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Abstract: Wind energy, as a clean power generation source, 
is already consolidated and has become competitive by its 
constant decrease in costs, including equipment’s purchase 
and installation. Wind is a natural and highly variable 
phenomenon, therefore its forecast for planning generation 
purposes becomes a challenge. Forecasting methods are 
divided into three categories: statistical, physical and hybrid. 
The first one is based on the persistence structure estimated 
from historical data of the variables of interest. Physical 
models are based on information generated by weather 
prediction models, which are then converted by wind 
models into power. Finally, hybrid models use a 
combination of statistical and physical approaches, using 
one or another depending on the period considered. This 
study develops statistical models based on Artificial Neural 
Networks (ANN) for wind and generation forecasting for the 
Palmas Wind Farm (Brazil). The ANN were sufficiently 
trained and reached satisfactory results for the very short-
term forecasting horizon on the validation sample. For the 
3-hour wind forecast, the Nash-Sutcliffe coefficients (𝑁𝑆) 
were 0.70 and 0.62 for the hot and cold periods, 
respectively, and varied from 0.36 to 0.67 for generation 
forecast. 

Keywords: Wind energy, Artificial Neural Networks, very 
short-term prediction, Palmas Wind Farm. 

Resumo: A geração de energia elétrica por fonte eólica tem 
se mostrado competitiva pela contínua diminuição de seus 
custos. Como o vento é um fenômeno natural e inconstante, 
qualquer estimativa de geração baseada nele, visando à 

eficiência energética, torna-se um grande desafio. Os 
estudos da previsão dividem-se em três categorias: 
estatísticas, físicas e híbridas. As primeiras são baseadas nas 
estruturas de persistência temporal extraídas dos dados 
históricos das variáveis de interesse. As físicas 
fundamentam-se em modelos determinísticos de previsão 
meteorológica, que posteriormente são convertidos por 
meio de modelos de transformação de vento em potência. 
Finalmente, as híbridas utilizam uma combinação das 
abordagens estatísticas e físicas. Neste trabalho, foram 
implementados modelos estatísticos com Redes Neurais 
Artificiais (RNA) para as previsões de vento e de geração 
para a Usina Eólio-Elétrica de Palmas (PR). As RNA 
produziram resultados satisfatórios para o horizonte de 
curtíssimo prazo nas amostras de validação dos modelos 
preditivos. Para três horas à frente, por exemplo, os 
coeficientes de Nash-Sutcliffe 𝑁𝑆 para as previsões de vento 
são de 0,70 e de 0,62 respectivamente para os períodos 
quente e frio de estudo e de 0,36 e 0,67, para as previsões 
de potência. 

Palavras-Chave: Energia eólica, Redes Neurais Artificiais, 
previsão de curtíssimo prazo, Usina Eólio-Elétrica de Palmas. 

1 Introdução 

O setor de energia elétrica tem expandido a geração por 
fontes não poluentes e com baixos riscos de desastres 
ambientais. Dentre as alternativas, a eólica possui a 
tecnologia consolidada e tem apresentado a maior taxa de 
crescimento [1]. 

Mundialmente, a capacidade eólica instalada era de 23.900 
MW ao final de 2001 aumentando para 486.749 MW em 
2016. Houve, portanto, um aumento de aproximadamente 
vinte vezes em quinze anos. Os maiores números de 
aerogeradores instalados, ao término de 2016, estavam na 
China com 168.690 MW, Estados Unidos da América (EUA) 
com 82.184 MW e Alemanha com 50.018 MW [2].  

No Brasil, a implementação da tecnologia eólica se deu pelo 
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica (PROINFA), lançado em 2004 e baseado em uma 
estrutura de financiamento e políticas regionais. Até o início 
de março de 2017, o país detinha uma capacidade eólica 
instalada de 10.850 MW, valor que representava 7,1% de 
sua matriz energética. No período, os empreendimentos em 
fase de construção totalizavam 2.776,9 MW e contratados, 
4.318,3 MW [3].  

A maior parte dos novos empreendimentos eólicos no país 
especifica aerogeradores com tecnologia de alto 
desempenho, com potência nominal de 3 MW e torres de 
120 metros de altura. Dentre as principais causas para o seu 
recente desenvolvimento, podem-se citar as características 
do vento nas extensas áreas favoráveis do território 
brasileiro e as condições dos leilões de mercado regulado e 
de financiamento [4].  

Nos estudos para implantação desses empreendimentos, 
fica estabelecido que a geração eólica depende 
fundamentalmente da velocidade do vento incidente no 
aerogerador. Como a sua potência é proporcional ao cubo 
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da velocidade, pequenas alterações no vento incidente 
provocam grandes mudanças na geração [5]. Ressalta-se 
que o vento não pode ser controlado e apresenta grande 
variabilidade em função de fatores como relevo e altitude 
do terreno. Dessa forma, a previsão da geração eólica é de 
difícil determinação, embora seja imprescindível para o 
setor elétrico. O operador da rede elétrica, por exemplo, 
deve manter uma capacidade de reserva no programa de 
despacho para que garanta equilíbrio entre carga e energia. 
A previsão, nesse contexto, serve para reduzir o custo de tal 
reserva. O operador do parque eólico, por outro lado, tem 
interesse nessas informações para gerir, de forma 
otimizada, as ações de operação e de manutenção do 
empreendimento [6].  

Devido à diversidade de entidades integrantes do sistema 
elétrico, as previsões empregadas abrangem diferentes 
horizontes de tempo. As previsões de curtíssimo prazo (até 
nove horas à frente) estão associadas à participação no 
mercado intradiário e controle dos aerogeradores. As 
previsões de curto prazo (até 72 horas à frente) são 
utilizadas no mercado diário e no despacho dos serviços de 
sistema. As previsões de médio prazo (até sete dias à frente) 
são empregadas na manutenção dos sistemas elétricos e na 
gestão de portfólio. As séries históricas de vento na altura 
do aerogerador são usadas na estimativa do recurso eólico e 
na avaliação de viabilidade econômica das usinas [7].  

Para a previsão de velocidade do vento e de geração de 
curtíssimo prazo, o modelo aplicado neste estudo é o de 
Redes Neurais Artificiais (RNA). Esta técnica não requer 
grande conhecimento dos processos físicos na dinâmica das 
variáveis no tempo e o aprendizado se dá por meio de 
exemplos amostrais.  

Os modelos de previsão com RNA foram desenvolvidos para 
a Usina de Palmas, localizada em um planalto no sul do 
estado do Paraná e ilustrada na Figura 1. O 
empreendimento eólico, primeiro da região sul do Brasil, 
conta com cinco aerogeradores ENERCON modelo E-40 de 
500 kW cada, atualmente, de controle total da Companhia 
Paranaense de Energia (COPEL).   

 

Figura 1: Usina Eólio-Elétrica de Palmas, Paraná [8]. 

Os dados da energia gerada pela Usina Eólio-Elétrica de 
Palmas compreendem os períodos de 04/06/2008 a 
17/07/2008 e de 15/12/2008 a 27/01/2009, disponibilizados 
pela COPEL. A empresa estatal forneceu, conjuntamente, a 
série histórica das velocidades dos ventos incidentes no 
local do empreendimento (de 18/01/2008 a 06/04/2009) 
para a altura de 75 metros. Estas informações são 

registradas a cada dez minutos e utilizadas como dados de 
entrada aos modelos previsores de suas respectivas 
variáveis. 

