

neurônios da camada escondida no instante n − 1. Note que as realimentações possuem peso 

igual a 1. Assim, os valores exatos das ativações dos neurônios da camada escondida no 

instante n − 1 são utilizados pelas unidades de contexto para compor o vetor de entrada no 

instante n. 
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Figura 3.3. Exemplo de rede de Elman. 

Se a rede tem duas camadas escondidas ou mais, pode-se escolher de qual camada 

escondida realimentar as ativações neurais para gerar uma rede recorrente de Elman 

(ELMAN, 1990). As ativações dos neurônios da primeira camada escondida da rede de Elman 

são calculadas por: 

 

	���� = ∑ I������ ����� + ∑ I�J���J ���� − 1�, ' � 1,… , L1, (3.7) 
 

tal que a saída dos mesmos é dada por ����� � =?	����@. 

3.1.3.2 Redes de Jordan 

A rede proposta por Jordan (1986) (Figura 3.4) é outra arquitetura recorrente clássica, 

sendo inicialmente usada para reconhecimento de sequências temporais. A rede de Jordan 

envolve conexões de realimentação dos neurônios da camada de saída para sua entrada, na 

qual as entradas são consideras como um trecho de uma sequência temporal como ocorreria 

com as medidas de velocidade do vento consideradas no presente trabalho. 

A saída da k-ésima unidade contexto no instante n, denotada por Ck(n), é dada por: 



42 

"���� = M"��� − 1� G ���� & 1�   (3.8) 

 

Note que yk(n) é a resposta do k-ésimo neurônio de saída, e α (coeficiente de auto-

realimentação) varia de 0 a 1 (HAYKIN, 1994). 

 

 

Figura 3.4. Exemplo de rede de Jordan. 

 

3.1.3.3 Modelo Neural NARX 

O modelo Neural NARX (Figura 3.5) (Nonlinear AutoRegressive model with eX 

ogenous inputs) (CHEN et al., 1990; NARENDRA; PARTHASARATHY, 1990) é aplicado de 

forma bem sucedida a um grande número de problemas de identificação de sistemas, havendo 

também trabalhos atuais que utilizam este modelo na previsão de séries temporais univariadas 

(MENEZES JÚNIOR, 2006). 

Uma das grandes vantagens desta rede é que ela pode ser treinada com o algoritmo de 

aprendizagem backpropagation padrão (HAYKIN, 1994). 

Uma importante classe de sistemas não-lineares discretos é o modelo NARX. 

Considere que a rede recorrente seja dirigida por uma sequência de entradas uq(n) definida 
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por: 

 

	N��� = ?	���, 	�� G 1�,… , 	�� G OP & 1�	@  (3.9) 

 

e suas saídas por: 

 

�N��� � Q����, ��� G 1�,… , �6� G O9 & 17	R  (3.10) 

 

O modelo pode ser dado por: 

 

��� G L� � ( S�6� G O9 & 17,… , ����, 	�� G OP & 1�,… , 	���T					(3.11) 
 

Substituindo n por n-q+1 tem-se: 

 

��� + 1� � ( S����,… , �6� & O9 G 17, 	���,… , 	�� & OP G 1�T					(3.12) 
 

 

Figura 3.5. Rede NARX com arquitetura genérica (MENEZES JÚNIOR, 2006). 

A rede recorrente NARX constitui uma importante classe de arquiteturas neurais 
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dinâmicas computacionalmente equivalentes à máquina de Turing (SIEGELMANN; HORNE; 

GILES, 1997). É importante notar que a rede NARX possui atrasadores em sua entrada e um 

laço de realimentação global. A rede NARX pode ser treinada e utilizada em um dos seguintes 

modos de operação (NARENDRA; PARTHASARATHY, 1990): 

• Modo de Identificação Paralelo: chamado de modo recorrente, a saída estimada é 

realimentada e incluída na saída do regressor; 

• Modo de Identificação Série-Paralelo: chamado de modo não-recorrente, a saída 

do regressor é formada somente por valores observados (medidos) da saída do 

sistema. 

Pode ser observado então que uma rede FTDNN pode ser entendida como uma versão 

simplificada da rede NARX, obtida pela eliminação da memória de saída, ou seja, fazendo-se 

dy=0. 

3.2 Algoritmos Genéticos 

Os Algoritmos Genéticos (AG) foram introduzidos por John Holland (1975) e 

popularizados por David Goldberg (1989) mais de 20 anos depois. Os AG são algoritmos de 

busca e otimização utilizados para gerar variações entre as soluções, combinando com maior 

probabilidade as características daquelas que obtiverem melhor desempenho, gerando assim 

uma população de novas soluções que tendem a ter desempenho melhor a cada geração 

(BALAKRISHNAN; HONAVAR, 1995). Por isso, AG podem ser utilizados para otimizar os 

parâmetros e/ou a estrutura de uma RNA buscando configurações com desempenhos melhores 

a cada geração. 

Cada solução é dita ser um “indivíduo” e é codificada em um cromossomo que é 

formado por genes. De forma geral, os cromossomos mais aptos têm maior probabilidade de 

serem selecionados e os menos aptos têm menor probabilidade. Os indivíduos selecionados 

podem sofrer transformações (mutações) em suas características fundamentais por meio de 

operadores genéticos. Os três principais operadores genéticos são: seleção, cruzamento e 

mutação. A partir destes operadores são gerados descendentes para a próxima geração. 

Existem várias maneiras de escolher os pais para realizar o cruzamento (crossover), 

sendo neste trabalho utilizada a roleta viciada (HOLLAND, 1975). Primeiro é calculado o 

valor de aptidão (fitness) de cada indivíduo, que está relacionado à função que se deseja 

otimizar. A partir da aptidão, pode-se calcular a contribuição de cada indivíduo na roleta 

conforme a equação abaixo: 



45 

�� = UV
∑ U�,�WX

      (3.13) 

em que 

Fi  é o valor da função de aptidão do i-ésimo indivíduo da população; 

ƩFk  é o somatório das aptidões de todos os indivíduos da população.  

 

A função de aptidão utilizada no algoritmo genético foi o próprio MSE. Com as faixas 

definidas na roleta é gerado um número aleatório que de acordo com o seu valor aponta uma 

faixa da roleta, escolhendo assim os pais. Caso todos os indivíduos possuam funções de 

avaliação que diferem muito pouco percentualmente, é utilizado o Windowing (Figura 3.6) 

para evitar espaços praticamente iguais para todos os indivíduos da roleta viciada. No 

exemplo a seguir o Windowing reduz o valor 19 da aptidão (Fitness) de cada indivíduo. 

 

 

Figura 3.6. Exemplo de cruzamento com roleta viciada utilizando o windowing (adaptada de LINDEN, 2008). 

O operador de cruzamento (crossover) é aplicado com uma determinada probabilidade 

a cada par de cromossomos selecionados. O cruzamento utilizado foi do tipo flat 

(RADCLIFFE, 1991), em que é estabelecido um intervalo fechado para cada par de valores 

no cromossomo, do menor valor armazenado até o maior valor encontrado nos pais. Um valor 

aleatório é escolhido dentro desse intervalo. Um exemplo pode ser visualizado na Figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7. Exemplo de cruzamento flat (adaptada de LINDEN, 2008). 
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O cruzamento só é aplicado se o número gerado aleatoriamente (no intervalo entre 0 e 

1) for menor que a taxa de cruzamento. Assim, caso não ocorra o cruzamento, os filhos serão 

iguais aos pais e isso permite que algumas soluções sejam preservadas entre as gerações. 

Após a operação de cruzamento, o operador de mutação é o próximo a ser aplicado, 

respeitando sempre uma taxa definida de probabilidade (taxa de mutação), em cada 

característica dos dois filhos. O operador de mutação pode alterar o valor destas 

características e melhorar a diversidade dos cromossomos na população. Por outro lado, este 

operador pode gerar a perda de genes nos cromossomos que contribuem para o aumento da 

aptidão. Por isto, deve-se utilizar uma taxa de mutação baixa, para assegurar uma boa relação 

entre exploração (amplia o espaço de busca) e explotação (reduz o espaço de busca). 

A mutação utilizada foi do tipo uniforme (MICHALEWICZ, 1992). Esse tipo de 

mutação é mostrada na Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8. Exemplo de mutação uniforme (LINDEN, 2008). 

