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RESUMO 

As redes elétricas estão mudando de um modelo único de alimentação centralizada para 

modelos descentralizados com redes bidirecionais entre fornecedores e consumidores. Tais os 

consumidores deverão cada vez mais modelar e se adequar ao crescente aumento da demanda 

causado pelo crescimento demográfico e ampliação dos sistemas de transportes elétricos, 

utilização de motores elétricos e sistemas de aquecimento, entre outros. Neste novo ambiente 

de redes inteligentes, denomidadas Smart Grid, um cenário dinâmico e repleto de incertezas é 

realidade. Reestruturar essas redes de forma a atender o próspero aumento da demanda 

enquanto também emergem, por outro lado, necessidades de diminuir as emissões de gases do 

efeito estufa e o consumo de combustíveis fósseis, representa um dos maiores desafios da 

insdústria elétrica. Além disso, quando soma-se o papel central do consumidor à natureza 

altamente distribuída das redes elétricas, composta por milhões de geradores e consumidores, 

compreende-se a complexidade das mudanças que deverão ocorrer na indústria elétrica para 

lidar com uma alocação eficiente de recursos em um ambiente cada vez mais competitivo e 

dinâmico. Dentre os atuais desafios do ambiente Smart Grid, destaca-se o problema da 

previsão de geração de carga proveniente dos aerogeradores, no qual, um cenário dinâmico 

envolve a incerteza do produto final gerado nos parques eólicos. Neste contexto, as 

metaheurísticas e as redes neurais artificiais apresentam-se como uma versátil e robusta 

ferramenta que emergem como um novo arcabouço de previsão. Desta forma, este trabalho 

tem como objetivo final implementar um algoritmo metaheurístico e uma rede neural 

artificial, aplicando tais métodos em banco de dados reais de curvas de geração de 

aerogeradores, obtendo assim, previsões tanto determinísticas quanto probabilísticas. 

 

 

Palavras chave: Redes Inteligentes; Redes Neurais Artificiais; Metaheurística; Previsão de 

Energia Eólica. 

  



 

 

ABSTRACT 

The electrical networks are changing a single model of centralized power for decentralized 

models with bidirectional networks between suppliers and consumers. Such consumers should 

increasingly shape and fit the growing demand caused by population growth and expansion of 

electric transportation systems, use of electric motors and heating systems, among others. In 

this new Smart Grid environment, a dynamic setting and full of uncertainties is reality. 

Restructure these networks to meet the prosperous increased demand while also emerge on 

the other hand, needs to reduce emissions of greenhouse gases and the consumption of fossil 

fuels, is one of the biggest challenges of electric industry. Also, when summing up the central 

role of the consumer to the highly distributed nature of electrical networks consisting of 

millions of generators and consumers, we understand the complexity of the changes that 

would occur in the electrical industry to deal with an efficient allocation of resources an 

increasingly competitive and dynamic environment. Among the current challenges of the 

Smart Grid environment, there is the charge generation forecasting problem from the wind 

turbines, in which a dynamic scenario involves the uncertainty of the final product generated 

in wind farms. In this context, metaheuristics and artificial neural networks appear as a 

versatile and robust tool that emerges as a new framework forecast. Thus, this work has the 

ultimate goal implement a metaheuristic algorithm and an artificial neural network by 

applying such methods in real database of wind turbine generation curves, thus obtaining 

forecasts both deterministic as probabilistic. 

 

 

Keywords: Redes Inteligentes; Redes Neurais Artificiais; Metaheurística; Previsão de Energia 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Descrição do Problema 

De acordo com Gellings (2009), o sistema de distribuição de energia elétrica tem sido 

frequentemente citado como a maior e mais complexa maquina já construída. Isso se dá por 

sua constituição, composta por fios, cabos, torres de transmissão, transformadores e 

disjuntores, entre outros, todos interconectados de alguma forma. 

Nas últimas décadas, os sistemas de fornecimento de energia elétrica têm sido lentamente 

transformados de sistemas mecânicos, com apenas um uso modesto de sensores, mínima 

comunicação eletrônica e quase nenhum controle eletrônico, para sistemas mais modernos e 

automatizados com várias habilidades computacionais (KALLRATH et al, 2009). Tal 

modernização tem impulsionado enormes melhorias na produtividade, eficiência, qualidade 

dos produtos e serviços, diminuição nos custos e no impacto ambiental. Mas, sem dúvida, 

uma enorme gama de desafios continuam em aberto. 