Ressalta-se que os dados de vento foram obtidos através de 
torre anemométrica instalada próxima aos aerogeradores 
do parque, cujas coordenadas são 26°34'46,8"S/ 
51°41'51,0"O. 

2 Modelos de previsão da geração eólica 

Os modelos de previsão da geração eólica podem ser 
classificados em três categorias distintas, descritas 
individualmente a seguir. 

2.1 Modelos estatísticos 

Os modelos estatísticos, utilizados especialmente para as 
previsões de curtíssimo prazo, baseiam-se nos dados 
históricos das variáveis a serem previstas, sem considerar as 
informações específicas dos locais onde se encontram os 
empreendimentos, tais como: orografia do terreno e 
obstáculos existentes ao redor. Vale destacar, porém, que 
em modelos multivariados, dados como direção do vento 
incidente e temperatura podem ser utilizados para melhorar 
os resultados obtidos. 

Há uma grande variedade de métodos estatísticos, tais 
como: Modelo Autorregressivo Integrado de Média Móvel 
(ARIMA), Modelo Autorregressivo de Média Móvel (ARMA), 
Filtro de Kalman e Regressão Harmônica, assim como 
métodos envolvendo inteligência computacional, como as 
Redes Neurais Artificiais. As grandes vantagens dos métodos 
estatísticos são sua simplicidade para implementação e sua 
agilidade na realização e na atualização das previsões. Por 
basearem-se somente em dados passados, geram 
resultados mais aderentes à realidade que a Persistência 
(considerada como referência) para horizontes de até seis 
horas à frente [9]. Esta técnica consiste em assumir que as 
condições que influenciam a previsão não mudarão em um 
instante 𝑡, fazendo com que, por exemplo, o vento nesse 
instante 𝑡 seja igual ao atual. 

Dentre os métodos estatísticos, Filtro de Kalman foi o 
primeiro voltado à previsão de geração eólica [10], com foco 
no controle dos aerogeradores que operam com velocidade 
variável. O Modelo ARIMA, entretanto, foi o primeiro a ser 
empregado para a previsão de velocidade do vento 
incidente [11]. 

Pesquisadores voltados à inteligência artificial [12] 
propuseram um método baseado em Redes Neurais 
Artificiais para a previsão de velocidade de vento na Ilha 
Syros (Grécia), ao utilizar dados históricos de sua localidade 
e de ilhas ao redor. Obtiveram uma melhora de 32%, em 
relação à Persistência, para um horizonte de uma hora. Um 
estudo comparativo [13] dos valores gerados pelo Modelo 
ARIMA, Sistema Neuro-Fuzzy e RNA, concluiu que as redes 
produziam os resultados com maior índice de acerto ao 
obter uma melhora entre 20% e 40%, se comparados aos do 
modelo de referência. 
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2.2 Modelos físicos 

Atualmente, uma variedade de métodos voltados à previsão 
de geração eólica necessita de dados da previsão do tempo 
ao envolver maiores horizontes de tempo (entre 6 e 72 
horas à frente). A abordagem física foca na descrição do 
vento no entorno e sobre as usinas eólicas, considerando, 
no refinamento da Previsão Numérica de Tempo (NWP), as 
características dos empreendimentos e dos seus locais de 
implantação, como orografia do terreno, altura das turbinas, 
rugosidade e obstáculos.  

Para a determinação da energia gerada, utiliza-se a curva de 
potência disponibilizada pelo fabricante dos aerogeradores. 
Vale destacar, porém, que os equipamentos são 
testados/homologados normalmente na Europa, com massa 
específica do ar superior à observada no Brasil. No ano de 
2008, por exemplo, a massa específica média do ar em 
Palmas (PR) foi de 1,070 kg/m

3
 [14], enquanto que a 

International Electrotechnical Commission – IEC [15], órgão 
responsável por preparar e publicar as Normas 
Internacionais para todas as tecnologias elétricas e 
eletrônicas, cita, em seu relatório, o valor de 1,225 kg/m

3
 

para as curvas desenvolvidas.  

Os resultados da NWP são fornecidos por um modelo global 
para vários nós da rede cobrindo o domínio de previsão com 
uma grade com resolução de dezenas de quilômetros. Para 
a obtenção de variáveis meteorológicas mais detalhadas na 
região da usina eólica, torna-se necessário o refinamento da 
grade. Uma metodologia desenvolvida [16] consiste em 
aninhar vários submodelos para a transformação da 
previsão do vento em uma escala de um quilômetro, para 
posterior conversão da velocidade na altura do rotor em 
previsão de geração. Por fim, com o objetivo de corrigir os 
erros sistemáticos e melhorar os resultados de geração 
eólica, incorpora-se o Model Output Statistics (MOS) na 
etapa de pós-processamento. Este adapta as saídas dos 
modelos físicos com as medições realizadas em tempo real 
no local de estudo.  

2.3 Modelos híbridos 

Trabalhos recentes em previsão de geração eólica utilizam 
uma metodologia combinada das abordagens matemáticas 
e físicas, agregando, dessa forma, as vantagens de ambas: a 
elevada precisão das séries temporais nas previsões de 
curtíssimos e curtos horizontes de tempo e a elevada 
precisão dos modelos físicos para horizontes temporais que 
variam entre 6 e 72 horas. Nestes casos, avalia-se 
individualmente aquela que melhor se adapte a cada 
período estudado.  

3 Redes Neurais Artificiais 

As Redes Neurais Artificiais procuram simular, por técnicas 
de computação inteligente, o funcionamento do cérebro 
humano, órgão capaz de solucionar problemas em que não 
existam regras, e que tem também a capacidade de 
aprender mediante exemplos. Tais redes são, dessa forma, 
capazes de manusear dados que contenham ruídos e que 
sejam incompletos e proceder com problemas não lineares 

e complexos da vida real. O neurônio artificial, ilustrado na 
Figura 2, é composto por entradas (dendritos), unidade de 
processamento (corpo celular) e saída (terminais do axônio). 

O neurônio 𝑗 pode ser descrito matematicamente, para a 
iteração 𝑛, pelas equações 1 e 2. 

                                𝑢𝑗(𝑛) = ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑝
𝑖=1 (𝑛)𝑦𝑖(𝑛)                        (1)                          

                               𝑦𝑗(𝑛) = 𝜑 (𝑢𝑗(𝑛) − 𝜃𝑗(𝑛))                       (2) 

 

 

Figura 2: Representação de um neurônio artificial [17]. 

Nesse caso, o neurônio 𝑗 recebe um conjunto de sinais de 
entrada 𝑦𝑖(𝑛), associados a seus respectivos pesos 𝑤𝑖𝑗(𝑛). 

Calcula-se a média ponderada  𝑢𝑗(𝑛) por meio de uma 

função somatória e, em seguida, é passado o polarizador 
𝜃𝑗(𝑛). Finalmente, é utilizada a função de ativação 𝜑(. ) 

para a produção da saída 𝑦𝑗(𝑛), que pode ser processada 

por outro neurônio. Destaca-se que 𝜃𝑗(𝑛) tem o efeito de 

transladar 𝜑(. ) em torno da origem (transformação afim), 
isto faz com que o potencial de ativação do neurônio não 
seja nulo quando as entradas {𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑝} forem nulas. 