Nessa mutação é gerada uma máscara aleatoriamente e, a partir da padronização 

adotada, a mutação ocorre no bit do cromossomo onde a mascara contenha o valor de gatilho. 

Após esses processo, os filhos viram a nova população e o processo é reiniciado até que o 

critério de parada seja satisfeito. Esse critério pode ocorrer quando:  

(i) uma solução satisfatória for encontrada,  

(ii) a população convergir para uma solução única, ou  

(iii) um número máximo de gerações for alcançado. 

Diversos autores destacam as vantagens do algoritmo genético em relação a outros 

métodos de otimização, principalmente quando o problema a ser otimizado é representado por 

funções não-lineares ou possui um espaço de busca complexo. Entre essas vantagens se pode 

citar (GOLDBERG, 1989): 

• Realizam buscas simultâneas em várias regiões do espaço de busca, pois trabalham 

com uma população e não com um único ponto; 

• Utilizam apenas informações da função-objetivo, não requerendo o uso de 
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derivadas ou outro conhecimento auxiliar; 

• Utilizam regras de transição probabilísticas ao invés de determinísticas; 

• Funcionam tanto com parâmetros contínuos como discretos ou uma combinação 

deles. 

 

O pseudocódigo do Algoritmo Genético é apresentado a seguir no Algoritmo 3.1 e 

mostra como os componentes citados anteriormente são combinados para formar um 

Algoritmo Genético. 

Algoritmo 3.1. Pseudocódigo do Algoritmo Genético. 

Deixe t=0 ser o contador; 

Crie e inicialize uma população nx-dimensional, C(0), formada por ns indivíduos; 

while condição de parada não for verdade do 

Avalie o fitness, F(xi(t)), de cada indivíduo, xi(t); 

Execute a reprodução; 

Selecione a nova população, C(t+1); 

Avance para a nova geração, p. ex.: t = t+1; 

End 

3.3 Otimização por Nuvem de Partículas 

A Otimização por Nuvens de Partículas (Particle Swarm Optimization – PSO) é uma 

técnica de inteligência de enxames baseada na tentativa de modelar um bando de indivíduos, 

como passáros ou peixes, procurando comida. Foi desenvolvido por Kennedy e Eberhart em 

1995. 

Assim como os AG, o PSO é um algoritmo de otimização baseado em população e 

pode ser usado para resolver problemas não-lineares e multi-modais, sendo possível fazer 

buscas diferentes simultaneamente. A característica mais marcante do PSO é a sua rápida 

capacidade de convergência. Além disso, o PSO tem poucos parâmetros para serem ajustados. 

No entanto, esta técnica já foi aplicada em várias áreas como, por exemplo, sistemas de 

reconhecimento, treinamento de Redes Neurais Artificiais (BERGH & ENGELBRECHT, 

2000) e otimização da potência reativa de sistemas de potência (HEJIN et al., 2005). 

O PSO mantém uma nuvem de partículas, em que cada uma representa uma solução 

em potencial. De maneira simplista as partículas fluem por um espaço multidimensional, onde 
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a posição de cada partícula é ajustada de acordo com a sua experiência e a dos vizinhos. 

Seja xi(t) a posição da partícula i no instante t. A posição da partícula muda 

adicionando velocidade, vi(t) à posição atual. 

���� + 1� = "����� + Y���� + 1�   (3.14) 

em que 

x  é a posição da partícula; 

v  é a velocidade da partícula; e 

C e D  são coeficientes. 

É a velocidade que dirige o processo de otimização, e reflete tanto nos conhecimentos 

experimentais da partícula e como na troca de informação social oriunda da vizinhança. 

 

����� + 1� = $������ + Z�3��Q������ − ������R + Z�3��Q������ − ������R   (3.15) 

 

em que 

������  é a velocidade da partícula i na dimensão j no instante t; 

������  é a posição da partícula i na dimensão j no instante t; 

B1 e B2 são respectivamente a constante cognitiva e social; 

R1 e R2 são números aleatórios dentro do intervalo [0,1]; 

�����  é a melhor posição encontrada pela partícula (Pbest); e. 

������  é a melhor posição encontrada pela nuvem de partículas (Gbest). 

As partículas são inicializadas com posições aleatórias e velocidades nulas. Calcula-se 

o valor de aptidão (fitness) que é a função a ser otimizada, compara-se os valores com os 

melhores valores já encontrados por cada indivíduo (Pbest) e o melhor valor encontrado pelo 

enxame (Gbest). As Equações 3.14 e 3.15 mostram que cada partícula irá ajustar sua 

velocidade de acordo com sua melhor posição visitada (Pbest) e de acordo com a melhor 

posição visitada por alguma partícula de sua vizinhança (Gbest) tentando encontrar uma 

melhor posição, como pode ser visto na Figura 3.9. Deste modo, as partículas se comunicam 

com as outras e distribuem suas informações entre elas durante sua busca. O algoritmo repete 

este ciclo de atualização da velocidade e da posição da partícula até atingir a convergência 

desejada. No modelo básico do PSO, uma nuvem contendo m partículas se move em um 

espaço de busca D-dimensional real. 
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Figura 3.9. Exemplo de busca através do PSO (KENNEDY; EBERHART and SHI, 2001). 

O algoritmo PSO não diferencia entre as variáveis que ele otimiza, isso significa que 

pode ser usado para otimizar qualquer parâmetro. Sendo assim possível aplicá-lo para 

otimizar todos os parâmetros de uma RNA: número de camadas, número de neurônios de 

entrada, número de neurônios nas camadas escondidas, os tipos das funções de transferência, 

entre outros (RIBEIRO e SCHLANSKER, 2003). O pseudocódigo do PSO é apresentado a 

seguir no Algoritmo 3.2 e mostra como os componentes citados anteriormente são 

combinados para formar um PSO. 

Há trabalhos na literatura que utiliza o algoritmo PSO na fase de treinamento de uma 

RNA para encontrar pesos ótimos que minimizam a função erro (BASHIR e EL-HAWARY, 

2009). Já foram verificados em várias pesquisas que o uso do PSO para o treinamento de 

redes neurais é muito eficaz, (BERGH and ENGELBRECHT, 2000; GUDISE and 

VENAYAGAMOORTHY, 2003) e isso gerou um interesse particular, para investigar a 

aplicação desta ferramenta em ambientes dinâmicos. 
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Algoritmo 3.2. Pseudocódigo do PSO. 

Deixe t=0 ser o contador; 

Crie e inicialize uma população nx-dimensional, C(0), formada por ns partículas; 

while condição de parada não for verdade do 

for (cada partícula i = 1, ..., ns) do 

Calcule o fitness, F(xi(t)), de cada partícula, xi(t); 

Defina a melhor posição individual de cada partícula yi(t); 

Defina a melhor posição global ŷ(t); 

end for 

for (cada partícula i = 1, ..., ns) do 

Atualize a velocidade de cada partícula vi(t); 

Atualize a posição de cada partícula xi(t); 

end for; 

end while 

 

3.4 Conclusões 

Como pode ser visto, as ferramentas de Inteligência Computacional apresentadas 

podem ser utilizadas: (i) em problemas de modelagem de sistemas dinâmicos não-lineares, e 

(ii) em problemas de otimização com função objetivo não-linear. 

Este trabalho utilizou Redes Neurais Artificiais recorrentes e não recorrentes derivadas 

da rede MLP, três algoritmos para treinar as RNA, quais sejam  o algoritmo backpropagation, 

o algoritmo genético (AG) e a otimização por nuvens de partículas (PSO), e comparou o 

resultado dos treinamentos utilizando o algoritmo backpropagation como referência. Essas 

técnicas foram utilizadas para otimizar os pesos da RNA. Com base nos resultados obtidos foi 

aplicado o PSO na busca da parametrização das redes. 

Estas ferramentas podem trabalhar de maneira isolada, ou combinadas, como poderá 

ser visto no próximo capítulo, para encontrar a estrutura do modelo, e ajustar seus parâmetros, 

que aproxime a dinâmica de uma série temporal obtida de um sistema real.  
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CAPÍTULO 4 

Avaliação dos Algoritmos de Inteligência 

Conputacional 

Após a introdução teórica feita nos capítulos anteriores sobre a previsão eólica, o 

cenário atual do uso da energia eólica e o uso de ferramentas de Inteligência Computacional 

para predição de séries temporais, este capítulo se detém na apresentação dos resultados 

obtidos através da aplicação destes métodos a dados reais.  

