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La respuesta está en el viento 



 
 

RESUMO 

No presente trabalho foi avaliado o uso das redes neurais artificiais para a previsão eólica. 

Para o levantamento do estudo foram lidos uma grande quantidade de artigos de autores que 

já investigaram esta área e comparados mediante tabelas os resultados obtidos por eles. A 

comparação não resulta muito fácil pelo fato de que cada pesquisador utiliza um tempo de 

previsão diferente calculando erros distintos. No entanto, pode se observar que o uso das 

redes neurais aporta uma melhor previsão que outras técnicas tradicionais, proporcionando 

erros menores entre o valor real e o valor esperado. As RNA oferecem uma alternativa 

promissora aos métodos lineares tradicionais como pode se observar nas tabelas 

comparativas, no entanto, enquanto as redes neurais são promissoras, também incorporam um 

alto grau de incerteza. Ainda não foi conseguida a melhor configuração para a previsão com 

RNA apesar de muitos estudos realizados. Também são combinadas estas técnicas com outras 

técnicas como o método neuro-fuzzy, aportando uns resultados muito interessantes. Ainda tem 

que ser feitos mais estudos utilizando um mesmo padrão para obter uns melhores resultados, 

mas as redes neurais artificiais tem se mostrado uma boa alternativa aos métodos tradicionais 

de previsão.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Neste capítulo é feita uma introdução da importância da previsão da velocidade do vento e 

da necessidade da procura de uma técnica o realize detalhadamente. Para isso se defende a 

ideia da RNA como previsora.  

Segundo Goldemberg (2003), a questão energética é um dos tópicos científicos mais 

atuais, pois o crescimento de sua demanda mundial é notável devido a melhoria dos padrões 

de vida nos países em desenvolvimento. Mas existe uma preocupação com alguns aspectos 

essenciais para a política e planejamento energético de todas as economias emergentes, como 

os custos ambientais para atender a esse aumento no consumo de energia ou a segurança no 

suprimento de energia necessária para o desenvolvimento social e econômico de um país. O 

desafio energético mundial é satisfazer a crescente demanda de energia, proteger as fontes 

diversificando a matriz energética mundial e, ao mesmo tempo, afrontar a ameaça da mudança 

climática. 

A energia cinética contida no vento vem se destacando dentre as fontes energéticas 

“limpas”, ou seja, fontes de energia que não acarretam a emissão de gases do efeito estufa 

(GEE), e demonstra potencial para contribuir de maneira significativa no atendimento dos 

requisitos necessários quanto aos custos de produção, segurança de fornecimento e 

sustentabilidade ambiental. 

Devido ao fato de que a previsão de energia eólica depende principalmente da velocidade 

do vento, a previsão da última tornou-se um importante objeto de estudo há alguns anos. 

Apesar da energia eólica ser a principal e a mais promissora fonte de energia renovável em 

crescimento, essa vem apresentando grandes dificuldades na previsão de potência gerada 

devido as suas complexas características, como a alta variabilidade de sua velocidade, direção 

e dificuldade na modelagem de uma série temporal bastante irregular. Dessa maneira, o 

principal desafio encontrado para realizar essa medição está no fato de encontrar o modelo 

que melhor consiga prever a velocidade do vento considerando sua arquitetura e variáveis que 

influem em seu resultado.   

Nas últimas décadas surgiu um avanço nos sistemas de previsão, devido ao enorme 

aumento em potência do cálculo dos computadores atuais, que permitem armazenar, analisar e 

relacionar grandes quantidades de variáveis e seus valores em um tempo muito reduzido. É 

por isso que os algoritmos de previsão são uma ferramenta muito desenvolvida e utilizada 

hoje. A importância das previsões reside no apoio que prestam para planejar e antecipar os 
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valores futuros que afetaram ao sistema, ajudando a gerenciar a aquisição dos recursos 

necessários com antecedência, ou servindo como ferramenta para maximizar a rentabilidade 

mediante a tomada de decisões que maximizem os benefícios de uma atividade. 

A energia eólica é uma maneira de geração não programável, já que apenas é produzida 

energia quando sopra o vento, que pode ser altamente variável, mesmo no curto prazo, com 

possibilidade de intermitência e grandes mudanças em curtos intervalos de tempo. Por tudo 

isto é difícil conhecer com antecedência e precisão a quantidade de energia eólica com a qual 

podemos contar em cada instante. Esta variabilidade torna particularmente complexa sua 

operação, assim sua produção futura tem que ser estimada ou prevista, chegando ao 

prognóstico de potencia futura inevitavelmente afetado por um erro ou incerteza dessa 

previsão. Além disso, do ponto de vista econômico, uma boa previsão da geração de energia 

eólica produz uma redução de custo de operação no sistema originada pela redução de reserva 

necessária. 

As redes neurais artificiais (RNA) são capazes de modelar de maneira não linear sem 

conhecimento a priori das relações entre as variáveis de entrada e saída o que faz dela uma 

ferramenta mais geral e flexível para a previsão. Cada vez são feitos mais estudos sobre esta 

técnica como alternativa aos modelos tradicionais levando à conclusão de que esta nova 

maneira da previsão do vento é uma boa alternativa comparada as anteriores. 

Este estudo foi motivado pela grande utilização das redes neurais como ferramenta de 

prognótico principalmente no setor eólico, e a grande necessidade da procura da melhor 

técnica para a previsão da velocidade do vento com motivo de acrescentar o uso da energia 

“limpa”. 

 

 

2. OBJETIVOS  
   

Aqui são explicados os objetivos que querem ser alcançados com a elaboração deste 

estudo. 

2.1  Geral 
 

Este estudo busca justificar o uso da técnica de redes neurais para previsão eólica. 
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2.2 Específicos 
 
 - Revisão de técnicas de previsão - Revisão sobre redes neurais - Levantamento de trabalhos que utilizaram redes neurais para prever vento - Levantamento de trabalhos que utilizaram outras técnicas para prever vento - Identificar técnicas de redes neurais utilizadas - Comparar resultados de diferentes autores - Avaliar a evolução das técnicas de RNA isolada e em conjunto com outras 

técnicas de inteligência artificial 

 

 

3.  REVISÃO/ HISTÓRICO 
 

Para introduzir os temas referentes aos estudos neste capítulo se apresenta uma breve 

descrição da energia eólica, uma introdução da previsão da mesma em geral e das técnicas 

usadas, além de um resumo introdutório das redes neurais.  

 

3.1   Energia eólica 
 

A energia eólica não é uma novidade, mas sim uma das energias mais antigas junto à 

energia térmica. O vento, a base desse tipo de atividade, como força motriz existe desde os 

tempos antigos e desde então tem sido utilizado como tal. Os ventos são gerados devido ao 

aquecimento desigual da superfície da terra por parte da radiação solar, entre um 1 e 2% da 

energia que vem do sol é convertida em vento. Segundo Rodrigues (2007) a energia eólica é 

uma forma de energia solar. Assim o aproveitamento do ar tem movido barcos pelas velas ou 

tem feito funcionar o maquinário dos moinhos fazendo virar suas pás. Foi na década de 1980, 

do século passado, quando este tipo de energia limpa sofreu um grande impulso, a de caráter 

eólico começou a crescer muito rápido a partir do século XXI, em alguns países mais do que 

em outros. Na Espanha, por exemplo, tem um grande crescimento, pois as condições  

favoráveis que existem de vento, sobre tudo na Andalucía, podendo destacar o Golfo de Cádiz 

onde o recurso eólico é excepcional. Em 30 de abril de 2012 a potência eólica instalada era de 

21.288 MW (21% da potência bruta instalada do sistema elétrico nacional). No Brasil este 
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tipo de energia vem aumentando nos últimos anos. A participação na matriz elétrica brasileira 

passou de pouco mais de 25MW para aproximadamente 1.180MW ao final de 2012. 

Cinquenta e nove são os parques em operação atualmente e tem 141 novos empreendimentos 

que serão entregues entre 2012 e 2013. 