Dentre as funções de ativação existentes, destacam-se: 
linear, logística e tangente hiperbólica. 

Na prática, a rede aprende ao ajustar os pesos das conexões 
entre os neurônios. Este peso é um fator que pondera o 
valor da entrada, ou seja, indica o grau de influência do 
valor de entrada para a obtenção da saída desejada. As 
regras de aprendizado podem ser classificadas em 
supervisionada, quando é fornecida uma referência do 
objetivo a ser alcançado, ou seja, são apresentados à rede 
pares entrada-saída, e não supervisionada, quando não é 
fornecida referência externa. 

O método para que a rede possa aprender mediante 
exemplos é denominado algoritmo de aprendizado e 
envolve, basicamente, três fases: (1) aquisição e 
processamento dos sinais de entrada para a determinação 
do sinal de saída, (2) comparação da saída da rede com a 
resposta desejada por meio de uma função de desempenho 
e (3) ajuste dos pesos das conexões. Este processo se repete 
até que algum critério de parada seja atingido.  

A interrupção das iterações é função do equilíbrio entre 
precisão e generalização. É possível imaginar, em princípio, 
que quanto mais iterações forem realizadas, melhor será o 
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aprendizado. Nesta situação, pode-se ter, entretanto, o 
superajustamento ou overfitting, em que a rede se adapta 
bem aos casos apresentados e perde a capacidade de 
generalização. Caso o número de iterações seja 
exageradamente pequeno, a rede pode não adquirir 
conhecimento suficiente do banco de dados utilizado e 
apresentar problemas de convergência; haverá nesta 
situação, underfitting. 

Entre critérios ou condições de parada, tem-se: (1) número 
de iterações predeterminado, (2) erro médio quadrático 
inferior a certo valor previamente informado e (3) validação 
cruzada. Este último método corresponde ao ajuste dos 
pesos com os dados definidos para o treinamento e o 
cálculo do erro com os dados de validação. O modelo é 
considerado devidamente treinado quando o erro começa a 
aumentar com o número de iterações.  

Anterior ao processo de treinamento das Redes Neurais 
Artificiais, porém, certas questões devem ter sido definidas 
para o sucesso do modelo desenvolvido. O banco de dados 
apresentado às RNAs deve conter todas as possíveis 
variações de resposta existentes e deve-se determinar como 
será realizada a sua divisão, dependente da quantidade de 
exemplos apresentados, em treinamento (atualização dos 
pesos sinápticos), teste (verificação das respostas do 
modelo a dados não utilizados no treinamento) e validação 
(avaliação da melhor rede obtida). A seleção correta dos 
dados de entrada é essencial para o bom desempenho do 
modelo desenvolvido. Neste trabalho, foi adotada a partição 
de 80% das informações obtidas para treinamento, 10% 
para teste e 10% para validação.    

A escolha das variáveis de entrada foi baseada em 
resultados de análise multivariada (conforme descrito na 
seção 4). 

As referências de previsão de geração eólica realizada por 
meio de RNA utilizaram redes recorrentes com múltiplas 
camadas [18], para diferentes horizontes de previsão com 
até 24 horas à frente; e em [19] utilizaram redes de 
multicamadas para a previsão com horizontes de até uma 
hora, visando o uso da previsão no controle da usina eólica. 

A precisão para curtíssimo horizonte de tempo (até nove 
horas à frente), o pouco conhecimento necessário da 
dinâmica das variáveis de tempo e a capacidade de 
aprendizado por meio de exemplos são as principais 
vantagens inerentes ao uso desta técnica. Em contrapartida, 
é imprescindível a existência de um banco de dados 
observados suficientemente grande. A precisão das 
previsões com RNA diminui para horizontes de tempo mais 
longos, se comparada às dos modelos físicos, por exemplo. 

4 Ferramenta Statistica 

O programa Statistica, desenvolvido pela StatSoft, foi 
utilizado para pré-selecionar as variáveis de entrada mais 
importantes às RNA desenvolvidas neste trabalho por meio 
de técnicas em Mineração de Dados. Dentre as ferramentas 
existentes no programa, estão: Árvore de Agrupamento, 
Análise Fatorial e Método k-Means.  

O software Statistica Neural Networks (SNN) é capaz de 
desenvolver modelos com RNAs para a previsão de dados 
numéricos e de classificação, com base em suas séries 
históricas. Dentre as vantagens, destacam-se: facilidade de 
uso, elevado poder analítico e capacidade de desenvolver 
grandes modelos, tanto em número de camadas, como de 
neurônios associados.  

O programa, para tanto, suporta diversas classes de RNA, 
tais como Multi-Layer Perceptron (MLP), com três ou quatro 
camadas, Radial Basis Function (RBF) e Probabilistic Neural 
Network (PNN), bem como diferentes funções de ativação, 
tais como linear, exponencial, tangente hiperbólica, logística 
e seno. 

O programa pode ser utilizado tanto por novos usuários, 
como pelos que já possuem conhecimento na área. Estes 
podem decidir, com base em suas experiências, diferentes 
parâmetros, tais como: função de ativação de cada 
neurônio, tamanho e tipo da rede e algoritmo de 
treinamento. 

Os iniciantes, por outro lado, podem utilizar o recurso 
“Intelligent Problem Solver”, que os guia nos processos para 
a criação de redes e auxilia na escolha daquelas que 
produzam os melhores resultados em termos estatísticos. 

Realizada a etapa de treinamento, o SNN retém os modelos 
desenvolvidos e possibilita que sejam analisados e avaliados 
separadamente, conforme as três amostras do dado 
histórico (selecionadas manualmente pelo usuário do 
programa neste estudo): treinamento, teste e validação. 

As RNAs podem, enfim, ser aplicadas para a realização de 
novas previsões de duas formas distintas: 

 Os modelos são salvos no próprio programa e 
aplicados, posteriormente, para um novo banco de 
dados; 

 O SNN disponibiliza o código fonte da rede 
desenvolvida em C ou Java, que pode ser integrado e 
compilado por outros programas. 

O usuário, portanto, possui flexibilidade na utilização dos 
resultados obtidos com o programa. 

5 Avaliação do desempenho de previsão da geração 
eólica 

Os resultados obtidos da previsão de geração eólica não são 
exatos e são caracterizados por uma incerteza associada. 
Torna-se imprescindível avaliá-los para determinar o 
desempenho do método utilizado e descobrir, com maior 
profundidade, os fatores que causam sua imprecisão. Nesta 
seção, são apresentados os índices estatísticos utilizados 
neste estudo. 

5.1 Nash-Sutcliffe (𝑵𝑺) 

O coeficiente de Nash-Sutcliffe 𝑁𝑆, dado pela equação 3, é 
um teste que avalia o poder preditivo do modelo utilizado, 

neste caso as RNAs. Os resultados variam de - a 1. Um 
coeficiente de 1 representa uma combinação perfeita das 
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previsões aos valores observados. Se 𝑁𝑆 for equivalente a 0, 
os resultados obtidos com as RNAs são tão precisos quanto 
utilizar a média histórica dos dados observados, e se o 
coeficiente for inferior a 0, a média é considerada um 
melhor previsor que o modelo estudado. Este teste é 
amplamente utilizado em hidrologia e, atualmente, 
empregado em aplicações eólicas [20]. 