Neste capítulo, o desempenho de quatro diferentes arquiteturas de Redes Neurais 

Artificiais (FTDNN, Modelo NARX Neural, Jordan e Elman), discutidas no capítulo anterior, é 

avaliado pela capacidade de predição em diferentes horizontes de tempo futuro (1h, 6h, 12h e 

24h) a partir de informação passada. Esta informação passada é apresentada na forma de uma 

linha de atrasadores com amostras passadas da série temporal. Na escolha do tamanho destas 

linhas de atrasadores foram utilizados metaheurísticas como o Algoritmo Genético e 

Otimização por Nuvem de Partículas, buscando reduzir o erro de predição. 

Para a extração dos resultados é utilizada uma série temporal com medições de 

velocidade do vento reais (seção 4.1). É importante enfatizar que os ensaios seguem uma 

metodologia descrita no decorrer do capítulo. A intenção é verificar os resultados obtidos 

através das técnicas de Inteligência Computacional para a previsão da velocidade do vento, 

comparando seus resultados com o modelo de referência conhecido como Persistência 

(KARINIOTAKIS et al., 2004a; CASTRO; LEITE, 2008). Ao longo da apresentação dos 

resultados, diversos pontos de discussão são abordados com respeito aos modelos propostos, 

para então se chegar às conclusões sobre o emprego dos mesmos. 

A organização do capítulo está distribuída da seguinte maneira: na Seção 4.1 é descrita 

a série temporal usada para avaliar as Redes Neurais Artificiais (RNA). A Seção 4.2 tem como 

objetivo apresentar a metodologia empregada para a parametrização e o treinamento das 

Redes Neurais. Para a escolha da estrutura das redes são empregados tanto o método de 

tentativa-e-erro como utilizado Algoritmo Genético (AG) e Otimização por Nuvem de 

Partículas (PSO). Na seção 4.3, os resultados obtidos com as RNA ajustadas são avaliados e 

comparados, e discute-se os principais pontos e aspectos dos resultados na seção 4.4. 
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4.1 Dados de Medição da Velocidade do Vento 

Os dados de vento usados são oriundos do site do Alternative Energy Institute (AEI), 

na West Texas A&M University. Nesta base de dados estão disponíveis medidas de velocidade 

do vento coletados de várias torres de medição com alturas diversas, tendo sido priorizadas as 

medições a 100 metros de altura. Como as torres dos aerogeradores tendem a altura igual ou 

superior a 100 m deu-se preferência às torres deste porte, tendo a escolha recaído sobre a torre 

identificada como Tower South – Site #51 (Sweetwater), latitude 32°24'42" e longitutide 

100°21'16" (ALTERNATIVE ENERGY INSTITUTE, 2010). Desta torre estavam disponíveis 

medições relativas aos anos de 2003 a 2008. Os históricos de medição seguem uma estrutura 

padrão, contendo as seguintes informações: 

• 02 médias horárias de medições da velocidade do vento a 50 metros; 

• 02 médias horárias de medições da velocidade do vento a 75 metros; 

• 02 médias horárias de medições da velocidade do vento a 100 metros; 

• Medições horárias da direção do vento a 50 metros; 

• Medições horárias da direção do vento a 100 metros. 

As Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 apresentam para as diferentes alturas (50m, 75m e 100m): (i) 

as frequências de ocorrência de velocidades; (ii) as velocidades máxima e mínima registradas; 

e (iii) a quantidade de medições não realizadas no período. Dos dados coletados em 100 

metros foi verificado a inexistência de dados inconsistentes, como velocidades negativas ou 

valores fora da curva padrão, como ventos acima de 30 m/s. 

Como existem duas médias horárias de medições da velocidade do vento, foi 

padronizado a utilização da média destas duas medições. Quando apenas uma medição está 

disponível, somente esta é utilizada. Foi realizado então um agrupamento das velocidades, 

com os grupos formados por medições de 0 a 2 m/s, de 2.01 a 4 m/s e assim por diante, para 

traçar perfis de frequência dos ventos dentro de cada faixa de velocidade. As Figuras 4.1, 4.2 

e 4.3 mostram as curvas com o número de medições para cada faixa de velocidade a cada ano 

do período considerado. 

No APÊNDICE A são apresentados os gráficos que descrevem o comportamento da 

velocidade dos ventos durante todos os meses dos anos amostrados. No primeiro semestre de 

todos os anos, foram encontrados valores máximos e mínimos semelhantes, com médias de 

velocidade do vento próximos em todos os anos (7,31 – 8,96 m/s). Para o segundo semestre, 

2008 apresentou as menores velocidades (média de 13,4 m/s) se distanciando das médias dos 

outros anos (18 – 20,2 m/s). 
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Tabela 4.1. Frequência de medições para a altura de 50 metros. 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Curva de frequência de medições da velocidade do vento para 50 metros de altura. 
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Tabela 4.2. Frequência de medições para a altura de 75 metros. 

 

 

 

Figura 4.2. Curva de frequência de medições da velocidade do vento para 75 metros de altura. 

 

Posteriormente a esta análise os dados foram de velocidade do vento passaram por 

uma normalização que respeitou a velocidade mínima (0,34 m/s) e a máxima (24,1 m/s), 

sendo adotados para a normalização a faixa de 0 a 30 m/s. Não foi utilizada nenhuma 

ferramenta de preenchimento de dados da base histórica de velocidade do vento utilizada. 
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Tabela 4.3. Frequência de medições para a altura de 100 metros. 

 

 

 

Figura 4.3. Curva de frequência de medições da velocidade do vento para 100 metros de altura. 

Mesmo sendo utilizados apenas os dados medidos a 100m de altura, é interessante 

observar que o número de dados de medição não realizados não difere muito entre as alturas 

disponíveis. A maior frequência encontra-se entre 6-8 m/s, 8-10 m/s e 10-12 m/s na maioria 

dos anos e independente da altura. O ano de 2003 foi o que apresentou menor frequência na 

faixa de 6 a 8 m/s, seguido do ano de 2008. Não existiram situações extremas como rajadas 

durante o período coletado. 
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4.2 Parametrização das Redes Neurais Artificiais 

As arquiteturas escolhidas são normalmente aplicadas em problemas de predição e 

modelagem de séries temporais, que podem ser caracterizados como problemas de 

aproximação de função com o tempo como um de seus parâmetros. Todas as arquiteturas 

baseadas na rede Multilayer Perceptron (MLP). 

A arquitetura da rede foi escolhida de duas maneiras:  

(i) Tentativa-e-Erro (TE) que define o número de neurônios da camada intermediária, 

assim como o número de dados de entrada (entrada(s) + atrasadores + limiar 

(bias)) da rede é determinado através de “tentativas” e comparações de várias 

configurações da rede, de forma a minimizar os erros na saída da rede. Não existe 

uma metodologia ou processo padronizado que defina esta etapa, tornando o 

processo fortemente influenciado pelo usuário. O número de camadas 

intermediárias utilizada foi fixada em uma, não sofrendo nenhuma variação 

durante todo o processo.  

(ii) PSO sendo aplicado para realizar a busca do número de neurônios da camada 

intermediária e número de dados de entrada de maneira simultânea. Esta etapa 

serviu para padronizar a busca da melhor arquitetura e remover a influência do 

usuário sobre a escolha. 

4.2.1 Parametrização das Redes Neurais Artificiais através de Tentativa-e-Erro 

Toda rede teve como configuração inicial, escolhida de forma aleatória, a previsão da 

próxima hora, com 5 neurônios na camada escondida e a utilização de 7 entradas, 3 

atrasadores. Devido aos pesos iniciais aleatórios cada rede foi treinada 3 vezes utilizando o 

algoritmo backpropagation. O programa utilizado para a programação das redes foi o 

MATLAB® R2010b. 

Inicialmente foi verificado através da variação do erro médio quadrático (MSE) do 

treinamento o número “ideal” de épocas utilizadas para o treinamento. Uma rede FTDNN com 

as características iniciais de 5 neurônios na camada intermediária e 3 atrasadores foi treinada 

3 vezes com 100 épocas. Esta configuração foi obtida de maneira aleatória.  