 

Baseado nos estudos acima, a energia eólica é aquela  que provém do vento, ou seja, a 

energia cinética gerada pelo efeito das correntes de ar, e é transformada em outras formas 

úteis para as atividades humanas. Hoje, a mesma é utilizada principalmente para a produção 

de eletricidade através de turbinas eólicas que foram desenvolvidas no início de 1980, porém, 

os projetos continuam a evoluir.  

As turbinas eólicas são máquinas motoras que convertem a quantidade de movimento 

com o vento fazendo suas pás girararem e, assim, transformando essa energia em potência 

mecânica ou elétrica. É composta pelo rotor e pela torre que o sustenta, pela 

transmissão/multiplicação e pelo conversor. A potência de um gerador eólico é proporcional 

ao cubo da velocidade do vento e a área do rotor da turbina como se pode ver na seguinte 

equação: 

 

P=1/2.Cp.ρ.A.V3                                                                                                                             (1) 
 

Onde: 

 

 ρ→ densidade do ar. Varia com a latitude e as condições atmosféricas. 

Cp→ coeficiente de potência. É relacionado com a energia cinética de saída e depende do 

modelo e da relação entre a velocidade do rotor e a velocidade do vento.  

V→ velocidade do vento em m/s 

A→ área do rotor 

 

Pode-se ver a importância na obtenção dos dados do vento para a estimativa da energia 

disponível pela causa da sensibilidade da energia relacionada com a velocidade do vento.  

Segundo Rodrigues (2007), são diversos os fatores que contribuem na complexidade 

do campo de escoamento das turbinas eólicas, com características acentuadamente não 

estacionarias. Entre os mais importantes pode-se destacar: 
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• Variações de ângulo de ataque pela causa de um giro em um plano inclinado em 

relação ao vento. 

• Perturbações do fluxo suporte e eixo do rotor. 

• Modificação da magnitude e direção da velocidade de corrente livre devido ao efeito 

da camada limite atmosférica. 

• Perdas aerodinâmicas por efeitos tridimensionais. 

• Formação da esteira do rotor. 

• Velocidades induzidas de translação e rotação originadas pela deformação estrutural 

das pás. 

 

Também é importante considerar a direção do vento como parâmetro para ser 

analisado, não só pelo fato de que as mudanças frequentes nela indicam situações rajadas de 

vento, mas também porque o cálculo deste parâmetro auxilía na determinação da localização 

das turbinas em um parque eólico. Devido ao problema da existência de “sombra”, 

(interferência das esteiras das turbinas) é fundamental o conhecimento da direção 

predominante.  

 
3.2 Geral sobre previsão eólica 
 

Uma previsão de energia eólica é uma estimativa do resultado esperado de uma ou 

mais turbinas eólicas num futuro próximo. A previsão é uma ferramenta vital para o 

planejamento no ambiente competitivo dos dias atuais. Devido às características dos ventos, a 

usina eólica é ainda a que apresenta mais dificuldades de prognósticos de potência gerada. 

Através das técnicas de previsão é possível se extrair dos dados passados disponíveis sobre 

um processo, informações que permitem a modelagem matemática de seu comportamento. A 

suposição de uma continuidade nesse comportamento permite a realização de previsões, cuja 

qualidade e precisão são muito superiores àquelas feitas intuitivamente, baseadas unicamente 

na experiência das possíveis decisões. 

 A geração de energia eólica é uma função direta da velocidade do vento e, em 

contraste com os sistemas convencionais de geração, não é facilmente controlável. A 

variabilidade da produção de energia eólica pode-se considerar em vários intervalos de tempo. 

Está sujeita a variações sazonais, a ciclos diários (principalmente devido a alterações de 

temperatura durante o dia) ou incluso a períodos mais curtos de tempo. São precisamente 

estas variações as que podem dificultar o planejamento. Para minimizar estas dificuldades, 
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faz-se necessário criar modelos de previsão de vento compatíveis com as necessidades do 

setor elétrico. Ainda continua a procura de um modelo apropriado para este tipo de previsão. 

 

Diversas são as técnicas aplicadas para a previsão de séries temporais. Os modelos 

estatísticos como regressão linear, persistência (método que realiza uma previsão simples em 

que o valor previsto é calculado através do último valor da série) são as técnicas mais usadas. 

No entanto, alguns autores estão já apresentando estudos com melhores resultados que visam 

à previsão de vento utilizando modelos baseados em sistemas inteligentes como RNA e a 

lógica fuzzy.  

 

Segundo Giebel (2003), existem famílias de métodos de previsão do potencial 

eólico: a linha dos modelos referenciados nas séries de tempo, aproximação estatísticas das 

séries de tempo, métodos físicos baseados na previsão numérica do tempo, métodos 

estatísticos baseados na previsão numérica do tempo, e métodos estatísticos e físicos 

combinados.  

 

3.2.1  Técnica Numérica. 

 

Normalmente é usada com foco na previsão meteorológica à longo prazo e baseia-se 

no planejamento de um conjunto de equações diferenciais em derivadas parciais descrevendo 

a dinâmica da atmosfera. Uma das técnicas numéricas mais utilizadas para a previsão é a 

Numerical Weather Prediction (NWP).  

 

Os modelos NWP simulam a evolução da atmosfera e produzem previsões para os 

próximos dias. Consistem de uma malha tridimensional que é estendida pela atmosfera e as 

camadas superficiais de mares e continentes. 

Segundo Rodrigues (2007), o método NWP predomina na literatura meteorológica e é 

baseado em modelos matemáticos da mecânica de fluidos. É o modelo mais utilizado para 

previsão de vento. Porém, os métodos estatísticos tradicionais e RNA, baseados em 

observação de desempenho, além de serem mais simples que o NWP já apresentam bons 

resultados para previsões em horizontes muito curtos (alguns minutos). O NWP trabalha com 

soluções numéricas de equações de massa, momento, calor, entre outras, em determinadas 

localizações. O mesmo utiliza-se de modelos complexos e demora muitas horas para obter a 

solução mesmo em computadores de grande porte. O comportamento da atmosfera é previsto 
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utilizando condições atuais e passadas. Este modelo é utilizado por laboratórios 

meteorológicos tanto nos EUA como na Europa e sua precisão está relacionada com a 

resolução do grid de medições de condições do ambiente.  

A resolução do grid para previsões do vento é muito maior do que as usadas para 

previsão meteorológica e dependendo do local, a complexidade do terreno afeta os dados do 

vento. 

As principais vantagens do NWP são: - Os procedimentos são bem estabelecidos; - Pode ser utilizado para diversas localizações; - A precisão para previsão de diversos dias à frente; 

 

Por outro lado as desvantagens que tem a utilização desta técnica são: - Proporciona pouca precisão para horizontes curtos (de minutos até uma hora). - O sistema é complexo para operar; 

 

As altas variações de velocidade do vento em espaço de tempo bem pequeno são o 

motivo o qual o método NWP não funcione para tempos curtos.  Na verdade, este problema 

não só dificulta este modelo, dificulta a precisão nos diversos modelos de previsão. 

 

3.2.2  Métodos Estatísticos de séries temporais  

 

Um modelo de previsão baseado em séries temporais trata de extrapolar os valores 

futuros que tomará uma variável mediante o conhecimento e análise dos valores passados 

dessa variável ou outras variáveis explicativas. 

Para o modelo Box-Jenkins (1976) ou ARIMA este é o enfoque proposto. Para a 

previsão de energia eólica proporciona resultados razoáveis para horizontes de até 6h, no 

entanto resulta muito pouco útil para a predição em horizontes superiores.  

O modelo matemático para uma serie temporal é o conceito estocástico. É suposto que 

o valor observado da série no instante t é uma extração ao azar de uma variável aleatória 

definida nesse instante. Uma classe muito importante dos modelos estocásticos são os 

modelos auto-regressivos que resultam da imposição de uma dependência linear entre as 

variáveis do processo, similar à equação de regressão.  