Com a mudança das redes elétricas de modelos centralizados para modelos descentralizados, 

temos que agora a quantidade final de energia de uma complexa rede de distribuição é 

formada por centro-estações convencionais e um crescente número de sistemas de geração de 

energia renovável, principalmente unidades fotovoltáicas e eólicas (BATISTA et al, 2013). 

Além disso, se considerarmos os incentivos e esforços mundiais para diminuir as emissões de 

gases do efeito estufa e o consumo de combustíveis fósseis, compreende-se que o aumento da 

demanda de eletricidade deverá ser suprido por investimentos em energias renováveis, ao 

invés de carvão e gás natural. O aumento da demanda de energia elétrica, aliada às diversas 

restrições na sua geração, torna-se, atualmente, o maior desafio da indústria elétrica. 

Rogers et al (2012) ressaltam que o lado da procura, ou seja, os consumidores, terá que se 

adequar ao recurso disponível, contrastando com o modelo atual no qual o fornecimento deve 

sempre corresponder à demanda. Na maioria dos países, a migração para este novo modelo de 

negócios e implantação de Smart Grid tem como ponto de partida a instalação de medidores e 

sensores inteligentes, smart meters (MCHENRY, 2013), em residências e prédios comerciais.  

Se considerarmos sistemas de medições inteligentes com aquisições em curtos períodos de 

tempo, tipicamente de 15 a 30 minutos, pode-se esperar um grande volume de dados 

detalhados sobre a condição da rede elétrica a serem convertidos em informações valiosas e 
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úteis. O surgimento das análises envolvendo esses grandes volumes de dados (big-data 

analysis) mostra-se, também, uma tarefa cada vez mais extensa e complexa (KRISHMAN, 

2013).  

Verifica-se que em grande parte dos trabalhos da literatura envolvendo previsão de geração de 

carga em parques eólicos relacionam-se com a previsão do vento e algumas de suas 

características (ZHANG; WANG; WANG, 2014). No entanto, os níveis de produção de 

energia eólica continuam sendo difíceis de serem previstos, visto que eles dependem de 

condições climáticas potencialmente instáveis presentes nos parques eólicos. Em particular, a 

velocidade do vento é crucial para a produção de energia eólica, que pode variar 

drasticamente ao longo do tempo. Assim sendo, os fornecedores estão interessados em 

previsões precisas, visto que elas podem evitar a superprodução, coordenando as gerações de 

energia tradicionais e monitorando aquelas que são dependentes do tempo. 

(VLADISLAVLEVA et al, 2013). 

D’Amico, Petroni e Prattico (2014) afirma que a previsão da velocidade do vento, com intuito 

de prever a curva de carga de um aerogerador, é um dos aspectos mais importantes quando 

lida-se com temas envolvendo energia renovável. As variações da velocidade do vento, em 

um determinado parque eólico, estão estritamente relacionadas com os aspectos econômicos 

de um parque eólico, como: operações de manutenção, especialmente nos parques off shore, 

controle do ângulo de inclinação em novas turbinas eólicas, e avaliação de parques eólicos em 

potencial. Dentro desse contexto, nota-se que recentes estudos têm proposto novos modelos 

estocásticos para a previsão da velocidade do vento, em intervalos de dias, horas ou minutos 

(ZHANG et al, 2013). 

Por outro lado, existe, também, a possibilidade de realizar essa previsão com base em um 

aprendizado da série temporal proveniente da curva de energia do aerogerador. Rosado et al. 

(2009) apresentaram a comparação de dois sistemas de previsão de curto prazo, 72 horas a 

frente. Nos modelos apresentados, as variáveis de entrada foram previsões meteorológicas e o 

histórico de geração do aerogerador. 

A previsão de energia eólica, em especial, envolvendo curtos intervalos de tempo (short-

therm forecasting), é essencial para a implementação dos sistemas Smart Grid. Tal 

necessidade mostra-se eminente, em vista da necessidade de obter, de forma precisa a 
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quantidade de energia disponível para o fornecimanto e, ao mesmo tempo, a demanda 

instantânea. 