Os dados de velocidade de vento foram divididos da seguinte maneira: 36.242 

medições (80%) são utilizadas no treinamento da rede e 9.416 medições (20%) são utilizadas 

na etapa de validação. Nos 3 conjuntos de resultados foi percebido que por volta da sexta ou 

sétima época, a variação do MSE era na quinta casa decimal (Figura 4.4), o mesmo pode ser 
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observado com a rede NARX. Para evitar problemas com excesso de treinamento (overfitting) 

todos os algoritmos em seguida foram treinados com 10 épocas. 

 

 

Figura 4.4. Comportamento do MSE durante o treinamento da rede FTDNN. 

O próximo passo foi comparar os resultados da mesma rede variando o número de 

neurônios da camada escondida (3, 5, 7, 11, 15, 20 e 30). Para avaliar o desempenho das 

redes, na etapa de validação foram calculados o erro absoluto (EA), o erro médio absoluto 

(MAE) e o erro médio quadrático (MSE) todos utilizando os valores normalizados da 

velocidade do vento. 

Note que para todas as redes foi feita a mesma “busca” sendo os resultados 

apresentados de forma semelhante. Primeiro são vistas as tabelas com os resultados das três 

melhores rodadas de cada faixa de previsão de cinco rodadas realizadas, utilizando um 

número pré-determinado de neurônios, em seguida é mostrada a tabela que resume o menor 

erro obtido de todas as rodadas para cada número de neurônios. Por fim é apresentado um 

gráfico com o comportamento do MSE variando o número de neurônios da camada 

intermediária para cada faixa de previsão. 

As Tabelas 4.4 a 4.7 mostram os resultados obtidos especificamente para a rede 

FTDNN, para previsão de 1h, 6h, 12h e 24h. A linha grifada em amarelo nas tabelas indica a 

rede com melhor resultado, ou seja, com menor erro obtido. A Tabela 4.8 apresenta os 

melhores resultados encontrados para cada faixa e combinação. 
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Tabela 4.4. Resultados da etapa de validação da rede FTDNN para horizonte de 1h. 

 

Tabela 4.5. Resultados da etapa de validação da rede FTDNN para horizonte de 6h. 
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Tabela 4.6. Resultados da etapa de validação da rede FTDNN para horizonte de 12h. 

 

Tabela 4.7. Resultados da etapa de validação da rede FTDNN para horizonte de 24h. 
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Tabela 4.8. Melhores resultados da etapa de validação da rede FTDNN para todos os horizontes. 

 

 

Como pode ser visto na Figura 4.5, o comportamento do erro MSE da etapa de 

validação para o horizonte de previsão de 1h e 6h é crescente à medida que o número de 

neurônios da camada oculta cresce. Para a previsão de 24 horas, observa-se que apesar do 

MSE da etapa de validação ser menor com 30 neurônios na camada escondida, os outros dois 

erros (EA e MAE) foram menores com 15 neurônios, sendo escolhido então a utilização de 15 

neurônios.  

Para a rede FTDNN para previsão de 1h e 6h à frente, o número de neurônios com 

melhor resultado foi com 3 neurônios na camada intermediária. Para previsão de 12h à frente 

o número de neurônios com melhor resultado foi 11 neurônios e para 24h foi 15 neurônios. 

 

 

Figura 4.5. Comportamento do MSE durante a validação da rede FTDNN quando sofre variação do número de 

neurônios da camada intermediária. 

As Tabelas 4.9 a 4.12 mostram os resultados obtidos especificamente para a rede 

NARX, para previsão de 1h, 6h, 12h e 24h. A linha grifada em amarelo nas tabelas indica a 
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rede com melhor resultado, ou seja, com menor erro obtido. A Tabela 4.13 apresenta os 

melhores resultados encontrados para cada faixa e combinação. 

Tabela 4.9. Resultados da etapa de validação da rede NARX  para horizonte de 1h. 

 

Tabela 4.10. Resultados da etapa de validação da rede NARX  para horizonte de 6h. 
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Tabela 4.11. Resultados da etapa de validação da rede NARX  para horizonte de 12h. 

 

Tabela 4.12. Resultados da etapa de validação da rede NARX  para horizonte de 24h. 
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Tabela 4.13. Melhores resultados da etapa de validação da rede NARX para todos os horizontes. 

 

 

Como pode ser visto na Figura 4.6, o comportamento do erro MSE da etapa de 

validação para todos os horizontes de previsão de 1h, 6h e 12h são crescentes à medida que o 

número de neurônios da camada oculta cresce, tendo o número de 3 neurônios na camada 

intermediária com melhor resultado. Para 24h o gráfico não apresentou o mesmo 

comportamento dos anteriores, tendo valores de MSE bem próximos quando utilizados 5 e 20 

neurônios, sendo observado então os outros erros (EA e MAE) para definir a escolha de 5 

neurônios. 

 

 

Figura 4.6. Comportamento do MSE durante a validação da rede NARX quando sofre variação do número de 

neurônios da camada intermediária. 

 

As Tabelas 4.14 a 4.17 mostram os resultados obtidos especificamente para a rede 

NARX utilizada em modo série-paralela durante a fase de treinamento da RNA, para previsão 

de 1h, 6h, 12h e 24h. A linha grifada em amarelo nas tabelas indica a rede com melhor 
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resultado, ou seja, com menor erro obtido. A Tabela 4.18 apresenta os melhores resultados 

encontrados para cada faixa e combinação. 

Tabela 4.14. Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo para horizonte de 1h. 

 

Tabela 4.15. Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo para horizonte de 6h. 

 



65 

Tabela 4.16. Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo para horizonte de 12h. 

 

Tabela 4.17. Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo para horizonte de 24h. 
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Tabela 4.18. Melhores resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo para todos os horizontes. 

 

 

Como pode ser visto na Figura 4.7, o comportamento do erro MSE da etapa de 

validação para todos os horizontes de previsão de 1h, 6h e 12h são crescentes à medida que o 

número de neurônios da camada oculta cresce, tendo o número de 3 neurônios na camada 

intermediária apresentado o melhor resultado. Para 24h o gráfico não apresentou o mesmo 

comportamento dos anteriores, sendo observado que 30 neurônios tem o menor MSE. Em 

comparação ao resultado com a rede NARX anterior, o comportamento foi o mesmo para os 

horizonte de 1h, 6h e 12h, obtendo resultados com erros mais altos para todas as faixas de 

previsão. 

 

 

Figura 4.7. Comportamento do MSE durante a validação da rede NARX série-paralelo quando sofre variação do 

número de neurônios da camada intermediária. 

As Tabelas 4.19 a 4.22 mostram os resultados obtidos especificamente para a rede 

Jordan, para previsão de 1h, 6h, 12h e 24h. A linha grifada em amarelo nas tabelas indica a 



67 

rede com melhor resultado, ou seja, com menor erro obtido. A Tabela 4.23 apresenta os 

melhores resultados encontrados para cada faixa e combinação. 

Tabela 4.19. Resultados da etapa de validação da rede Jordan para horizonte de 1h. 

 

Tabela 4.20. Resultados da etapa de validação da rede Jordan para horizonte de 6h. 
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Tabela 4.21. Resultados da etapa de validação da rede Jordan para horizonte de 12h. 

 

Tabela 4.22. Resultados da etapa de validação da rede Jordan para horizonte de 24h. 
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Tabela 4.23. Melhores resultados da etapa de validação da rede Jordan para todos os horizontes. 

 

 

A Figura 4.8 mostra que a rede de Jordan apresentou curvas com comportamentos 

semelhantes em todas as faixas de previsão, quanto maior o número de neurônios utilizados 

na camada intermediária, maior o valor do MSE. Sendo assim, 3 o número de neurônios da 

camada intermediária adotado para as faixas de previsão de 1h, 6h e 12h, para a faixa de 24h 

foram escolhidos 5 neurônios na camada intermediária. 

 

 

Figura 4.8. Comportamento do MSE durante a validação da rede Jordan quando sofre variação do número de 

neurônios da camada intermediária. 

 

As Tabelas 4.24 a 4.27 mostram os resultados obtidos especificamente para a rede 

Elman, para previsão de 1h, 6h, 12h e 24h. A linha grifada em amarelo nas tabelas indica a 

rede com melhor resultado, ou seja, com menor erro obtido. A Tabela 4.28 apresenta os 

melhores resultados encontrados para cada faixa e combinação. 
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Tabela 4.24. Resultados da etapa de validação da rede Elman para horizonte de 1h. 

 

Tabela 4.25. Resultados da etapa de validação da rede Elman para horizonte de 6h. 
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Tabela 4.26. Resultados da etapa de validação da rede Elman para horizonte de 12h. 