 

As principais vantagens que apresentam a utilização dos métodos estatísticos são: 
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 - A precisão para tempos curtos (de minutos até uma hora); - A previsão de médias e picos em curto prazo;  - A adaptação da situação atual através de algoritmos recursivos; 

Mas também tem as seguintes desvantagens: - A imprecisão para longos períodos; - Precisam da ajuda de um especialista para cada local específico. 

 

De acordo com Souza (2007), estes modelos têm como vantagem não necessitar de 

modelação física, evitando com isso os elevados tempos de processamento característicos dos 

modelos matemáticos associados a este tipo de modelação. Por outro lado, também é 

importante levar em conta o fato de que no processo de estimação dos parâmetros dos 

modelos estatísticos sejam necessários uns conjuntos vastos de dados históricos e medidos em 

tempo real do parque. 

 

3.2.3 Modelos híbridos 

 

Estas técnicas misturam o conhecimento sobre a dinâmica da atmosfera dos modelos 

numéricos com as distintas técnicas de previsão que são aplicadas diretamente a observações 

para obter tendências de comportamento e futuras ocorrências de eventos. Estes modelos 

híbridos são conhecidos como downscaling estadístico, isso é, as previsões são obtidas 

naquelas regiões onde se tenha observações. As principais técnicas híbridas são as técnicas 

globais lineares, o método dos análogos e CBR (Case-Based Reasoning). 

As técnicas globais lineares utilizam a relação entre os históricos do ponto de estudo 

com as saídas de um modelo numérico. O caráter destes modelos consiste em utilizar um 

único modelo para analisar todas as situações possíveis. As limitações dos mesmos residem 

na sua linearidade, mas já iniciaram-se estudos para a resolução das técnicas através da 

aplicação de modelos não lineares. 

Os métodos análogos, introduzidos por Lorenz (1969) são baseados em que as 

configurações meteorológicas similares dão lugar a fenômenos meteorológicos similares, 

método muito útil para previsões de tipo probabilísticas. Além disso, tem a vantagem sobre as 

técnicas estatísticas clássicas de análise multivariante de ter a capacidade da boa captação das 

relações não lineares, assim como de estar muito bem adaptado ao tratamento de campos 

meteorológicos. 



20 
 

Por último, os métodos CBR têm como objeto a resolução de um novo problema 

encontrando uma dificuldade similar passada. Se o mesmo é resolvido com sucesso, é 

guardado para solucionar outros similares no futuro. No entanto, se não o resolve o erro é 

identificado e armazenado para evitar que possa se repetir no futuro. O CBR é um processo 

cíclico para resolver um problema e aprender a partir da experiência que esse processo 

proporciona-o. 

 

3.2.4 Modelos Físicos 

 
Os modelos físicos são baseados na modelação física do local onde os aerogeradores 

ficam, e tentar prever o vento que incide em cada uma das turbinas para que junto com o 

conhecimento das características destas e sua curva de potência possam dar uma previsão de 

força eólica. 

 

Uma das vantagens destes modelos é que para sua implementação não é preciso dados 

históricos, só no caso de ter adicionado um modulo estatístico para a correção dos defeitos de 

escala. Pelo feito de que quase todos os modelos físicos os adicionam, na prática os modelos 

físicos podem se considerar híbridos. 

 

3.3   Redes Neurais Artificiais (RNA) 
 

A Rede Neural é um tipo de modelo estatístico inteligente. Estes modelos são treinados 

utilizando algoritmos específicos de aprendizagem com grandes coleções de dados 

produzidos. Um dos algoritmos mais usados é o de back-propagation. 

Neste ponto vai apresentar-se uma visão geral sobre as redes neurais artificiais com objeto 

de melhorar a compreensão deste trabalho. 

 

3.3.1 Introdução e descrição das RNA 

 

De acordo com Xavier (2010), a capacidade do cérebro humano de pensar, lembrar e 

resolver problemas tem inspirado muitos cientistas em tentar procurar e modelar a operação 

do mesmo. Profissionais de diferentes áreas, como engenharia, filosofia, fisiologia e 

psicologia estão encontrando aplicações diferentes em suas respectivas áreas. Este levou à 

criação de um modelo de computador que adota as diferentes funções básicas do cérebro: 

Redes neurais artificiais. 
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 Estas redes são compostas por diversos neurônios, que são unidades interconectadas e 

utilizam uma técnica semelhante ao aprendizado humano, onde aprendem a resolver 

problemas através de exemplos ou com a experiência, generalizam padrões anteriores para 

novos e tomam as principais características de uma série de dados. 

Segundo More (2003), as redes neurais artificiais podem aprender a partir de dados 

passados a reconhecer padrões ocultos ou relacionamentos em observações históricas e usá-

los para prever valores futuros.  

Xavier (2010) comenta que nas RNA, a unidade análoga ao neurônio biológico é o 

elemento de processamento PE (Process Element). O interesse da RNA não consiste só no 

modelo do PE, mas também na maneira que esses elementos processadores são conectados. 

Os elementos PE estão organizados em grupos denominados níveis ou camadas.  

Há duas camadas externas, uma delas está na entrada (buffer de entrada) onde se 

apresentam os dados da rede. Pode ser múltipla ou única ou com atraso. Nela são inseridas as 

variáveis de entrada para o treinamento da rede. Por outro lado têm a camada de saída (buffer 

de saída) onde se encontra a resposta da rede. O resto das camadas são as denominadas 

camadas escondidas. 

Segundo Guoqiang (1997), as RNA são compostas por camadas e nós. Na popular 

Multilayer Perceptron (MLP), todos os nós de entrada estão em uma camada de entrada, já os 

nós de saída estão em uma camada de saída e os nós escondidos estão distribuídos em uma ou 

mais camadas escondidas entre elas. No projeto da MLP são definidas as variáveis: 

- Número de nós de entrada 

- Número de camadas e nós ocultos 

- Número de nós de saída 

 

De acordo com Abelém (1994), as RNA além de oferecerem vantagens, também 

possuem algumas limitações como a procura da configuração mais apropriada para a 

aplicação pela falta de procedimentos para definir o número exato de camadas escondidas ou 

o número de neurônios em cada uma dessas camadas. 

Cada autor considera um procedimento mais adequado, como por exemplo Sousa 

(2007) que defende que se existirem poucas unidades escondidas o erro de generalização e o 

erro do processo de treino serão elevados (polarização estatística e underfitting) e no caso de 

existirem muitas unidades escondidas o erro do processo de treino será baixo, mas o erro de 

generalização continuará elevado devido ao overfitting e a elevada variância ou Cybenko 
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(1989) que sublinha que as redes neuronais não necessitam mais do que duas camadas 

escondidas para resolver a maioria dos problemas complexos. 

Para uma visão mais clara da rede neural se facilita uma imagem na qual pode se 

apreciar os neurônios, as camadas de entradas, as de saída e as camadas escondidas. 

 

Uma rede neural pode ser representada como na Figura 1: 

 

Figura 1 - Representação da rede neural 

 

 
Fonte: http://www.cerebromente.org.br/n05/tecnologia/rna_i.htm 

 

3.3.2 Treinamento e teste 

 

Normalmente podem-se dividir os dados apresentados às redes neurais artificiais 

em dois grupos. Em primeiro lugar temos os dados usados para o treinamento da rede e na 

segunda posição o grupo utilizado para o teste de desempenho da rede. 

A RNA deve ser treinada, são mostrados uns exemplos na camada de entrada e a 

rede ajusta-se em função de alguma regra de aprendizagem.  O treinamento é feito com o 

fornecimento de um conjunto de dados de entradas e saídas. Essa rede treinada deverá ser 

capaz de prever valores futuros com base nas informações já ocorridas.  

De acordo com Xavier (2010) no desenvolvimento de uma RNA não se tem que 

programar nem o conhecimento nem as regras de processamento do mesmo. A rede neural 

aprende as regras de processamento do conhecimento por meio do ajuste das ligações 

ponderadas entre os neurônios das diferentes camadas da rede. As redes neurais artificiais 

geram suas próprias regras aprendendo dos exemplos que lhes são mostrados na fase de 

treinamento.  
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A aprendizagem é conseguida através de uma regra que adapta ou modifica os 

pesos das conexões na resposta aos exemplos de entrada (treinamento não supervisionado) e 

opcionalmente também em resposta as saídas desejadas (treinamento supervisionado).  