                    𝑁𝑆 = 1 −
∑ (𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑡) − 𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑡))𝑁

𝑡=1
2

∑ (𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑡) − 𝑚𝑒𝑎𝑠)𝑁
𝑡=1

2              (3) 

onde: 𝑁 – tamanho da série de dados; 𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑡) – valor 
previsto no instante 𝑡; 𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑡) – valor medido no instante 
𝑡; 𝑚𝑒𝑎𝑠 – média dos valores medidos. 

5.2 Coeficiente de determinação (𝑹𝟐) 

O coeficiente de determinação (0≤𝑅2≤1) é uma medida 
descritiva da proporção da variabilidade de velocidade do 
vento ou de potência que é explicada pelo modelo de 
regressão. O coeficiente é expresso pela equação 4. 

      𝑅2 =

[
 
 
 

∑ (𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑡) − 𝑚𝑒𝑎𝑠)(𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑡) − 𝑝𝑟𝑒𝑑)𝑁
𝑡=1

√∑ (𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑡) − 𝑚𝑒𝑎𝑠)𝑁
𝑡=1

2
∑ (𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑡) − 𝑝𝑟𝑒𝑑)𝑁

𝑡=1
2

]
 
 
 
2

(4) 

onde: 𝑁 – tamanho da série de dados; 𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑡) – valor 
medido no instante 𝑡; 𝑚𝑒𝑎𝑠 – média dos valores 
medidos; 𝑝𝑟𝑒𝑑(𝑡) – valor previsto no instante 𝑡; 𝑝𝑟𝑒𝑑 – 
média dos valores previstos. 

5.3 Indicadores de erro 

Determina-se o erro de previsão no instante 𝑖, 𝑒𝑖, como a 

diferença entre a velocidade prevista do vento 𝑣𝑝𝑟𝑒𝑑
𝑖 , em 

m/s, e a velocidade medida do vento 𝑣𝑚𝑒𝑎𝑠
𝑖 , em m/s, 

conforme a equação 5. 

                                      𝑒𝑖 = 𝑣𝑝𝑟𝑒𝑑
𝑖 − 𝑣𝑚𝑒𝑎𝑠

𝑖                                (5)                          

Desta forma, a raiz do erro médio quadrático, 𝑅𝑀𝑆𝐸, é 
expressa pela equação 6. 

                                      𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ 𝑒𝑖

2𝑁
𝑖=1

𝑁
                                (6) 

enquanto o erro médio absoluto (𝑀𝐴𝐸), ao utilizar os dados 
disponíveis de vento, pode ser calculado pela equação 7. 

                                        𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑁
∑|𝑒𝑖|

𝑁

𝑖=1

                                (7) 

Por fim, o erro percentual absoluto médio (𝑀𝐴𝑃𝐸) é dado 
pela equação 8.  

                                𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100

𝑁
∑|

𝑒𝑖

𝑣𝑚𝑒𝑎𝑠
𝑖

|                         (8)

𝑁

𝑖=1

 

Para a obtenção do erro de previsão realizada em um 
instante 𝑡 para o momento 𝑡 + 𝑘, com os dados de potência 
apresentados, emprega-se a equação 9. 

                                   𝑒𝑡+𝑘ǀ𝑡 = 𝑃𝑡+𝑘 − 𝑃𝑡+𝑘ǀ𝑡                             (9) 

onde: 𝑒𝑡+𝑘ǀ𝑡  – erro equivalente ao tempo 𝑡 + 𝑘 para a 

previsão realizada no instante 𝑡, em kW; 𝑃𝑡+𝑘  – potência 
medida no instante 𝑡 + 𝑘, em kW; 𝑃𝑡+𝑘ǀ𝑡  – potência prevista 

para o momento 𝑡 + 𝑘 no instante 𝑡, em kW. 

Ao utilizar medidores específicos de erro, pode-se 
determinar a qualidade dos modelos de previsão. Destes 
medidores, pode-se destacar o erro médio absoluto (𝑀𝐴𝐸), 
expresso pela equação 10. 

                                    𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑁
∑|𝑒𝑡+𝑘ǀ𝑡|

𝑁

𝑡=1

                           (10) 

e a raiz do erro médio quadrático (𝑅𝑀𝑆𝐸), expresso pela 
equação 11. 

                                   𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ 𝑒𝑡+𝑘ǀ𝑡

2𝑁
𝑡=1

𝑁
                         (11) 

6 Previsão de velocidade do vento  

Neste trabalho, foram realizadas previsões de velocidade do 
vento em Palmas (PR) para três médias de vento distintas: 1) 
velocidade média de 10 minutos; 2) velocidade média de 1 
hora; 3) velocidade média de 3 horas. O horizonte de 
previsão foi de 6 passos à frente, correspondendo aos 
horizontes de: 1) previsão de até 60 minutos, para o vento 
médio de 10 minutos, 2) previsão de até 6 horas para o 
vento médio horário e 3) previsão de até 18 horas, para o 
vento médio de 3 horas. 

Os dados considerados nesta etapa são as medições de 
velocidade do vento a 75 metros de altura (resolução de dez 
minutos), referentes ao período de 18 de janeiro de 2008 a 
06 de abril de 2009 para Palmas. 

Foram realizadas, primeiramente, as correções das 
velocidades de vento para a altura do eixo do rotor (44 
metros) pela equação 12: 

                                          
𝑉(𝑧)

𝑉(ℎ)
=

𝑙𝑛 (
𝑧
𝑧0

)

𝑙𝑛 (
ℎ
𝑧0

)
                               (12) 

onde: 𝑉(𝑧) – velocidade de referência (conhecida), em m/s; 
𝑉(ℎ) – velocidade do vento na altura ℎ, em m/s; 𝑧 – altura 
de referência, em m; ℎ – altura para a qual se quer 
determinar a velocidade 𝑉(ℎ), em m; 𝑧0 – altura de 
rugosidade, em função do tipo de ocupação do solo, em m. 

No caso, definiu-se 𝑧0 como 0,03 m [21], equivalente à 
rugosidade de estepe, conforme a Tabela 1. 

Essas informações foram utilizadas como dados de entrada 
e de saída (para aprendizado supervisionado e comparação 
das previsões com os valores reais). 
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Para o desenvolvimento dos modelos de previsão em RNAs, 
as séries de vento foram divididas em três classes 
(treinamento, teste e validação), mostradas na Tabela 2.  

Tabela 1: Altura de rugosidade em função do uso do solo [22]. 

Tipo de terreno 𝑧0 (m) 

Gelo ou lama plana 10-5 a 3.10-5 

Mar calmo 2.10-4 a 3.10-4 

Areia 2.10-4 a 10-3 

Neve 10-3 a 6.10-3 

Grama baixa 10-3 a 10-2 

Estepe 10-2 a 4.10-2 

Grama alta 4.10-2 a 4.10-1 

Floresta 10-1 a 1 

Subúrbio 1 a 2 

Cidade 1 a 4 

Tabela 2: Períodos utilizados para treinamento, teste e validação 
dos modelos de previsão do vento. 