 

Tabela 4.27. Resultados da etapa de validação da rede Elman para horizonte de 24h. 
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Tabela 4.28. Melhores resultados da etapa de validação da rede Elman para todos os horizontes. 

 

 

Pode ser observado na Figura 4.9 que a rede Elman obteve o comportamento dos 

gráficos semelhantes à rede Jordan para as faixas de previsão de 1 e 6 horas à frente, quanto 

maior o número de neurônios utilizados na camada intermediária, maior o valor do MSE. 

Sendo assim 3 o número de neurônios da camada intermediária adotado para as faixas de 

previsão de 1h e 6h. Para a previsão de 12h à frente, é adotado 11 neurônios na camada 

intermediária e por fim na previsão de 24 horas à frente são utilizados 30 neurônios. 

 

 

Figura 4.9. Comportamento do MSE durante a validação da rede Elman quando sofre variação do número de 

neurônios da camada intermediária. 
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A Tabela 4.29 sumariza o número de neurônios da camada oculta, o qual resultou em 

menor erro MSE. 

Tabela 4.29. Seleção por tentativa-e-erro para o número de neurônios da camada oculta. 

RNA 
Melhor número de neurônios na camada intermediária 

1h 6h 12h 24h 

FTDNN 3 3 11 15 

NARX 3 3 3 5 

NARX SP 3 3 3 30 

Jordan 3 3 3 5 

Elman 3 3 11 30 

 

Verificado o “melhor” número de neurônios das Redes Neurais Artificiais, foi 

observado o impacto no MSE após variar o número de atrasadores nas redes, sendo verificado 

os valores para 1, 3, 7, 11 e 17 atrasadores.  

Organizadas similarmente aos resultados da análise do número de neurônios da 

camada escondida, para todas as redes foi feita a mesma “busca” sendo os resultados 

apresentados de forma semelhante a seguir, onde primeiro são vistos as tabelas com os 

resultados de três rodadas de cada faixa de previsão, utilizando um número pré-determinado 

de atrasadores, em seguida a tabela que resume o menor erro obtido de todas as rodadas para 

cada número de atrasador. Por fim é apresentado um gráfico com o comportamento do MSE 

variando o número de atrasadores da camada intermediária para cada faixa de previsão. 

O modo como é tratado os atrasadores difere entre cada Rede Neural Artificial, porque 

cada uma trata a realimentação e dados de entrada de maneira diferente. Explicações e 

observações serão feitas durante a explanação de cada etapa. 

As Tabelas 4.30 a 4.33 mostram os resultados obtidos especificamente para a rede 

FTDNN, para previsão de 1h, 6h, 12h e 24h. A linha grifada em amarelo nas tabelas indica a 

rede com melhor resultado, ou seja, com menor erro obtido. A Tabela 4.34 apresenta os 

melhores resultados encontrados para cada faixa e combinação. 
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Tabela 4.30. Resultados da etapa de validação da rede FTDNN  

variando o número de atrasadores para horizonte de 1h. 

 

 

 

Tabela 4.31. Resultados da etapa de validação da rede FTDNN  

variando o número de atrasadores para horizonte de 6h. 
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Tabela 4.32. Resultados da etapa de validação da rede FTDNN  

variando o número de atrasadores para horizonte de 12h. 

 

Tabela 4.33. Resultados da etapa de validação da rede FTDNN  

variando o número de atrasadores para horizonte de 24h. 

 

Tabela 4.34. Melhores resultados da etapa de validação da rede FTDNN para todos os horizontes. 
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A Figura 4.10 mostra o comportamento do MSE da etapa de validação que é o mesmo 

para todos os horizonte de previsão (1h, 6h, 12h e 24h). Aumentando o número de 

atrasadores, aumenta o valor do erro, sendo o uso de 1 atrasador o “melhor” resultado 

encontrado. Para a previsão da décima segunda hora, apesar da curva ser parecida com as 

outras faixas, o MSE da etapa de validação utilizando 3 atrasadores foi 0,64% melhor que o 

obtido com 1 atrasador, sendo escolhido então o uso de 3 atrasadores. 

 

 

Figura 4.10. Comportamento do MSE durante a validação da rede FTDNN  

quando sofre variação do número de atrasadores. 

 

As Tabelas 4.35 a 4.38 mostram os resultados obtidos especificamente para a rede 

NARX, para previsão de 1h, 6h, 12h e 24h. A linha grifada em amarelo nas tabelas indica a 

rede com melhor resultado, ou seja, com menor erro obtido. A Tabela 4.39 apresenta os 

melhores resultados encontrados para cada faixa e combinação. 
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Tabela 4.35. Resultados da etapa de validação da rede NARX  

variando o número de atrasadores para horizonte de 1h. 

 

 

 

Tabela 4.36. Resultados da etapa de validação da rede NARX  

variando o número de atrasadores para horizonte de 6h. 

 

 

 



78 

 

Tabela 4.37. Resultados da etapa de validação da rede NARX  

variando o número de atrasadores para horizonte de 12h. 

 

Tabela 4.38. Resultados da etapa de validação da rede NARX  

variando o número de atrasadores para horizonte de 24h. 

 

Tabela 4.39. Melhores resultados da etapa de validação da rede NARX para todos os horizontes. 
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Os resultados obtidos pela rede NARX mostram que o comportamento do MSE da 

etapa de validação é o mesmo para o horizonte de previsão de 1h, 6h e 12h. Aumentando o 

número de atrasadores, diminui o valor do erro, sendo o uso de 17 atrasadores o “melhor” 

resultado encontrado para 1h e 6h, já para 12h o valor é de 11 atrasadores. Para a previsão da 

vigésima quarta hora, apesar da curva ser parecida com as outras faixas, o MSE da etapa de 

validação utilizando 11 atrasadores piorou o resultado, diferenciando esta curva das demais. O 

resultado voltou a melhorar com 17 atrasadores como pode ser observado na Figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11. Comportamento do MSE durante a validação da rede NARX  

quando sofre variação do número de atrasadores. 

As Tabelas 4.40 a 4.43 mostram os resultados obtidos especificamente para a rede 

NARX utilizada em modo série-paralela durante a fase de treinamento da RNA, para previsão 

de 1h, 6h, 12h e 24h. A linha grifada em amarelo nas tabelas indica a rede com melhor 

resultado, ou seja, com menor erro obtido. A Tabela 4.44 apresenta os melhores resultados 

encontrados para cada faixa e combinação. 
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Tabela 4.40. Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo  

variando o número de atrasadores para horizonte de 1h. 

 

 

 

Tabela 4.41. Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo  

variando o número de atrasadores para horizonte de 6h. 
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Tabela 4.42. Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo  

variando o número de atrasadores para horizonte de 12h. 

 

Tabela 4.43. Resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo  

variando o número de atrasadores para horizonte de 24h. 

 

Tabela 4.44. Melhores resultados da etapa de validação da rede NARX série-paralelo para todos os horizontes. 
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Os resultados obtidos pela rede NARX série-paralelo mostram que o comportamento 

do MSE da etapa de validação é o mesmo encontrado na rede NARX para o horizonte de 

previsão de 12h. O menor valor do MSE foi encontrado utilizando 11 atrasadores, para os 

horizontes de 1h e 24h o comportamento é o mesmo, aumentando o número de atrasadores o 

valor do MSE aumenta e para 6h o menor MSE foi encontrado utilizando 11 atrasadores como 

pode ser observado na Figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12. Comportamento do MSE durante a validação da rede NARX série-paralelo quando sofre variação do 

número de atrasadores. 

 

As Tabelas 4.45 a 4.48 mostram os resultados obtidos especificamente para a rede 

Jordan, para previsão de 1h, 6h, 12h e 24h. A linha grifada em amarelo nas tabelas indica a 

rede com melhor resultado, ou seja, com menor erro obtido. A Tabela 4.49 apresenta os 

melhores resultados encontrados para cada faixa e combinação. 
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Tabela 4.45. Resultados da etapa de validação da rede Jordan  

variando o número de atrasadores para horizonte de 1h. 

 

 

 

Tabela 4.46. Resultados da etapa de validação da rede Jordan  

variando o número de atrasadores para horizonte de 6h. 
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Tabela 4.47. Resultados da etapa de validação da rede Jordan  

variando o número de atrasadores para horizonte de 12h. 