Estão disponíveis muitos processos de treinamento onde um dos mais populares é 

o backpropagation. Este tipo de treinamento é formado por dois passos: no primeiro é 

aplicado um padrão como estímulo na entrada da rede e o sinal se propaga para frente pelas 

camadas superiores, no sentido das conexões, até apresentar o primeiro resultado na camada 

de saída, depois este resultado é comparado com a saída desejada e é calculado um sinal de 

erro para cada uma das saídas.  No segundo passo é feito o ajuste dos pesos da rede para 

tentar minimizar essa diferença entre a saída e a resposta desejada. Normalmente o 

backpropagation utiliza três ou mais camadas de unidades processadoras. É mostrada na 

Figura 2 uma rede Backpropagation completamente interligada:   

 

Figura 2 - Backpropagation 

 

 
Fonte: http://www.odec.ca/projects/2006/stag6m2/background.html 

 

O objetivo de qualquer algoritmo de treinamento é minimizar o erro global 

definido a continuação:  

 

E=1/2⅀(On-tn)
2                                                                                                                             (2) 

Onde: 

On→capa de saída da rede 

tn→valor desejado  

Antes dos dados serem apresentados a rede para o treinamento é bastante 

recomendável que exista um pré- processamento destes dados para um melhor aprendizado da 
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rede, sendo esta a primeira etapa de um processo de extração de conhecimento dos dados e 

envolve uma análise quantitativa e qualitativa das informações disponíveis. Um aspecto 

relevante é a melhora expressiva nos resultados de modelos construídos a partir de dados, 

onde houve uma maior dedicação nessa etapa. Devido à diversidade e heterogeneidade dos 

dados, esforços de pré-processamento e limpeza dos mesmos são cruciais na geração dos 

dados que possam vir a ser trabalhados em busca de conhecimento útil. 

 

Sobre o conjunto de teste, Maciel (2009) relembra que este conjunto não é usado 

para ajustar os pesos durante o treinamento, ele só é apresentado às redes de avaliar o seu 

desempenho quando essas RNA tem que executar em situações reais. 

 

3.3.3 Conexões entre nós e função de transferência. 

 

As redes são totalmente ligadas, onde todos os nós de uma camada são completamente 

ligados a todos os nós da camada imediatamente superior, exceto para a camada de saída.  

Estas ligações entre os nós de uma rede determinam o comportamento da rede. 

Cada neurônio tem umas entradas, que são as saídas de outros neurônios, e umas 

saídas, que a sua vez serão as entradas de outros. A função de ativação é aquela que relaciona 

estas entradas e saídas de cada nó. Em geral, a função de ativação introduz um grau de não 

linearidade que são valiosos para a maioria das aplicações de RNA. As funções de ativação 

mais utilizadas são a função Sigmoid e tangente hiperbólica. 

Uma imagem de um neurônio artificial com uma função de ativação T é apresentada 

na Figura 3:  

 

Figura 3 - Neurônio artificial 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: http://www.cerebromente.org.br/n05/tecnologia/rna.ht 
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4. METODOLOGIA  
 

Neste ponto é descrita a metodologia seguida para a elaboração do estudo em questão. 

Para ter-se uma análise da evolução do tema e sua situação atual, foram analisados 

diversos trabalhos e feito um levantamento detalhado da aplicação de redes neurais para 

previsão de velocidade de vento e potencial eólico. 

Foram preenchidas tabelas comparativas com objetivo de uma visão mais clara da 

comparação das RNA de diferentes configurações, das RNA combinadas com outras técnicas 

e depois estes resultados serão comparados com outros modelos, para assim poder chegar a 

uma conclusão mais clara e dá um avanço da previsão da energia eólica atual. 

5. REDES NEURAIS PARA PREVISÃO DE VENTO 
 

Com objetivo de proporcionar ao leitor uma melhor compreensão da aplicação das redes 

neurais para a previsão de vento, neste capítulo se descreve as RNA e quando começaram ser 

utilizadas. 

Segundo Guoqiang (1997) o interesse do uso das redes neurais para a previsão fez crescer 

muito a investigação nesta área na ultima década.  Embora as RNA ofereçam muitas 

promessas, também incorporam uma série de incertezas. Os investigadores até agora ainda 

não tem uma confirmação sobre o efeito dos fatores chave no resultado da previsão das RNA. 

A previsão tem sido durante muito tempo o domínio das estatísticas lineares (Box-Jenkis 

ou método ARIMA), no entanto se o mecanismo subjacente é não linear pode ser inadequado, 

e no mundo real em sua maioria não o são.  

Durante os anos 80 vários modelos de séries temporais não lineares foram desenvolvidos 

como o modelo bilinear (Granger y Anderson, 1978), o modelo umbral auto-regressivo, TAR 

(Tong y Lim, 1980) e o modelo auto-heterocedástico condicional regressiva, ARCH (Engle, 

1982). No entanto, estes modelos não lineares são limitados já que há demasiados padrões não 

lineares possíveis de um modelo não linear especificado previamente podendo não ser o 

suficiente geral para capturar todas as características importantes.  

As redes neurais artificiais são capazes de modelar de maneira não linear sem um 

conhecimento a priori sobre as relações entre as variáveis de entrada e saída. Por isso elas são 

uma ferramenta mais geral e flexível para a previsão. 

A primeira aplicação para a previsão remonta-se a 1964, Hu 1964. Em sua tese usa a rede 

linear adaptativa do Widrow para prever o tempo. Mas, devido à falta de um algoritmo de 
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treinamento para redes de múltiplas camadas no momento, a investigação foi bastante 

limitada. Em 1986 foi introduzido o algoritmo backpropagation (Rumelhart et al., 1986) o 

que permitiu um grande desenvolvimento no uso das RNAs para a previsão. 

Werbos (1974), (1988) encontra que as redes neurais formadas com backpropagation 

superam os métodos estatísticos tradicionais, tais como os métodos de regressão e de Box-

Jenkins. Lapedes e Farber (1987) que realizaram um estudo simulado e concluíram que as 

redes neurais podem ser utilizadas para a modelação e a previsão de séries temporais não 

lineares. Weigend et al. (1990), (1992) e Cottrell et al. (1995) se concentram no estudo da 

estrutura da rede para prever séries de tempo no mundo real. Por último, Tang et al. (1991), 

Sharda e Patil (1992) e Tang e Fishwick (1993), entre outros,  apresentaram resultados de 

várias comparações entre os modelos de previsão Box-Jenkins e as redes neurais artificiais.  

6. AVALIAÇÃO DE DADOS COLETADOS 
 

Com o objetivo de observar a evolução dos estudos, identificar técnicas e avaliar 

resultados este capítulo apresenta uma série de tabelas para expressar a análise em questão. 

A comparação será feita por meio de diferentes erros calculados entre o valor esperado e o 

real. O estudo foi mais difícil pois nem todos os investigadores utilizaram os mesmos erros.    

As tabelas vão ser divididas segundo o período de tempo, podendo ser à muito curto 

prazo, curto prazo e longo prazo. Por outro lado especificaremos primeiro as redes neurais 

com diferentes configurações, depois as RNA combinadas com outras técnicas, e por último 

compararemos os melhores resultados destas redes com outras técnicas para assim poder levar 

a uma melhor conclusão. 

 

6.1 Definição de erros. 
 

Neste ponto serão definidos os diferentes índices de análise de erros utilizados para as 
tabelas comparativas. 

 
 

 
6.1.1 MAE (mean absolute error) 

 

Descreve quantitativamente o erro médio entre o valor da previsão e o valor real em 

estatística. Método muito utilizado em séries temporais. 

 ��� = 	 ��∑ |�� − ��| = ��∑ |��|��������                                                                                      (3) 
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6.1.2 NMAE (Normalized mean absolute error) 

 

Refere-se a erro direcional de um estimador, já viés estatístico é o erro que você não 

pode corrigir, repetindo a experiência muitas vezes e uma média junto os resultados. 