Classe Período 

Treinamento (80%) 
09/02/2008 18:00 a 24/06/2008 02:50 

02/08/2008 06:00 a 10/03/2009 11:50 

Teste (10%) 
24/06/2008 03:00 a 10/07/2008 23:50 

10/03/2009 12:00 a 06/04/2009 23:50 

Validação (10%) 
18/01/2008 12:00 a 09/02/2008 17:50 

11/07/2008 00:00 a 02/08/2008 05:50 

Foi considerada, como padrão em todos os modelos, a 
influência dos ventos precedentes, até seis horas atrás, para 
que se estimassem os valores previstos. Ressalta-se que 
cada passo temporal considerado corresponde a uma 
variável distinta. 

 Velocidade média de 10 minutos: até 36 passos 
temporais atrás (delays); 

 Velocidade média de 1 hora: até 6 passos temporais 
atrás; 

 Velocidade média de 3 horas: até 2 passos temporais 
atrás. 

6.1 Vento médio de 10 minutos 

Supôs-se, primeiramente, que as velocidades do vento 
previsto (identificadas por 𝑝 mais o passo temporal 
considerado) estavam correlacionadas aos dados passados, 
ocorridos até 360 minutos do instante 𝑡 = 0 (identificados 
por 𝑡 mais o passo temporal considerado). 

Porém, devido ao grande número (63990) de registros 
analisados para o período de estudo, foi utilizada a 
Mineração de Dados para que se pudesse pré-selecionar 
quais dessas 36 variáveis de entrada (passos temporais 
passados ou delays) deveriam ser consideradas no 
desenvolvimento dos modelos preditivos.  

A seguir, são apresentadas as técnicas estatísticas 
(Correlação Linear e Análise Fatorial) e de agrupamento de 
dados (Árvore de Agrupamento e Método k-Means) 
utilizadas neste estudo. Na Árvore de Agrupamento e no 
Método k-Means, as variáveis são organizadas em classes 
para que as dispostas em um mesmo grupo (cluster) 

possuam maior similaridade em comparação às demais 
variáveis de outras classes. 

A Árvore de Agrupamento (Árvore Hierárquica) forma as 
classes com base no cálculo das distâncias Euclidianas, 
tendo-se, por exemplo, duas variáveis com seus respectivos 
registros 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) e 𝑌 = (𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛).  

A distância Euclidiana 𝑑 é calculada pela equação 13. 

         𝑑(𝑋, 𝑌) = √(𝑋1 − 𝑌1)
2 + (𝑋2 − 𝑌2)

2 + ⋯+ (𝑋𝑛 − 𝑌𝑛)2    (13) 

De acordo com o dendograma, ilustrado na Figura 3 e 
baseado no cálculo das distâncias Euclidianas entre os 
passos temporais mais próximos (nearest neighbors), o 
ramo à esquerda, composto pela variável de saída (p_1), 
está agrupando também as variáveis referentes aos delays 
até t_14 (correspondente à velocidade de vento ocorrida há 
140 minutos). Enquanto que o ramo à direita, de maior 
distância em relação a p_1, é formado pelos passos 
temporais 15

o
 a 36

o
 atrás. 

k-Means é uma técnica iterativa de agrupamento de dados 
(clustering) em que as variáveis estudadas são divididas em 
𝑘 conjuntos definidos pelo usuário, sendo que a intervenção 
do usuário não era necessária na Árvore Hierárquica. 

Primeiramente, os objetos (variáveis estudadas) são 
dispostos, com base em suas coordenadas, em um plano 
(momento 𝑎 da Figura 4) e os centros dos conjuntos 
escolhidos aleatoriamente (𝑏). As variáveis passam a 
integrar esses conjuntos de forma que suas distâncias sejam 
mínimas (𝑐) e os centros são, em seguida, rearranjados pela 
média dos objetos que os constituíram na etapa anterior (𝑐). 
Os dados são, então, reclassificados (𝑑) e este processo se 
estende até que não haja mais mudanças (ℎ). 

Para o desenvolvimento do Método k-Means, apresentado 
na Tabela 3, foi considerada a divisão das 36 variáveis de 
entrada mais a de saída em seis grupos (𝑘 = 6). Observa-se 
nesse caso e nas demais técnicas que o valor a ser previsto 
de 10 minutos à frente (p_1) está mais relacionado aos 
dados passados mais próximos temporalmente. Há, 
portanto, uma diminuição gradual de importância à medida 
que se estende os passos considerados.   

Como exemplo, o primeiro cluster é composto pelo valor a 
ser previsto e se prolonga até o quinto dado passado (50 
minutos atrás). Com menores influências em relação à p_1 
(maiores distâncias Euclidianas médias para p_1), o segundo 
grupo vai do 6

o
 ao 12

o
 delay e o terceiro cluster, do 13

o
 ao 

18
o
 passo atrás. 

Os coeficientes de Correlação Linear, extraídos da matriz de 
correlação, indicam a relação linear existente entre variáveis 
(analisadas sempre em pares), sendo expressos, por 
exemplo, para 𝑋 e 𝑌, pela equação 14. 

                            𝑟 =
∑(𝑋𝑖 − �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�)

√∑(𝑋𝑖 − �̅�)
2
∑(𝑌𝑖 − �̅�)

2

                   (14) 
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Figura 3: Árvore de Agrupamento. 

 

Figura 4: Etapas para classificação conforme o Método k-Means [23]. 

 

Os valores de correlação não dependem das unidades de 
medida, sendo adimensionais e sempre contidos entre -1 e 
+1. Estes indicam uma associação linear perfeita negativa e 
positiva, respectivamente. Não se pode afirmar, entretanto, 
que se as correlações forem elevadas, de fato exista uma 
relação de causa-efeito. Caso o coeficiente de correlação 
seja zero, isso não necessariamente implica ausência de 
relação entre as variáveis. Pode-se ter, por exemplo, 
dependência funcional não linear. 

A Tabela 4 apresenta apenas uma versão simplificada da 
matriz de Correlação Linear obtida com o auxílio do 
programa Statistica e destaca a maior relação existente 
entre a variável de saída com os dados passados mais 
próximos temporalmente. Por exemplo, o coeficiente de 
correlação entre p_1 e o vento ocorrido a 60 minutos do 
instante 𝑡 = 0, t_6, é de 0,82. Por outro lado, para o do 36

o
 

passo temporal passado (t_36), esse valor decai 
significativamente para 0,38. 

 

Tabela 3: Método k-Means. 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Variável 𝑑 Variável 𝑑 Variável 
𝑑 

t_5 0,872 t_12 0,872 t_18 0,808 

t_4 0,712 t_11 0,712 t_17 0,636 

t_3 0,602 t_10 0,602 t_16 0,535 

t_2 0,561 t_9 0,561 t_15 0,535 

t_1 0,602 t_8 0,602 t_14 0,636 

t_0 0,712 t_7 0,712 t_13 0,808 

p_1 0,872 t_6 0,872  

Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 

Variável 𝑑 Variável 𝑑 Variável 
𝑑 

t_24 0,808 t_30 0,808 t_36 0,808 

t_23 0,636 t_29 0,636 t_35 0,636 

t_22 0,535 t_28 0,535 t_34 0,535 

t_21 0,535 t_27 0,535 t_33 0,535 

t_20 0,636 t_26 0,636 t_32 0,636 

t_19 0,808 t_25 0,808 t_31 0,808 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  26   |   APRIL  2017 
 

16 

 

Por fim, a Análise Fatorial possibilita resumir as informações 
contidas em um grande número de variáveis observadas em 
um valor reduzido de variáveis latentes ou fatores, com 
perda mínima de informação. Conforme Hair et al [24], a 
sequência dos passos a serem seguidos para a sua realização 
são: (1) concepção do problema, (2) obtenção da matriz de 
correlação, (3) definição do método de Análise Fatorial, (4) 
indicação do número de fatores, (5) rotação e interpretação 
dos fatores e (6) cálculo das cargas fatoriais. 