 

Tabela 4.48. Resultados da etapa de validação da rede Jordan  

variando o número de atrasadores para horizonte de 24h. 

 

Tabela 4.49. Melhores resultados da etapa de validação da rede Jordan para todos os horizontes. 
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Para as duas faixas iniciais de previsão, a rede Jordan (Figura 4.13) se comportou da 

mesma maneira, aumentando o número de atrasadores, diminui o valor do MSE da etapa de 

validação, sendo adotado 17 atrasadores. Para a previsão de 12 horas à frente o melhor valor 

do MSE da etapa de validação encontrado utiliza 11 atrasadores e para 24h apenas 1 atrasador. 

 

 

Figura 4.13. Comportamento do MSE durante a validação da rede Jordan quando sofre  

variação do número de atrasadores. 

 

As Tabelas 4.50 a 4.53 mostram os resultados obtidos especificamente para a rede 

Elman, para previsão de 1h, 6h, 12h e 24h. A linha grifada em amarelo nas tabelas indica a 

rede com melhor resultado, ou seja, com menor erro obtido. A Tabela 4.54 apresenta os 

melhores resultados encontrados para cada faixa e combinação. 
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Tabela 4.50. Resultados da etapa de validação da rede Elman  

variando o número de atrasadores para horizonte de 1h. 

 

 

 

Tabela 4.51. Resultados da etapa de validação da rede Elman  

variando o número de atrasadores para horizonte de 6h. 
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Tabela 4.52. Resultados da etapa de validação da rede Elman  

variando o número de atrasadores para horizonte de 12h. 

 

Tabela 4.53. Resultados da etapa de validação da rede Elman  

variando o número de atrasadores para horizonte de 24h. 

 

Tabela 4.54. Melhores resultados da etapa de validação da rede Elman para todos os horizontes. 
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Na Figura 4.14 é visto que a rede Elman apresentou o mesmo resultado para todas as 

faixas de previsão, quanto maior o número de atrasadores utilizados maior o valor do MSE da 

etapa de validação, sendo definido a utilização de apenas 1 atrasador para todas as faixas de 

previsão. 

 

 

Figura 4.14. Comportamento do MSE durante a validação da rede Elman quando sofre  

variação do número de atrasadores. 

A Tabela 4.55 sumariza o “melhor” número de atrasadores para os diferentes 

horizontes de previsão. 

Tabela 4.55. Seleção por tentativa-e-erro para o número de atrasadores. 

RNA 
Melhor número de atrasadores 

1h 6h 12h 24h 

FTDNN 1 3 1 1 

NARX 17 17 11 17 

NARX SP 1 11 11 1 

Jordan 17 17 11 1 

Elman 1 1 1 1 
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4.2.2 Parametrização das Redes Neurais Artificiais através do PSO 

Procurando otimizar os resultados encontrados até este momento, o PSO também foi 

empregado para encontrar o número de neurônios da camada escondida das redes FTDNN e 

NARX e o número de entradas e atrasadores, antes definidos por tentativa-e-erro. Na aplicação 

do algoritmo PSO tomou-se o cuidado de definir um valor máximo para o número de 

neurônios, pois a intenção é encontrar uma rede enxuta. O treinamento das redes é feito pelo 

algoritmo backpropagation. Para cada faixa de previsão o PSO utilizou o mesmo número de 

épocas (10), gerações (10) e partículas (15). Como os pesos iniciais são aleatórios, cada 

indivíduo possui três conjuntos de pesos diferentes para ser utilizado no treinamento, e 

velocidades iniciais (nulas). 

As Tabelas 4.46 a 4.49 apresentam alguns dos resultados obtidos com a rede NARX 

tendo sua estrutura ajustada por Otimização por Nuvem de Partículas como descrito 

anteriormente. Na coluna da esquerda tem-se a identificação do conjunto de variáveis de cada 

rodada do algoritmo, onde a primeira linha mostra a “melhor” estrutura encontrada utilizando 

a tentativa-e-erro (T.E.). Para medir a aderência ou erro do conjunto de dados de validação foi 

usado o MSE. A coluna NCI indica o número de neurônios da camada interna e Ninput o 

número de entradas da rede (Atrasadores + Regressores + Limiar (bias)). Os resultados 

obtidos apresentaram várias estruturas, com resultados distantes do obtido através do método 

por tentativa-e-erro. 

Tabela 4.56. Estruturas encontradas (PSO) para a rede 

NARX para previsão de 1 hora à frente. 

 

Tabela 4.57. Estruturas encontradas (PSO) para a rede 

NARX para previsão de 6 horas à frente. 

 

 

Tabela 4.58. Estruturas encontradas (PSO) para a rede 

NARX para previsão de 12 horas à frente. 

 

Tabela 4.59. Estruturas encontradas (PSO) para a rede 

NARX para previsão de 24 horas à frente. 

 

 



90 

As Tabelas 4.60 a 4.63 apresentam alguns dos resultados obtidos com a rede NARX em 

modo série-paralelo durante a fase de treinamento, conseguindo resultados melhores aos 

obtidos no modelo NARX anterior em quase todas as faixas de previsão. 

 

Tabela 4.60. Estruturas encontradas (PSO) para a rede 

NARX SP para previsão de 1 hora à frente. 

 

Tabela 4.61. Estruturas encontradas (PSO) para a rede 

NARX SP para previsão de 6 horas à frente. 

 

 

Tabela 4.62. Estruturas encontradas (PSO) para a rede 

NARX SP para previsão de 12 horas à frente. 

 

Tabela 4.63. Estruturas encontradas (PSO) para a rede 

NARX SP para previsão de 24 horas à frente. 

 

As Tabelas 4.64 a 4.67 apresentam alguns dos resultados obtidos com a rede FTDNN. 

Tabela 4.64. Estruturas encontradas (PSO) para a rede 

FTDNN para previsão de 1 hora à frente. 

 

Tabela 4.65. Estruturas encontradas (PSO) para a rede 

FTDNN para previsão de 6 horas à frente. 

 

 

 

Tabela 4.66. Estruturas encontradas (PSO) para a rede 

FTDNN para previsão de 12 horas à frente. 

 

Tabela 4.67. Estruturas encontradas (PSO) para a rede 

FTDNN para previsão de 24 horas à frente. 
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Para a rede NARX os resultados obtidos mostraram que apenas na estrutura encontrada 

para a previsão da hora seguinte foi encontrado um MSE da etapa de validação melhor que o 

encontrado pelo método de tentativa-e-erro, e em nenhum momento o PSO conseguiu 

parametrizar o número de neurônios e entradas que resultasse em um MSE da etapa de 

validação menor que o obtido através da tentativa-e-erro. Entretanto, ao utilizar a rede NARX 

em modo série paralelo durante a etapa de treinamento da rede, o PSO encontrou estruturas 

melhores que a tentativa-e-erro em quase todas as faixas de previsão, com exceção para a 

faixa de previsão da hora seguinte. 

Para a rede FTDNN o resultado foi completamente oposto ao ocorrido com a rede 

NARX. O PSO encontrou estruturas para a previsão da hora seguinte, 12 horas e 24 horas à 

frente com um MSE da etapa de validação melhor que o encontrado pelo método de tentativa-

e-erro, tendo resultados inferiores apenas na faixa de previsão de 6 horas à frente. 

4.2.3 Métodos de Treinamento Utilizados para Otimizar os Pesos das Redes Neurais 

Artificiais 

Todas as redes até então foram treinadas utilizando o algoritmo backpropagation. Para 

a verificação de uma possível melhoria nos resultados, foram utilizados a Otimização por 

Nuvem de Partículas (PSO) e o Algoritmo Genético para o treinamento das RNA, ambos 

realizando pesquisas com valores reais e não binários. 

4.2.3.1 Treinamento Realizado com o PSO 

A rede com “melhor” parametrização encontrada pelo método de tentativa-e-erro foi 

treinada usando o algoritmo PSO e os resultados comparados aos obtidos pelo treinamento 

realizado pelo backpropagation. As Tabelas 4.68 à 4.72 contém a comparação entre os 

“menores” erros encontrados durante a validação das redes treinadas tanto pelo algoritmo 

backpropagation bem como pelo PSO. O PSO utilizou 150 indivíduos e 50 iterações. A 

redução linear da ponderação de inércia tem como valores mínimos e máximos 0,4 e 0,9. 

Tabela 4.68. Valores dos erros encontrados na validação da rede FTDNN. 
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Tabela 4.69. Valores dos erros encontrados na validação da rede NARX. 