 

 ����� =	����� = 	 ��� 		∑ ����|�����                                                                                                  (4) 

    

 

6.1.3 RMSE (root mean squared error) 

 

Atribui magnitudes dos erros nas previsões de vários momentos em uma única medida 

de poder de previsão. É uma boa medida de precisão, mas apenas para comparar os erros 

de previsão de modelos diferentes para uma variável em particular e não entre as variáveis 

uma vez que é dependente da escala. 

 

 ���� = ������ = � ��� 	∑ (����|�)!����                                                                            (5) 

 

6.1.4 NRMSE  (normalized root-mean-square deviation) 

Este erro é determinado por:  

 

 "���� = #$%&'()*+'(��       (6) 

 

 

6.1.5 MAPE(mean absolute percentage error) 

É a medida da precisão de um método para a determinação dos valores da série de 

tempo ajustados em estatística, especificamente na estimativa de tendência. Geralmente é 

expressa como uma percentagem de precisão. 

 

 ��,� = �--%� 	∑ /01+2101 /����                                                                                                          (7) 
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6.1.6 NMAPE (Normalized mean absolute percentage error) 

            A expressão que determina o erro é: 

 

 "��,� = 	 $03&'()*+'(��                                                                                             (8) 

 

 

6.1.7 IMPR (Mean improvement ratio) 

Quociente entre a RMSE da persistência e a RMSE do modelo de previsão: 

 
 

IMPR=  
#$%&4567�7�5�85+#$%&(9:5;#$%&4567�7�5�85                                                                              (9)                       

 

 

6.1.8 MRE (Mean relative error) 

Este erro vem determinado pelo valor MAE dividido por seu valor esperado: 

 ��� = $0&<);96	57456):9                                                                                                                   (10) 

 
 
 

6.2 Definição de períodos. 
 

Nesta parte se explica os diferentes horizontes de tempos tomados para o estudo. 

 

6.2.1 Muito Curto prazo 

O estudo é considerado a muito curto prazo quando se tem de 1 minuto a 30 minutos á 

frente. 

6.2.2 Curto prazo 

Neste caso são consideradas como horas à frente de 0.5 h até 24h.  

 

6.2.3 Longo prazo 

Por último quando o estudo é feito de um dia para frente. 
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6.3 Tabelas comparativas. 
 

Neste ponto serão apresentadas as diferentes tabelas comparativas com objeto de uma 

melhor visão de como as redes neurais são uma boa alternativa as técnicas tradicionais para a 

previsão. Serão classificadas segundo as diferentes configurações das RNA, como também  

combinadas com outras técnicas e por último comparadas com outros métodos de previsão. 

6.3.1 Diferentes configurações das RNA. 

Serão apresentadas diferentes configurações das RNA divididas em tabelas segundo 

seu período de tempo. 

Aqui a tabela 1 comparativa dos estudos de muito curto prazo. É difícil analisar a 

comparativa já que como se falou anteriormente, os erros e as horas à frente utilizados nos 

estudos são distintos. 

Tabela 1 - RNA Muito curto prazo 

Autor 
Dado de 
entrada 

Dado 
previsto 

Técnica Treino Teste 
Previsão 
(tempo à 
frente) 

MAE 

Li S, 
Wunsch DC, 

O’Hair E, 
Giesselmann 
MG (2001) 

Potência 
gerada, 

Velocidade do 
vento, direção 

do vento 

Potência 
gerada 

RNA 
primera 
ordem 

1500 - 10 min 25,90 

Kusiak A, 
Zhang Z 
(2010) 

Potência 
gerada, 

Velocidade do 
vento, direção 

do vento, 
velocidade do 
rotor,torque do 
gerador,ângulo 
de inclinação 

da lâmina 

Potência 
gerada 

Rede Neural 
80000     
60000 

20000 10 sec 7,341 

Kusiak A, 
Zheng H, 
Song Z 
(2009) 

Potência 
gerada, 

Velocidade do 
vento 

Potência 
gerada 

Combinação 
de algoritmo 
k-vizinhos 

mais 
próximos e 
análise de 

componentes 
principais 

4347      
3476 

871 10 min 2255 

Fonte: Próprio Autor 

 

Pode-se ver que para 10 minutos à frente o uso de um Multilayer percepton com 

combinação de algoritmo k - vizinhos mais próximos e análise de componentes principais 

aponta um erro menor que uma RNA de primeira ordem, ficando então melhor para a 

previsão da potência gerada. 
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Nesta tabela 2 são apresentados dois estudos para 5 e 15 minutos calculando os erros 

NMAE e MAE respectivamente. 

 

Tabela 2 - RNA Muito curto prazo 

Autor Dado de entrada Dado previsto Técnica Treino Teste 
Previsão 
(tempo à 
frente) 

NMAE MAE 

Vargas L, 
Paredes G, 
Bustos G. 

(2010) 

Potência gerada, 
Velocidade do 

vento, velocidade 
de gerador de 
energia eólica, 

tensão e corrente 
em todas as fases 

Potência gerada 
Foco tempo-
demora RN 

3h - 15 min - 64,52 

Blonbou R 
(2011) 

Potência gerada, 
Velocidade do 

vento 
Potência gerada 

RNA 
aprendizagem 

Bayesian e  
processo de 
aproximação 

Gaussian 

900 min - 5 min 2,500 - 

Fonte: Próprio Autor 

 

Os autores Vargas L, Paredes G, e Bustos G (2010) conseguiram um erro MAE de 

64.52 para a previsão da potência gerada com um tempo à frente de 15 minutos. Por outro 

lado Blonbou R (2011) calculou um erro NMAE de 2.500 com 5 minutos à frente. 
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Para curto prazo temos as tabelas que são comentadas em continuação: 

 

Tabela 3 - RNA Curto prazo 

Autor 
Dado de 
entrada 

Dado 
previsto 

Técnica Treino Teste 
Previsão 
(horas à 
frente) 

RMSE MAE 

Erasmo 
Cadenas, 
Wilfrido 
Rivera 
(2009)  

Velocidade 
do vento    

            
Velocidade 

do vento 

RNA: 3 
camadas, 7 
neurônios 

550 
amostras 

194 
amostras 

1 

- 0,0435 

RNA: 3 
camadas, 6 
neurônios 

- 0,0449 

RNA: 2 
camadas, 4 
neurônios 

- 0,0425 

RNA: 2 
camadas, 3 
neurônios 

- 0,0399 

Xin 
Weidong, 

Liu Yibing, 
Li Xingpei 

(2010) 

  
  

Standard 
BPNN       
(S-BP) 

      2,812 2,405 

Velocidade 
do vento   

24h 

Velocidade 
do vento    

momentum 
BPNN       
(M-BP)  

9 dias 1 dia 3 2,192 1,903 

  

  

GA-BPNN    
(GA-BP) 

  
  

  1,558 1,324 

Xin 
Weidong, 

Liu Yibing, 
Li Xingpei 

(2010) 

Velocidade 
do vento da 

turbina   

Potência 
gerada no 

WTGS    

Standard 
BPNN       
(S-BP) 

      12,433 11,081 

momentum 
BPNN       
(M-BP)  

9 dias 1 dia 3 5,870 5,362 

GA-BPNN    
(GA-BP) 

  
  

  4,031 3,534 

Fonte: Próprio Autor 

 

Na tabela 3 é observado, segundo os estudos de Cadenas e Rivera (2009), que para 

uma hora à frente a melhor previsão da velocidade do vento vem dada por uma RNA com 

duas camadas e três neurônios aportando um erro MAE de 0.0399. 