Tabela 4: Correlação Linear entre as variáveis. 

Var/Var t_36 t_30 t_24 t_18 t_12 t_6 p_1 

t_36 1,00       

t_30 0,84 1,00      

t_24 0,73 0,84 1,00     

t_18 0,64 0,73 0,84 1,00    

t_12 0,55 0,64 0,73 0,84 1,00   

t_6 0,46 0,55 0,64 0,73 0,84 1,00  

p_1 0,38 0,45 0,53 0,62 0,72 0,82 1,00 

Como resultados deste método, as cargas fatoriais 
equivalem à correlação de cada variável com o fator e são 
consideradas significativas quando seus valores forem 
maiores que 0,60 [24]. Dessa forma, cargas numericamente 
superiores tornam as variáveis representativas e 
responsáveis pela nomeação do fator em questão. Para a 
aplicação da Análise Fatorial neste estudo, optou-se pela 
extração de dois fatores, que juntos explicam um valor 
representativo de 86,59% da variância total do banco de 
dados. 

Sem a rotação, no entanto, há uma maior dificuldade em se 
interpretar e nomear os fatores. Desta forma, realizou-se a 
rotação por meio da técnica Varimax e seu resultado é 
apresentado na Figura 5. A rotação é uma grande vantagem 
para Análise Fatorial, pois, neste contexto, cada um dos 
novos fatores passa a apresentar uma correlação mais forte 
com uma ou mais variáveis, e mais fraca com as demais. Faz, 
portanto, os coeficientes aproximarem-se, na medida do 
possível, de 0 ou 1. Isto possibilita a obtenção de soluções 
mais simples e significativas e facilita a interpretação. A 
técnica Varimax, no caso, minimiza o número de variáveis 
com alta carga sobre o fator, o que reforça sua 
interpretação. 

A Figura 5 ilustra as cargas dos fatores 1 e 2. O fator 1 
explica 73,74% da variância e agrupa as variáveis para 
previsão, com resolução de 10 minutos, correspondentes 
aos dados passados do 1º ao 19

o
 passo (190 minutos atrás). 

Os valores do eixo horizontal são as cargas fatoriais, que 
para o fator 1 agrega os ventos precedentes com cargas 
superiores a 0,60. Pela Análise Fatorial, portanto, poder-se-
ia sugerir que as variáveis de entrada aos modelos de 
previsão incluíssem os dados até o 19

o
 delay.  

Com base nos resultados da Análise Fatorial (até o 19
o
 

delay), da Árvore de Agrupamento (até o 14
o
 delay) e do 

Método k-Means (até o 18
o
 delay, conforme clusters 1, 2 e 3 

da Tabela 3), foram adotados como entrada para todos os 
modelos previsores com resolução de 10 minutos, os 

valores precedentes de vento de até 170 minutos 
(correspondente à média das três técnicas). 

 

Figura 5: Análise Fatorial. 

As Tabelas 5 e 6 fornecem as estatísticas das previsões de 
velocidade do vento para até seis passos temporais à frente 
(60 minutos), tendo sido obtidas com o auxílio do programa 
Statistica Neural Networks. Ressalta-se que a Tabela 5 
mostra os resultados para o período quente da validação, de 
18/01/2008 a 09/02/2008, e a Tabela 6 para o período frio, 
de 11/07/2008 a 02/08/2008.  

Tabela 5: Resultados das previsões de velocidade do vento para 
resolução de 10 minutos (período quente). 

Estatísticas/(min) 10 20 30 40 50 60 

𝑁𝑆 0,93 0,88 0,84 0,81 0,79 0,76 

𝑅2 0,93 0,88 0,84 0,81 0,78 0,75 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (m/s) 0,74 0,99 1,12 1,22 1,31 1,38 

𝑀𝐴𝐸 (m/s) 0,55 0,73 0,84 0,92 0,99 1,05 

𝑀𝐴𝑃𝐸 (%) 8,80 12,07 14,01 15,20 16,42 17,52 

Tabela 6: Resultados das previsões de velocidade do vento para 
resolução de 10 minutos (período frio). 

Estatísticas/(min) 10 20 30 40 50 60 

𝑁𝑆 0,95 0,89 0,85 0,81 0,78 0,74 

𝑅2 0,95 0,89 0,85 0,81 0,77 0,73 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (m/s) 0,62 0,89 1,07 1,19 1,30 1,39 

𝑀𝐴𝐸 (m/s) 0,45 0,65 0,79 0,88 0,97 1,04 

𝑀𝐴𝑃𝐸 (%) 7,82 11,32 14,09 15,62 17,18 18,51 

Os resultados das Tabelas 5 e 6 indicam que os erros 
aumentam à medida que se estende o horizonte de 
previsão; e os gráficos ilustrados nas Figuras 6 e 7 
comparam os ventos previstos e observados para o 
horizonte de 1 hora. 
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Figura 6: Velocidades do vento previstas e observadas durante o período quente – resolução de 10 minutos – 60 minutos à frente. 

 

 

Figura 7: Correlação das previsões e observações da velocidade do vento durante o período quente – resolução de 10 minutos – 60 
minutos à frente. 

 

6.2 Vento médio de 1 hora 

Para as previsões de velocidade do vento médio de 1 hora e 
de 3 horas (subseção 6.3), não foram pré-selecionadas as 
variáveis de entrada aos modelos, devido às menores 
quantidades de dados consideradas nestes casos. 

Analisou-se estatisticamente a qualidade das previsões 
realizadas nas amostras de validação das RNAs. As Tabelas 7 
e 8 apresentam os resultados obtidos para os períodos 
quente e frio, respectivamente, e as Figuras 8 e 9 comparam 
as diferenças existentes entre os valores observados e 
previstos de vento para 1 hora à frente no período quente e 
6 horas à frente no período frio. 

 

De acordo com as tabelas, os erros aumentam com o 
horizonte de previsão e também há diminuição de 𝑁𝑆 e 𝑅2. 
Para a resolução de 1 hora, as previsões realizadas para o 
período quente são mais aderentes às observações de 
vento. Para o horizonte de previsão de 1 hora, houve um 
melhor desempenho do modelo com resolução de 1 hora do 
que a do modelo com resolução de 10 minutos. 

Os gráficos ilustram a dificuldade dos modelos em prever 
valores extremos. Todavia, as RNAs ainda preveem 
adequadamente o comportamento do vento para os 
períodos de validação. 
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Figura 8: Velocidades do vento previstas e observadas durante o período quente – resolução de 1 hora – 1 hora à frente. 

 

Figura 9: Velocidades do vento previstas e observadas durante o período frio – resolução de 1 hora – 6 horas à frente. 

 

Tabela 7: Resultados das previsões de velocidade do vento para 
resolução de 1 hora (período quente). 