 

 

Tabela 4.70. Valores dos erros encontrados na validação da rede NARX  

com modo série-paralelo durante o treinamento. 

 

 

Tabela 4.71. Valores dos erros encontrados na validação da rede Jordan. 

 

 

Tabela 4.72. Valores dos erros encontrados na validação da rede Elman. 

 

 

A Figura 4.15 apresenta graficamente a comparação realizada nas Tabelas 4.68 à 4.72. 

Note que quase todas as redes apresentaram gráficos com comportamentos semelhantes. Na 

Figura 4.16 se torna mais evidente ao ser retirado o gráfico que representa o resultado com o 

NARX SP. Os resultados obtidos pelo treinamento utilizando o PSO em quase todos os casos é 
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melhor que o obtido através do backpropagation, e à medida que a faixa de previsão aumenta 

é nítido o ganho ao ser utilizado o PSO. Na faixa de previsão da vigésima quarta hora a 

diferença entre o MSE da rede NARX encontrado pelo backpropagation chegou a ser 168,55% 

maior em relação ao valor encontrado pelo PSO. 

 
Figura 4.15. Gráfico representando o resultado do MSE de validação de todas redes. 
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Figura 4.16. Gráfico representando o resultado do MSE de validação das redes. 

4.2.3.2 Treinamento Realizado com o AG 

O Algoritmo Genético foi utilizado para realizar a busca dos pesos das redes. A rede 

treinada foi a NARX com 17 atrasadores, 17 regressores e 3 neurônios na camada escondida 

utilizada para a previsão da hora seguinte. As características na aplicação do Algoritmo 

Genético foram: 25 gerações, com uma população de 60 indivíduos, taxa de cruzamento de 

0,9, taxa de mutação de 0,03. A função de aptidão utilizada no Algoritmo Genético foi o 

próprio MSE. Os resultados dos erros médios quadráticos (MSE) para os treinamentos podem 

ser observados na Tabela 4.73. 

Tabela 4.73. Resultados da etapa de validação da rede NARX para a previsão da hora seguinte utilizando o 

Algoritmo Genético como método de treinamento. 

 

 

De acordo com os resultados foi observado que a rede neural que utilizou o Algoritmo 

Genético para realizar o treinamento da rede (definição dos pesos) apresentou o maior erro 

quadrático, e grandes variações nos resultados gerados. Mesmo aumentando a população de 

60 para 300 indivíduos, e de 25 para 100 gerações o valor do MSE caiu para 
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aproximadamente 0,0062, mantendo assim um resultado inferior aos obtidos pelos outros 

métodos de treinamento. O número de gerações foi ainda aumentado para 1000 mantendo o 

número de indivíduos em 150, obtendo-se MSE aproximado de 0,0050, mas com um custo 

computacional muito superior a todos os outros. Com a queda do MSE foi então ampliado o 

número de gerações para 2000, sendo observado praticamente nenhuma queda do valor do 

MSE após a milésima geração, como mostra a Figura 4.17. Apesar do aumento do números de 

gerações, o MSE calculado na etapa de validação foi de 0,1406, mostrando a grande 

variabilidade nos resultados obtidos pelo AG. 

 
Figura 4.17. Comportamento do MSE durante o treinamento da rede NARX. 

É possível ainda observar que o PSO proporcionou variações nos resultados, mas em 

escalas bem menores quando comparados com os originados pela rede com Algoritmo 

Genético. Assim, o uso do AG foi descontinuado devido aos resultados distantes dos obtidos 

através do treinamento com o backpropagation ou PSO, não sendo utilizado nas outras redes 

apresentadas nesta dissertação. 

4.3 Comparação dos Resultados Obtidos 

As redes foram parametrizadas e treinadas de várias maneiras, conforme descrito nas 

seções anteriores, sendo escolhido os melhores resultados para serem comparados com os 

valores obtidos através do modelo de Persistência. As Tabelas 4.74 a 4.76 mostram os 

melhores valores obtidos em cada método. BP é a abreviatura para o algoritmo 
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backpropagation, e PSO – BP é a indicação que o algoritmo PSO foi utilizado para encontrar 

o número de entradas e neurônios da camada escondida sendo em seguida utilizado o 

backpropagation para treinar a rede com a parametrização definida pelo PSO. 

Tabela 4.74. Valores do MSE de validação da rede FTDNN. 

 

Tabela 4.75. Valores do MSE de validação da rede NARX. 

 

Tabela 4.76. Valores do MSE de validação da rede NARX SP. 

 

 

Pode ser observado pelas tabelas anteriores que o PSO utilizado como método de 

treinamento obteve resultados melhores em todas as redes e em todas as faixas de previsão na 

rede FTDNN. Para a rede NARX o resultado foi semelhante, ocorrendo apenas uma exceção 

que foi durante a utilização do PSO – BP na previsão para hora seguinte, e para a rede NARX 

SP o resultado inferior foi encontrado na faixa de 6 horas. 

A Figura 4.17 mostra os melhores resultados entre os três métodos utilizados para 

parametrizar e treinar as Redes Neurais Artificiais que agora são comparados com os erros 

obtidos no modelo de persistência. 
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Figura 4.17. Gráfico representando o resultado do MSE de validação das redes. 

Para a previsão da hora seguinte a rede NARX com modo série-paralelo durante a etapa 

de treinamento obteve o melhor resultado. Para 6 horas à frente a melhor rede foi a Elman, 

para 12 horas à frente a rede NARX e 24 horas à frente a rede que apresentou o menor MSE da 

etapa de validação foi a FTDNN. A Tabela 4.77 mostra o desvio padrão e médias de cada faixa 

de previsão. 

Tabela 4.77. Valores da média e desvio padrão das previsões de todas as redes. 
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A Figura 4.18 mostra a previsão calculada pelos modelos com os melhores resultados 

do MSE da etapa de validação obtidos durante a parametrização da rede, comparada com a 

medição real da velocidade do vento. O intervalo para gerar o gráfico foi escolhido de 

maneira aleatória. 

 
Figura 4.18. Gráfico representando as previsões das redes para 1h à frente. 

A Figura 4.19 mostra que utilizando apenas a velocidade do vento como variável de 

entrada das redes, não oferece dados suficientes para uma previsão da velocidade do vento, 

sendo mais perceptível esta falta de capacidade nas previsões de 12 horas à frente. 

 
Figura 4.19. Gráfico representando as previsões das redes para 24h à frente. 
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4.4 Conclusões 

O método de tentativa-e-erro para a parametrização das Redes Neurais Artificiais não 

segue padrões, e os resultados ficam diretamente relacionados aos critérios definidos pelo 

usuário. Isto fomentou a ideia de utilizar o PSO para buscar a estrutura da rede, sendo obtido 

uma variedade de resultados, tanto apresentando resultados melhores, similares e algumas 

vezes piores que os obtidos através da tentativa-e-erro. Isto pode ter sido causado pelo número 

de partículas utilizadas, que foram apenas 15 partículas, 10% do valor utilizado pelo PSO em 

sua busca quando utilizado para o treinamento das redes. No entanto, mesmo com esse 

número bastante reduzido de partículas, o algoritmo foi capaz de encontrar resultados 

melhores tanto na rede NARX como na rede FTDNN. 

Dos métodos de treinamento utilizados para os testes realizados neste trabalho, o 

melhor desempenho foi atribuído a quase todas as Redes Neurais que utilizaram o PSO como 

algoritmo de treinamento, apresentando no melhor resultado uma redução de 53,4% do valor 

do MSE de validação em relação ao obtido com o backpropagation para a rede FTDNN para o 

horizonte de previsão de 24 horas, e uma redução de 60,7% do valor do MSE de validação em 

relação ao obtido com o Algoritmo Genético para a rede NARX para o horizonte de previsão 

de 1 hora. Mesmo existindo variações no resultado do treinamento com o PSO, os resultados 

continuam baixos em relação a rede com backpropagation. 

Uma das grandes vantagens do PSO é que sua parametrização é mínima, sendo 

necessário ao usuário a definição de um ou dois parâmetros, cenário não encontrado no 

backpropagation e que apesar do AG ter uma parametrização quase tão reduzida quanto o 

PSO, foi o algoritmo que apresentou maiores dificuldades no ajuste dos seus parâmetros e 

resultados com alto grau de variação, refletindo consequentemente no seu desempenho que foi 

inferior em relação ao backpropagation e ao PSO. 