Para 3h à frente a melhor combinação segundo Weidong, Yibing e Xingpei (2010) é a 

GA-BPNN, com um erro MAE de 1.324 para a previsão da velocidade do vento, modelo que 

foi estudado frente a BPNN padrão e momentum BP. Estes mesmos autores estudaram a 

potência gerada com estes mesmos modelos voltando de novo a obter os melhores resultados 

para GA-BPNN. 
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Tabela 4 -RNA Curto prazo 

Autor 
Dado de 
entrada 

Dado 
previsto 

Técnica Treino Teste 
Previsão 
(horas à 
frente) 

MAPE RMSE MAE MRE 

Weidong et 

al. *(2010,  

p 5946) 

Velocidade 
do vento 10-

10min 

Potência 
gerada 

Modelo 
genético de 

back 
propagation 

1440     
1296 

144 3 - 4,031 3,53 2,38 

Aquino et al. 

(2009, p9) 

Velocidade 
de vento 
médias 

horárias 10-
10min 

Velocidade 
do vento 

wavelet 
RNA 

60% da 
base de 
dados 

10% da 
base de 
dados 

4 21,51 - - - 
Fonte: Próprio Autor 

 

Na tabela 4 o estudo do BP para 3 horas à frente para diversos erros, e o modelo 

Wavelet RNA com o autor Aquino (2009) para a previsão da velocidade 4h à frente com um 

erro MAPE de 21,51. 

 

Tabela 5 – RNA Curto prazo 

Autor 
Dado de 
entrada 

Dado 
previsto 

Técnica Treino Teste 
Previsão 
(horas à 
frente) 

MAPE RMSE MAE 

Jursa R, 
Rohrig K. 

(2008) 

Potência 
gerada 

Potência 
gerada 

wavelet 
RNA 

6 meses   
3meses 

3 meses 3 - - 5210 

Hong YY, 
Chang HL, 

Chiu CS 
(2010) 

Velocidade 
do vento, 
Potência 
gerada 

Potência 
gerada 

RNA em 
cascata 

multicapa 
feed-

foward 
com 

SPSA 

8760 
amostras 

5840 
amostras 

2920 
amostras 

1 - 64,58  43,41  

    Fonte: Próprio Autor 

 

Na tabela 5 é estudada de novo a técnica wavelet RNA por Jursa R e Rohrig (2008) 

mas neste caso para a previsão da potência gerada para 3h à frente com um erro MAE de 

5210. Por outro lado os autores Hong YY, Chang HL e Chiu CS (2010) estudaram a previsão 

da potência gerada 1h à frente calculando os erros RMSE e MAE. 
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Tabela 6 -RNA Curto prazo 

Autor 
Dado de 
entrada 

Dado 
previsto 

Técnica Treino Teste 
Previsão 
(tempo à 
frente) 

NMAPE MAPE MAE IMPR MRE 

Jursa R, 
Rohrig K 

(2008) 

Dados 
meteorológ

icos, 
Potência 
gerada 

Potência 
gerada 

RNA 
baseada 

em 
otimização 

por 
enxame de 
partículas 

3-5 anos   
2 anos 

1.5 
anos 

1 - - - 9,8 - 

Wang L, 
Dong L, 
Hao Y, 
Liao X. 
(2009) 

Potência 
gerada 

Potência 
gerada 

RNA 
Wavelet 

6 meses   
3 meses 

3 
meses 

3 - - 5210 - - 

Kusiak A, 
Zheng H, 
Song Z 
(2009) 

Velocidade 
do vento, 
Potência 
gerada 

Potência 
gerada 

Perceptron 
multicama

das 

742      
593 

149 1 - - 5937 - 19,31 

Giorgi 
MGD, 

Ficarella 
A, 

Tarantino 
M (2011) 

Velocidade 
do vento, 
Potência 
gerada 

Potência 
gerada 

Perceptron 
multicama

das 

5 anos    
3 anos 

2 anos 6 11,19 - - - - 

Liu H, 
Tian HQ, 
Chen C, 
Li YF 
(2010) 

Potência 
gerada, 

Velocidade 
do vento 

Potência 
gerada 

Modelo de 
séries 

temporais 
melhorado 

baseado 
no WT 

400      
150 

250 5 - 1,42 70,72 - - 

Fonte: Próprio Autor 

 

Nesta tabela 6 são apresentados vários estudos das diferentes configurações das RNA 

e são calculados diversos erros. Pode se observar que o Perceptron multicamadas é utilizado 

em dois estudos, um deles para 1h à frente e outro para 6h, com diferentes treino e teste e 

calculados diferentes erros de cada um dos estudos, fazendo difícil sua comparação. 

Os autores Liu H, Tian HQ, Chen C e Li YF (2010) realizaram um estudo com séries 

temporais melhorado baseado no WT (Transformada Wavelet) com o modelo 

backpropagation. 

 Pode se também observar um estudo com RNA baseada em otimização por enxame de 

partículas por os autores Jursa R, Rohrig K (2008) para a previsão de potência gerada. 
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Tabela 7 -RNA Curto prazo 

Autor 
Dado de 
entrada 

Dado 
previsto 

Técnica Treino Teste 
Previsão 
(horas à 
frente) 

MAPE RMSE MAE 

Silva (2013) 

  

        
Velocidade 

do vento 

wavelet 
RNA 

FFTD*  

De 1 a 
30 

dias 

8 
amostras 

3 5,84 0,178 0,129 

  Velocidade 
do vento    

RNA FFTD 
15 

dias 
50 

amostras 
9 21,384 0,691 0,485 

6-6h   
RNA FFTD 

14 
dias 

8 
amostras 

15 14,12 0,357 0,301   
Fonte: Próprio Autor 

 

Nesta tabela 7 o investigador Silva (2013) faz um estudo, entre outros, com RNA 

FFTD (feed-forward input time-delay backprop network) para 9 horas e 15 horas à frente para 

vários erros. Pode se observar que para uma maior quantidade de horas à frente todos os erros 

calculados são menores e por tanto pode ser um índice de que as RNA FFTD são boas 

previsoras para períodos mais largos de tempo.  
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Nesta tabela 8 e 9 são observadas as comparativas feitas a longo prazo com alguns 

estudos que também incorporam curto prazo. 

Tabela 8 – RNA Longo prazo e Curto prazo 

Autor 
Dado de 
entrada 

Dado 
previsto 

Técnica Treino Teste 
Previsão 

MAPE RMSE MAE (horas à 
frente) 

Silva  (2013) 

  

Velocidade 
do vento 

RNA FFTD 

26 dias 

8 
amostras 

21 11,956 0,418 0,321 

  24 dias 27 17,837 0,54 0,4 

  wavelet De 1 a 30 
dias 

33 14,336 0,366 0,279 

Velocidade  
RNA 

FFTD* 
39 12,828 0,365 0,272 

 do vento     
6-6h 

RNA FFTD 

15 dias 45 20,248 0,484 0,436 

  25 dias 51 22,098 0,528 0,46 

  19 dias 57 18,007 0,461 0,387 

  14 dias 63 18,142 0,585 0,423 

  12 dias 69 10,303 0,28 0,216 

Aquino et al. 

(2009, p9) 

Velocidade 
de vento 
médias 
horárias Velocidade 

do vento 
wavelet 
RNA 

60% da base 
de dados 

10% da 
base de 
dados 

24 27,56 - - 

10-10min 

Fonte: Próprio Autor 

 

O autor Silva (2013) fez mais um estudo para a previsão da velocidade do vento com 

as RNA FFTD e essa mesma com a função de transferência Wavelet para um teste de 8 

amostras aumentando as horas à frente de 21h até  69. Para o estudo RNA FFTD pode se 

observar mais uma vez que, à medida que aumenta o número de horas à frente, diminui o erro. 