Estatísticas/(hora) 1 2 3 4 5 6 

𝑁𝑆 0,85 0,71 0,59 0,47 0,39 0,31 

𝑅2 0,85 0,70 0,56 0,43 0,31 0,24 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (m/s) 1,06 1,47 1,76 2,00 2,15 2,28 

𝑀𝐴𝐸 (m/s) 0,80 1,15 1,37 1,54 1,69 1,80 

𝑀𝐴𝑃𝐸 (%) 12,62 18,49 22,22 25,34 27,87 29,33 

Tabela 8: Resultados das previsões de velocidade do vento para 
resolução de 1 hora (período frio). 

Estatísticas/(hora) 1 2 3 4 5 6 

𝑁𝑆 0,83 0,64 0,48 0,36 0,26 0,18 

𝑅2 0,83 0,65 0,49 0,37 0,27 0,22 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (m/s) 1,09 1,60 1,93 2,14 2,30 2,42 

𝑀𝐴𝐸 (m/s) 0,83 1,23 1,48 1,68 1,84 1,93 

𝑀𝐴𝑃𝐸 (%) 14,48 22,12 26,66 30,84 34,44 36,25 

6.3 Vento médio de 3 horas 

Foram utilizados como variáveis de entrada aos modelos 
desenvolvidos nesta seção, apenas dois delays (equivalentes 
a seis horas de atraso) e os valores instantâneos de 
velocidade do vento. Os resultados obtidos para este caso 
são mostrados nas Tabelas 9 e 10.  

Tabela 9: Resultados das previsões de velocidade do vento para 
resolução de 3 horas (período quente). 

Estatísticas/(hora) 3 6 9 12 15 18 

𝑁𝑆 0,70 0,36 0,15 0,12 0,23 0,32 

𝑅2 0,66 0,26 0,11 0,09 0,10 0,19 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (m/s) 1,45 2,13 2,44 2,45 2,29 2,18 

𝑀𝐴𝐸 (m/s) 1,15 1,64 1,92 1,95 1,85 1,79 

𝑀𝐴𝑃𝐸 (%) 18,03 25,71 29,40 29,59 29,03 28,18 
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Figura 10: Velocidades do vento previstas e observadas durante o período frio – resolução de 3 horas – 6 horas à frente. 

 

Tabela 10: Resultados das previsões de velocidade do vento para 
resolução de 3 horas (período frio). 

Estatísticas/(hora) 3 6 9 12 15 18 

𝑁𝑆 0,62 0,25 0,11 0,08 0,07 0,05 

𝑅2 0,61 0,22 0,08 0,05 0,09 0,14 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (m/s) 1,57 2,22 2,42 2,46 2,47 2,48 

𝑀𝐴𝐸 (m/s) 1,20 1,76 1,93 1,99 2,01 2,01 

𝑀𝐴𝑃𝐸 (%) 20,97 30,54 33,69 35,02 36,99 36,64 

A Figura 10 ilustra as diferenças entre os ventos previstos e 
observados para dois passos temporais ou 6 horas à frente 
para o período frio (mesmo horizonte de previsão da Figura 
9). Para o período quente, houve aumento consistente dos 
erros calculados e diminuições em 𝑁𝑆 e 𝑅2 até o quarto 
passo. Há nas previsões seguintes, uma melhora de 
desempenho. Para o frio, ocorreram oscilações e variações 
dos resultados, conforme a variável estatística estudada. 
Estes efeitos podem ser explicados pelo maior horizonte de 
previsão analisado e pelos efeitos de ciclo diurno da 
velocidade do vento. Neste caso, é ressaltado o melhor 
desempenho das previsões para o período quente. 

À medida que o horizonte de previsão aumenta, os valores 
das previsões passam a sofrer acentuada suavização (efeito 
conhecido como reversão à média). Há, portanto, uma 
perda de capacidade para previsão de ventos extremos. 

7 Previsão de potência 

Foram realizadas, enfim, previsões de potência na Usina 
Eólio-Elétrica de Palmas (PR) para as mesmas três 
resoluções: 10 minutos, 1 hora e 3 horas. Todas para até 
seis passos temporais à frente: até 1 hora, 6 horas e 18 
horas à frente. Os modelos criados nesta seção foram 
baseados em duas séries de dados históricos de potência. 
Estas informações compreenderam os períodos de 
15/12/2008 a 27/01/2009 (período quente) e de 
04/06/2008 a 17/07/2008 (período frio). 

As Tabelas 11 e 12 mostram como estes intervalos foram 
divididos em treinamento, teste e validação para o 
desenvolvimento dos modelos de previsão. 

Tabela 11: Intervalos utilizados para treinamento, teste e validação 
dos modelos de previsão de potência (período quente). 

Classe Intervalos 

Treinamento (80%) 
15/12/2008 09:00 a 18/01/2009 11:50 

27/01/2009 06:00 a 27/01/2009 23:50 

Teste (10%) 18/01/2009 12:00 a 22/01/2009 20:50 

Validação (10%) 22/01/2009 21:00 a 27/01/2009 05:50 

Tabela 12: Intervalos utilizados para treinamento, teste e validação 
dos modelos de previsão de potência (período frio). 

Classe Intervalos 

Treinamento (80%) 13/06/2008 03:00 a 17/07/2008 23:50 

Teste (10%) 04/06/2008 09:00 a 08/06/2008 17:50 

Validação (10%) 08/06/2008 18:00 a 13/06/2008 2:50 

Foram considerados os delays abaixo como entradas aos 
modelos previsores desta variável, sendo iguais aos dos 
modelos desenvolvidos para a velocidade do vento: 

 Potência média de 10 minutos: até 17 passos 
temporais atrás (delays); 

 Potência média de 1 hora: até 6 passos temporais 
atrás; 

 Potência média de 3 horas: até 2 passos temporais 
atrás. 

7.1 Potência média de 10 minutos 

As tabelas foram desenvolvidas com o auxílio do programa 
Statistica Neural Networks para as previsões de potência até 
seis passos temporais ou 60 minutos à frente. A Tabela 13 
apresenta os resultados para o período de validação da 
estação quente, de 22/01/2009 a 27/01/2009, e a Tabela 14 
para o da estação fria, de 08/06/2008 a 13/06/2008. A 
Figura 11 ilustra as potências observadas e previstas para 60 
minutos à frente para o período de frio. 
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Figura 11: Potências previstas e observadas durante o período frio – resolução de 10 minutos – 60 minutos à frente. 

 

Tabela 13: Resultados das previsões de potência para resolução de 
10 minutos (período quente). 

Estatísticas/(min) 10 20 30 40 50 60 

𝑁𝑆 0,91 0,82 0,78 0,74 0,70 0,64 

𝑅2 0,91 0,83 0,78 0,72 0,65 0,61 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (kW) 181,4 250,4 281,0 301,5 327,3 355,0 

𝑀𝐴𝐸 (kW) 121,7 170,3 197,6 227,0 250,3 272,7 

Tabela 14: Resultados das previsões de potência para resolução de 
10 minutos (período frio). 