Não exitiu uma solução oriunda de uma única rede, sendo obtido o melhor resultado 

para a previsão da hora seguinte e 24 horas à frente com a FTDNN, para 6 horas à frente a 

rede Elman e para 12 horas à frente a rede NARX. Todos apresentando resultados melhores 

que o modelo de Persistência, utilizado nesta dissertação como referência. 

Utilizando apenas dados de medição da velocidade do vento como entrada para as 

Redes Neurais Artificiais, foi visto que as redes não foram capazes de realizar previsões 

próximas às medições, sendo visível o aumento da discrepância quando as previsões eram 

para faixas maiores que 6 horas à frente.  
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CAPÍTULO 5 

Conclusões 

A crescente participação da geração eolielétrica na matriz de energia elétrica em vários 

países torna necessária a aplicação de métodos confiáveis de previsão da velocidade do vento. 

Existem vários modelos no mercado usando diferentes métodos e diferentes horizontes de 

tempo, com diferentes graus de incerteza, não existindo contudo uma solução melhor ou pior, 

ou alguma ferramenta que atenda todas as necessidades em qualquer cenário.  

No Brasil, a geração eolielétrica cresceu de 22 MW em 2002 para 1250 MW em 2011 

e no plano decenal de expansão de energia a geração eolielétrica é prevista atingir cerca de 12 

mil MW em 2020. É importante para o país e agentes do setor elétrico como ONS, ANEEL e 

concessionárias de energia o desenvolvimento de uma ferramenta de previsão de energia 

eólica, embora iniciativas estejam em curso em especial dentro da academia. 

A previsão de energia é uma ferramenta essencial para facilitar a integração à rede 

elétrica de grandes blocos de geração eólica. Outras tecnologias também complementam a 

integração da geração eólica à rede como: compensação estática de linha, conversores 

eletrônicos de potência, baterias e outras tecnologias de armazenamento de energia. 

Avanços recentes na informática, nos métodos numéricos de previsão do tempo, na 

modelagem de mesoescala do fluxo de vento sobre terrenos complexos, e técnicas estatísticas 

implicaram em um grande aumento da acurácia das previsões de geração eólica. Ferramentas 

de inteligência artificial também foram beneficiadas com estes avanços e são cada vez mais 

empregadas, as utilizadas nesta dissertação cobrem uma parcela razoável das técnicas 

aplicadas em problemas de modelagem de sistemas dinâmicos não-lineares. 

Este trabalho utilizou Redes Neurais Artificiais (RNA) recorrentes do tipo Jordan, 

Elman e NARX, e não recorrente tipo FTDNN, derivadas da rede MLP para realizar a previsão 

da velocidade dos ventos a partir de dados do Alternative Energy Institute (AEI). Visando 

melhorar o desempenho destas RNAs, buscou-se otimizar a estrutura das mesmas utilizando 

um algoritmo de Otimização por Nuvem de Partículas (PSO). Foram utilizados três 

algoritmos para treinar as RNAs: backpropagation, Algoritmos Genéticos (AGs) e PSO. 

Dos métodos de treinamento utilizados neste trabalho, o melhor desempenho foi 

obtido com o método PSO no treinamento das RNAs, apresentando reduções de até 53,4% do 
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valor do erro médio quadrático (MSE) para a rede FTDNN para o horizonte de previsão de 24 

horas em relação ao treinamento realizado com o algoritmo backpropagation, e reduções 

significativas nas outras redes utilzadas nesta dissertação. Na rede NARX para previsão de 1h 

à frente, o treinamento da rede usando PSO apresentou melhores resultados em relação ao 

algoritmo AG, conseguindo reduzir em até 60,7% o valor do MSE. O algoritmo genético 

apresentou variações de resultados que chegaram a 4,75 vezes de diferença entre os valores 

máximos e mínimos nos MSE calculados. 

Mesmo existindo variações no resultado do treinamento com o PSO, os resultados 

foram melhores do que aqueles obtidos com o algoritmo backpropagation com uma única 

exceção que foi a rede NARX para o horizonte de previsão de  hora a frente. Usando os dados 

com medição da velocidade do vento, o PSO obteve resultados melhores de MSE de validação 

para quase todas as faixas de previsão aplicadas nesta dissertação (1h, 6h, 12h e 24h). 

Uma das grandes vantagens do algoritmo PSO é que sua parametrização é mínima, 

sendo necessário ao usuário a definição de um ou dois parâmetros, cenário não encontrado no 

backpropagation. Apesar do algoritmo AG ter uma parametrização parecida ao PSO, o AG 

apresentou maiores dificuldades no ajuste dos seus parâmetros e resultados com alto grau de 

variação, refletindo consequentemente no seu desempenho que foi inferior em realação ao 

backpropagation e ao PSO. 

A grande diferença entre o backpropagation e o PSO pode ser motivada pela forte 

dependência que o backpropagation tem em relação aos pesos iniciais, enquanto o PSO, por 

se tratar de um algoritmo populacional, é menos influenciado por esta condição. 

O método de tentativa e erro para a parametrização das Redes Neurais Artificiais não 

segue padrões, e os resultados ficam diretamente relacionados aos critérios definidos pelo 

usuário. Isto fomentou a idéia de utilizar o PSO para buscar a estrutura da rede. Inicialmente 

foi obtido uma variedade de resultados, na sua grande maioria resultados inferiores aos 

obtidos durante o método de tentativa e erro, usando o backpropagation e o PSO como 

ferramentas de treinamento da rede. Isto pode ter sido causado pelo número de partículas 

utilizadas, que foram apenas 15 partículas, 10% do valor utilizado pelo PSO em sua busca 

quando utilizado para o treiamento das redes. No entanto, mesmo com esse número bastante 

reduzido de partículas, o algoritmo foi capaz de encontrar um resultado melhor para a rede 

NARX para a previsão de 1h à frente, demonstrando a viabilidade da aplicação da ferramenta e 

a grande importância dos valores dos pesos iniciais em uma Rede Neural Artificial. 

Outro ponto observado foi que utilizando apenas dados de medição da velocidade do 

vento como entrada para as Redes Neurais Artificiais, as redes não foram capazes de realizar 
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previsões próximas às medições, sendo visível o aumento da discrepância quando as previsões 

eram para faixas maiores que 6 horas à frente. Atualmente os modelos disponíveis no mercado 

conseguem valores de RMSE próximo de 10% a capacidade instalada, e o MAE de 

aproximadamente 5%, utilizando previsões do NWP para alimentar o modelo. 

5.1 Sugestão de Pesquisas Futuras 

• Investigar o erro de previsão da velocidade do vento para diferentes tipos de 

entradas como por exemplo, velocidade do vento, temperatura, pressão, 

direção do vento; 

• Continuar a investigação de desempenho de várias arquiteturas de redes 

neurais dinâmicas, enfatizando suas vantagens e limitações em relação ao 

modelo clássico de análise de séries temporais que é o método de Persistência 

usando não somente dados de velocidade do vento; 

• Aplicação e desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial com foco 

evolucionário para ser utilizada na previsão da velocidade do vento de curto 

prazo de modo a atender as demandas do mercado de compra e venda de 

energia elétrica; 

• Estudo do valor equivalente do vento em uma área para a previsão da energia 

gerada em parques eólicos; 

• Elaboração de interface gráfica em que o usuário possa inserir os dados do 

parque eólico como número, disposição e tipo de aerogerador, obtendo-se com 

base na previsão da velocidade do vento gerada pelas ferramentas de 

inteligência artifical uma previsão da geração eólica daquela fazenda ou área. 
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Figura A.1. Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) durante o mês de Janeiro. 
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Figura A.2. Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) durante o mês de Fevereiro. 
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Figura A.3. Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) durante o mês de Março. 
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Figura A.4. Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) durante o mês de Abril. 
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Figura A.5. Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) durante o mês de Maio. 
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Figura A.6. Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) durante o mês de Junho. 
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Figura A.7. Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) durante o mês de Julho. 
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Figura A.8. Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) durante o mês de Agosto. 
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Figura A.9. Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) durante o mês de Setembro. 
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Figura A.10. Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) durante o mês de Outubro. 
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Figura A.11. Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) durante o mês de 

Novembro. 
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Figura A.12. Representação gráfica do comportamento da velocidade do vento (m/s) durante o mês de 

Dezembro. 