Acontece o mesmo para o estudo feito com a função Wavelet. 
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Tabela 9 – RNA Longo prazo e Curto prazo 

Autor 
Dado de 
entrada 

Dado 
previsto 

Técnica Treino Teste 
Previsão 

RMSE MAE NMAPE (horas à 
frente) 

Giorgi 
MGD, 

Ficarella A, 
Tarantino M 

(2011) 

Velocidade 
do  vento, 
Potência 
gerada 

Potência 
gerada 

Perceptron 
multicamadas 

Elman BP 

5 anos   
3 anos 

2 anos 

12 - - 13,19 24 - - 14,77 
Kusiak A, 
Zheng H, 
Song Z 
(2009) 

Potência 
gerada, 

Velocidade 
do vento, 
direção do 

vento, 
Temperatura 

Potencial 

Potência 
gerada 

Perceptron 
multicamadas 

2250    
1798 

452 

9 - 8,41 - 

10 - 11,06 - 

11 - 11,19 - 

12 - 11,49 - 

42 - 11,81 - 

51 - 10,97 - 

63 - 11,88 - 

84 - 10,57 - 

Barbounis 
TG, 

Theocharis 
JB, 

Alexiadis 
MC, 

Dokopoulos 
PS (2006) 

Potência 
gerada, 

Velocidade 
do vento, 
direção do 

vento 

Potência 
gerada 

Impulso 
Infinito 
resposta 

perceptron 
multicamadas 

4224    
3264 

960 72 1526 1211 - 

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Na Tabela 9 pode se observar um estudo para a previsão da potência gerada com o 

Perceptron multicamadas Elman BP, feito por Giorgi MGD, Ficarella A, Tarantino M (2011) 

para 12h y 24h à frente. Pode se observar que segundo o erro NMAPE este método da uma 

melhor previsão para um menor tempo de horas à frente. Outro estudo com perceptron 

multicamadas foi feito por Kusiak A, Zheng H, Song Z (2009) com diferentes horas à frente, 

oscilando os valores para grandes horas à frente, mas observando que o valor menor do erro  

MAE (8.41) é para o numero menor de horas. Por último com o método Impulso Infinito 

resposta perceptron multicamadas, os autores Barbounis TG, Theocharis JB, Alexiadis MC, 

Dokopoulos PS (2006) obtiveram os erros RMSE e MAE para 72h à frente. 
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6.3.2 RNA combinadas com outras técnicas. 

 

 Também estão sendo feitos estudos com as RNA combinadas com outras técnicas. A 

continuação será para apresentar quatro tabelas segundo o período seja a muito curto, curto ou 

longo prazo. Não foi conseguido o mesmo horizonte temporal para a comparativa, mas pode 

se observar que tem muitos estudos realizados para a combinação das redes neurais com a 

técnica fuzzy, que como se vera no próximo ponto esta combinação aporta uns excelentes 

resultados para a previsão. 

Para  muito curto prazo a tabela obtida foi: 

Tabela 10 – Muito curto prazo combinadas 

Autor 
Dado de 
entrada 

Dado 
previsto 

Técnica Treino Teste Previsão MAPE NRMSE NMAE 

Johnson PL, 
Negnevitsky 
M, Muttaqi 
KM (2007) 

Negnevitsky 
M, Johnson 

P (2008) 

Potência 
total 

fazenda 
eólica 

Potência 
total 

fazenda 
eólica 

Sistema de 
inferência 

neuro-fuzzy 
adaptativo 

20,160    
14,400 

5760 5 min - 1,980 1,390 

Catalao JPS, 
Pousinho 

HMI, 
Mendes 

VMF 
(2009) 

Pousinho 
HMI, 

Mendes 
VMF 

(2011) 

Potência 
gerada 

Potência 
gerada 

Combinação 
de 

otimização 
por enxame 

de 
partículas e 
um sistema 

de 
inferência 
fuzzy-rede 

baseada 
adaptativo 

24 h - 15 min 3,130 - - 

Fonte: Próprio Autor 

 

Na tabela 10 foram representados dois estudos para 5 e 15 minutos para a previsão da 

potência gerada com os métodos Sistema de inferência neuro-fuzzy adaptativo e Combinação 

de otimização por enxame de partículas e um sistema de inferência fuzzy-rede baseada 

adaptativo respectivamente. 

Agora explicaremos o curto prazo. Na primeira Tabela 11 vemos dois estudos para a 

previsão da potência gerada. Um deles foi feito por Xia J, Zhao P, Dai Y. (2010) mediante o 
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modelo Neuro-fuzzy obtendo um erro RMSE de 10.3 para 0.5 horas à frente. O outro estudo 

com um erro NRMSE de 2.34 para 1h à frente foi realizado por Wu YK, Lee CY, Tsai SH, 

Yu SN (2010). 

 

Tabela 11 - Muito curto prazo combinadas 

Autor 
Dado de 
entrada 

Dado 
previsto 

Técnica Treino Teste 
Previsão 

RMSE NRMSE (horas à 
frente) 

Xia J, 
Zhao P, 
Dai Y. 
(2010) 

Potência 
gerada, 

velocidade 
do vento, 
pressão 

atmosférica, 
temperatura, 

umidade 

Potência 
gerada 

Neuro-
fuzzy 

network 
models 

54 
semanas 

52 
semanas 

2 
semanas 

0.5 10,3 - 

Wu YK, 
Lee CY, 
Tsai SH, 
Yu SN 
(2010) 

Potência 
gerada, 

velocidade 
do vento 

Potência 
gerada 

Sistema 
de 

inferência 
neuro-
fuzzy 

adaptativo 

4 anos - 1 - 2,34 

Fonte: Próprio Autor 

Tabela 12 - Curto prazo combinadas 

Autor 
Dado de 
entrada 

Dado 
previsto 

Técnica Treino Teste 
Previsão 

MAPE NRMSE (horas à 
frente) 

Katsigiannis 
et al. (2006, 

p110) 

Saída do 
modelo de 
previsão 

de 
potência 
MORE 
CARE 

Potência 
gerada 

Combinação 
neuro-fuzzy e 
um modelo 

de rede neural 
artificial 

4 
meses 

40 
dias 

21 10,33 - 

10-
67.35 
MW 

80 
dias 

  

2-5 
anos 

Katsigiannis 
YA, 

Tsikalakis 
AG, 

Georgilakis 
PS, 

Hatziargyriou 
ND. (2006) 

Potência 
gerada 

Potência 
gerada 

Combinação 
neuro-fuzzy e 
um modelo 

de rede neural 
artificial 

4 
meses  

2/3 
meses 

1/3 
meses 

12 11,66 - 

18 9,94 - 

Wu YK, Lee 
CY, Tsai SH, 

Yu SN 
(2010) 

Potência 
gerada, 

Velocidade 
do vento 

Potência 
gerada 

Sistema de 
inferência 

neuro-fuzzy 
adaptativo 

4 anos - 24 - 3,1 
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Na Tabela 12 os autores Katsigiannis YA, Tsikalakis AG, Georgilakis PS, 

Hatziargyriou ND. (2006) fizeram um estudo para a previsão da potência gerada com uma 

combinação neuro-fuzzy e um modelo de rede neural artificial. Fizeram o estudo para 12h e 

18h à frente ficando o melhor erro para o maior número de horas com um erro MAPE de 9.94. 

Com isso pode se ver que este modelo talvez aponte melhores resultados a mais horas à 

frente. 

Na tabela 13 o autor, Katsigiannis (2006) realizou um estudo com diferentes períodos 

de tempo da combinação das redes neurais artificiais com a técnica neuro-fuzzy observando 

que os melhores resultados para o erro MAPE são conseguidos para o curto período de tempo. 

 

 

Tabela 13 - Curto prazo combinadas 

Autor 
Dado de 
entrada 

Dado 
previsto 

Técnica Treino Teste 
Previsão 

MAPE 
(horas à 
frente) 

      

Combinação 
neuro-fuzzy 
e um modelo 

de rede 
neural 

artificial 

4 meses 

40 dias 

3 9,37 

Katsigiannis 

et al. (2006, 

p110) 

Saída do 
modelo 

de 
previsão 

de 
potência 

1-1h 

Potência 
gerada 

10-67.35 
MW 

80 dias 9 11,27   MORE 
CARE   2-5 anos 15 11,61 

Fonte: Próprio Autor 
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6.3.3 Comparação das RNA com outros métodos de previsão. 