Estatísticas/(min) 10 20 30 40 50 60 

𝑁𝑆 0,94 0,88 0,83 0,77 0,73 0,71 

𝑅2 0,94 0,88 0,83 0,77 0,74 0,72 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (kW) 161,1 232,6 276,3 317,3 343,8 358,6 

𝑀𝐴𝐸 (kW) 90,8 134,0 167,2 197,5 211,2 223,3 

Para a resolução de 10 minutos, houve aumentos nos erros 
e diminuições em 𝑁𝑆 e 𝑅2. Em ambos os períodos, 
ocorreram aumentos nas diferenças entre as previsões e as 
observações com a ampliação do horizonte de tempo. 
Entretanto, houve um melhor desempenho, de forma geral, 
dos modelos desenvolvidos para o frio. Percebe-se que para 
menores valores reais de potência, os erros absolutos são, 
normalmente, menos significativos que nos casos de 
potência mais elevada. Os modelos desenvolvidos nesta 
seção previram satisfatoriamente o comportamento da 
potência ao longo do período de estudo. Para este caso, 
porém, é destacada certa dificuldade em antever valores 
extremos. Como exemplo, apresentam-se os altos valores 
observados em 10 de junho de 2008, na Figura 11. 

7.2 Potência média de 1 hora 

As Tabelas 15 e 16 desta seção expõem os resultados das 
previsões de potência com resolução de 1 hora para os 
períodos de validação das estações quente e fria, 
respectivamente, e a Figura 12 compara os valores de 
potência observados e previstos para o horizonte de 
previsão de 1 hora. 

As mesmas observações realizadas para as previsões de 
resolução de 10 minutos (subseção 7.1) podem ser feitas 
para os resultados desta etapa.  

Tabela 15: Resultados das previsões de potência para resolução de 
1 hora (período quente). 

Estatísticas/(hora) 1 2 3 4 5 6 

𝑁𝑆 0,77 0,47 0,24 0,13 0,09 0,10 

𝑅2 0,73 0,36 0,16 0,10 0,06 0,04 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (kW) 288,9 438,0 515,1 544,2 554,6 553,3 

𝑀𝐴𝐸 (kW) 221,4 379,5 431,6 445,9 449,0 454,2 

Tabela 16: Resultados das previsões de potência para resolução de 
1 hora (período frio). 

Estatísticas/(hora) 1 2 3 4 5 6 

𝑁𝑆 0,81 0,66 0,51 0,41 0,31 0,26 

𝑅2 0,81 0,68 0,55 0,45 0,41 0,29 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (kW) 279,6 372,8 450,1 495,0 539,7 558,7 

𝑀𝐴𝐸 (kW) 173,8 256,0 324,8 377,0 407,5 439,6 

Observa-se que houve um melhor desempenho, para a 
previsão com horizonte de 1 hora, do modelo com 
resolução de 1 hora do que a do modelo com resolução de 
10 minutos. 

7.3 Potência média de 3 horas 

Foram utilizados, como dados de entrada aos modelos de 
previsão desta seção, apenas dois delays e os valores 
instantâneos de potência da Usina Eólio-Elétrica de Palmas. 
Os resultados são apresentados nas Tabelas 17 e 18.  

Tabela 17: Resultados das previsões de potência para resolução de 
3 horas (período quente). 

Estatísticas/(hora) 3 6 9 12 15 18 

𝑁𝑆 0,36 0,11 0,13 0,12 0,22 0,43 

𝑅2 0,28 0,05 0,04 0,06 0,09 0,51 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (kW) 440,5 509,4 515,4 509,4 470,0 399,2 

𝑀𝐴𝐸 (kW) 348,1 428,9 445,0 438,6 398,2 312,8 
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Figura 12: Potências previstas e observadas durante o período frio – resolução de 1 hora – 1 hora à frente. 

 

Figura 13: Potências previstas e observadas durante o período quente – resolução de 1 hora – 6 horas à frente. 

 

Figura 14: Potências previstas e observadas durante o período quente – resolução de 3 horas – 6 horas à frente. 
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Houve oscilações de desempenho dos modelos em relação 
ao horizonte de previsão. As mesmas justificativas utilizadas 
para as previsões de velocidade do vento com resolução de 
3 horas (subseção 6.3) podem ser aplicadas para a potência. 

Tabela 18: Resultados das previsões de potência para resolução de 
3 horas (período frio). 

Estatísticas/(hora) 3 6 9 12 15 18 

𝑁𝑆 0,67 0,30 0,31 0,36 0,28 0,17 

𝑅2 0,67 0,30 0,21 0,29 0,17 0,22 

𝑅𝑀𝑆𝐸 (kW) 348,2 512,1 513,5 489,4 508,3 520,7 

𝑀𝐴𝐸 (kW) 264,7 401,9 415,9 402,4 425,9 414,2 

As Figuras 13 e 14 ilustram que as potências previstas para 6 
horas à frente apresentam o fenômeno de reversão à 
média.  

8 Conclusões e trabalhos futuros 

Neste trabalho, foram desenvolvidos modelos 
computacionais com a técnica de Redes Neurais Artificiais 
para as previsões de velocidade do vento e de geração 
elétrica na Usina Eólio-Elétrica de Palmas. As resoluções dos 
horizontes de previsão são de 10 minutos, 1 hora e 3 horas, 
até 6 passos temporais à frente.  

Para os modelos de vento ajustados a seus dados históricos 
com resolução de 10 minutos (fornecidos pela COPEL), 
houve pequenas diferenças entre os valores previstos e 
observados. Existe, entretanto, uma piora à medida que se 
estende o horizonte preditivo (número de passos à frente) e 
a resolução temporal da série. Para a resolução de 3 horas, 
por exemplo, notou-se que as previsões se aproximaram 
demasiadamente de um valor médio (fenômeno conhecido 
como reversão à média). 

Os modelos de potência previram satisfatoriamente seu 
comportamento, porém com uma maior dificuldade em 
antever valores extremos, mesmo na resolução de 10 
minutos. Destaca-se o melhor desempenho do modelo de 
um passo à frente com resolução de 1 hora em comparação 
ao seu correspondente da resolução de 10 minutos. Os 
passos temporais são, portanto, uma fonte importante de 
degradação de desempenho. Já as primeiras redes da 
resolução de 3 horas acompanham adequadamente as 
tendências dos valores de potência. Porém, à medida que se 
estende o horizonte de previsão, o efeito de reversão à 
média compromete significativamente os resultados obtidos 
devido à extensão restrita dos dados considerados.  

Este trabalho apresentou resultados satisfatórios para 
previsões de velocidade do vento e de geração eólica no 
horizonte de curtíssimo prazo, mediante modelos 
estatísticos com RNAs. Futuros trabalhos nesta linha de 
pesquisa são apresentados abaixo: 

 Comparar as previsões obtidas por meio das RNAs com 
as de demais métodos, como Persistência;  

 Estimar séries temporais mais longas de velocidade do 
vento e de energia gerada na Usina Eólio-Elétrica de 
Palmas; 

 Considerar as variáveis meteorológicas (temperatura, 
pressão e umidade relativa do ar) como dados de 
entrada ao treinamento das RNAs; 

 Desenvolver modelos que utilizam, além dos valores 
históricos das variáveis a serem previstas, dados da 
Previsão Numérica de Tempo (NWP) e modelos 
híbridos; 

 Combinar as diferentes técnicas em Mineração de 
Dados (modelos híbridos) [25]. 
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