Por último nesta parte se comparam as redes neurais artificiais com outras técnicas de 

previsão nos diferentes horizontes de tempo. Pode se observar na tabela 14 que para 3 horas à 

frente o modelo backpropagation aporta um erro MRE bastante menor que o método Modelo 

de máquina de vetor de suporte por partes baseado em algoritmo genético para a previsão da 

potência gerada segundo os estudos realizados por Weidong(2010) e Shi J, Yang Y, Wang P, 

Liu Y, Han S (2010) respectivamente. 

 

Tabela 14 – Outras técnicas 

Autor 
Dado de 
entrada 

Dado 
previsto 

Técnica Treino Teste 
Previsão 

MRE (horas à 
frente) 

Shi J, Yang 
Y, Wang P, 
Liu Y, Han 

S (2010) 

Velocidade 
do vento, 
Potência 
gerada 

Potência 
gerada 

Modelo de 
máquina de 

vetor de 
suporte por 

partes 
baseado em 
algoritmo 
genético 

1 mes    20 
dias 

10 dias 3 10,88 

Weidong et 

al. Velocidade 
do vento 10-

10min 

Potência 
gerada 

Modelo 
genético de 

back 
propagation 

1440 

144 3 2,38 
(2010, 1296 

 p 5946)   

Fonte: Próprio Autor 

 

 

Na seguinte tabela 15 são representadas diferentes técnicas, além das redes neurais.   

Uns dos estudos coletados para a previsão da potência elétrica são o Modelo auto-

regressivo Markov-switching pelos autores Pinson P, Madsen H (2008) para 10 minutos à 

frente ou o modelo Modelo Markov de segunda ordem entre outros. 

Encontramos também a técnica da RNA aprendizagem Bayesian e processo de 

aproximação Gaussian com o investigador Blonbou R (2011) para 5 minutos à frente que 

obtivera um erro NMAE de 2.500 e a técnica Combinação de otimização por enxame de 

partículas e um sistema de inferência fuzzy-rede baseada adaptativo com os autores Catalao 

JPS, Pousinho HMI, Mendes VMF (2009) Pousinho HMI, Mendes VMF (2011) com um erro 

MAPE de 3.130.  
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Tabela 15 – Outras técnicas 

Fonte: Próprio Autor 

 

Autor 
Dado de 
entrada 

Dado 
previsto 

Técnica Treino Teste Previsão MAPE NRMSE NMAE 

Pinson P, 
Madsen H 

(2008) 

Potência  
gerada 

Potência  
gerada 

Modelo auto-
regressivo 
Markov-
switching 

8000    
6000 

2000 10 min - 3,790 2,200 

Carpinone A, 
Langella R, 

Testa A, 
Giorgio M 

(2010) 

Potência  
gerada 

Potência  
gerada 

Modelo 
Markov de 

segunda 
ordem 

28 meses   
20 meses 

8 meses 10 min - 16 - 

An X, Jiang D, 
Liu C, Zhao M 

(2011) 

Potência 
gerada 

Potência  
gerada 

Combinação 
de 

transformada 
wavelet, um 
método de 

classificação 
Local-região 

ponderada e de 
primeira 

ordem modelo 
de equação 

diferencial de 
uma variável-

cinza 

470       
370 

100 10 min 18,39 4,620 3,680 

Blonbou R 
(2011) 

Potência  
gerada, 

Velocidad
e do vento 

Potência  
gerada 

RNA 
aprendizagem 

Bayesian e  
processo de 
aproximação 

Gaussian 

900 min - 5 min - - 2,500 

Catalao JPS, 
Pousinho 

HMI, Mendes 
VMF (2009) 

Pousinho 
HMI, Mendes 
VMF (2011) 

Potência  
gerada 

Potência  
gerada 

Combinação 
de otimização 
por enxame de 

partículas e 
um sistema de 

inferência 
fuzzy-rede 

baseada 
adaptativo 

24 h - 15 min 3,130 - - 

Johnson PL, 
Negnevitsky 
M, Muttaqi 
KM (2007) 

Negnevitsky 
M, Johnson P 

(2008) 

Potência 
total 

fazenda 
eólica 

Potência 
total 

fazenda 
eólica 

Sistema de 
inferência 

neuro-fuzzy 
adaptativo 

20,160    
14,400 

5760 5 min - 1,980 1,390 
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Neste capitulo 6 pode se observar a dificuldade de um bom estudo para os distintos 

casos devido à falta de um padrão comum que ajude a obter uns resultados mais claros. Para 

um avance neste campo seria preciso que fosse realizado um mesmo estudo com o mesmo 

horizonte de tempo, mesmo numero de amostras e calculando os mesmos erros para as 

diferentes configurações das RNA, e também para estas comparadas com outras técnicas e 

assim poder comparar os erros baixo um mesmo estudo  e obter um resultado melhor. 

7. CONCLUSÃO 
 

Por último neste capítulo se expressa uma conclusão final sobre as RNA para a previsão 

eólica depois do estudo feito pelo autor. 

Foram tomados dados para este trabalho de uma grande quantidade de artigos publicados 

desde o ano 2007 até 2012. O mesmo problema foi encontrado em todos os estudos na hora de 

fazer uma comparação: o problema da inexistência de um padrão comum para poder fazer 

uma análise mais clara.  Cada investigador calculou um erro diferente: MAE, RMSE, MAPE; 

tomaram diferentes horas à frente. No futuro os investigadores para chegar a uma conclusão 

mais certa deverão seguir o mesmo padrão para uma melhor comparação e poder obter de 

forma mais direta uma boa conclusão.  

Os investigadores quase não repetiram entre eles o estudo da mesma configuração da 

RNA, estudando diversos tipos como RNA aprendizagem Bayesian e processo de 

aproximação Gaussian, RNA primeira ordem, GA-BPNN, as RNA com a função Wavelet; 

dando a entender que este campo ainda é muito aberto e que os investigadores não têm 

marcado uma estrada fixa, deixando muitas portas abertas. Por outro lado também não é claro 

o número de neurônios e camadas ideais para uma boa previsão, parecendo que o resultado é 

melhor quando menor seja o número destes elementos. Com tudo este pode parecer que ainda 

não achou a configuração ideal, no entanto cada vez são mais investigadores os que trabalham 

neste campo e melhores os resultados obtidos. Todas estas configurações das RNA também 

mostram que são muito adaptáveis a cada situação, já que são flexíveis à hora de experimentar 

com elas. 

O algoritmo de treinamento mais utilizado pelos investigadores foi o backpropagation, do 

qual já se falou antes, oferecendo excelentes resultados na fase de treino, e como tratamento 

de dados foi muito utilizada a função Wavelet. Por outro lado um dos modelos de redes mais 

utilizado foi o Percepton multicamadas ou Perceptron multicamadas Elman BP para o qual os 

melhores resultados obtidos são para curto prazo, oscilando o erro entre o valor real e o 
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esperado à medida que aumenta o número de horas; também têm autores que utilizaram o 

feed-foward no qual o erro obtido é menor a medida que aumenta o numero de horas, sendo 

portanto melhor previsor a longo prazo. 

Outro fator a ser levado em conta é que os investigadores na maioria se centraram na 

previsão da potência gerada e não na previsão da velocidade do vento. 

O autor deste trabalho concorda com Guoqiang (1998) em que as RNA oferecem uma 

alternativa promissora aos métodos lineares tradicionais como pode se observar nas tabelas 

comparativas, no entanto, enquanto as redes neurais são promissoras, também incorporam um 

alto grau de incerteza. 

 O futuro da previsão com as RNA será ainda mais brilhante à medida que mais esforços 

de pesquisa sejam dedicados nesta área já que as RNA possuem suas características próprias 

que fazem delas uma boa técnica previsora, como adaptabilidade, sua não linearidade e a 

capacidade arbitrária de correlação. Em geral as RNA inserem resultados satisfatórios na 

previsão e em comparação melhores que as técnicas tradicionais de previsão.  

Apesar que ainda tem muita pesquisa para realizar, observando o histórico dos estudos 

apresentados foi constatada a evolução do uso das técnicas de redes neurais e seu bom 

desempenho como técnica de previsão de velocidade do vento e potencial eólico.  
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