No presente trabalho, propõe-se a adaptação de um algoritmo híbrido metaheurístico para o 

problema de previsão da carga gerada por aerogeradores, bem como a composição de uma 

rede neural artificial para o mesmo fim, com o objetivo de comparar os resultados obtidos 

com resultados de um banco de dados real de uma curva de um aerogerador. 

1.2 Justificativa e Relevância 

O desenvolvimento de novas técnicas e sistemas eficientes na industria elétrica, em especial 

no campo das redes inteligentes, representam ganhos significativos tanto na qualidade do 

serviço e diminuição dos custos, quanto em relação ao meio ambiente. Direcionar as 

ferramentas da Inteligência Computacional e Inteligência Artificial em prol do aprimoramento 

das redes elétricas é, sem dúvida, uma atividade que perdurará por alguns anos. 

De fato, um bom planejamento das redes de distribuição de energia elétrica implicam em um 

melhor aproveitamento dos recursos, e consequentemente, um aumento dos lucros 

(SABATTIN et al, 2012). 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma solução para o problema da 

previsão de geração de energia elétrica em parques eólicos através de métodos de previsão 

determinísticos e probabilísticos. 

1.3.2 Objetivos específicos 

São os seguintes os objetivos específicos: 

 Fazer uma revisão da literatura sobre os métodos utilizados para resolver os problemas 

de previsão de energia em ambientes smart grid; 

 Fazer uma revisão de literatura sobre o problema de previsão de energia em parques 

eólicos; 
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 Fazer uma revisão de literatura sobre técnicas de previsão determinísticas e 

probabilísticas; 

 Testar os métodos desenvolvidos em problemas com dados reais; 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

A Seção 2.1 traz a explicação sobre o que são redes inteligentes. A Seção 2.2 resume sobre o 

assunto de previsão de energia eólica e métodos determinísticos e probabilísticos. A Seção 2.3 

apresenta os métodos utilizados no presente trabalho para previsão de energia eólica, sendo 

esses métodos uma Rede Neural Artificial e um Algoritmo Híbrido Metaheurístico. 

2.1 Redes Inteligentes (Smart Grids) 

O termo Redes Inteligentes, ou do inglês Smart Grid, foi criado a partir do conceito de que a 

supervisão e controle de energia poderia ser passada para toda a distribuição até os 

consumidores, e foi primeiramente citado em 2005 por Massoud Amin e Bruce F. Wollenberg 

em um artigo publicado na revista IEEE P&E. Sendo assim, as redes seriam capazes de 

antecipar sobrecargas, poder atender aumentos de demanda, promover a conexão de vários 

tipos de fontes de geração ou armazenamento, monitorar e sinalizar o consumidor 

instantaneamente sobre os custos, entre outros, tornando-se assim inteligente, sendo capaz de 

melhorar a forma de prestação de serviço (KALLRATH et al, 2009). Em outras palavras, uma 

rede inteligente pode ser caracterizada por portar uma estrutura de tecnologia de informação 

de alto nível, capaz de transmitir não só energia, mas também diversas informações em 

sentido bidirecional. A Figura 2.1.1 traz um exemplo da constituição do que se diz ser um 

sistema de Rede Inteligente, já que Rede Inteligente não é um objeto palpável, mas sim um 

conceito. 

A motivação para a implementação das redes inteligentes se diferem ao que se diz como 

motivo principal em vários países. Nos EUA, tem-se que a maior motivação para a 

implantação seria a economia, acarretando um impulso através de incentivos ficanceiros. Na 

Europa, tem-se como maior motivo para a implantação, a preocupação ambiental, tendo como 

foco a integração de várias fontes de energia elétrica renováveis sob a forma de geração 

distribuída. No Brasil e em países em desenvolvimento, a maior motivação vem da prevenção 

de perdas por furtos e fraudes (BANDEIRA, 2012). 

A implantação de redes inteligentes, no entanto, ainda está em fase experimental em vários 

países, tendo em vista que para a implantação completa, deve haver uma integração de 

diferentes tecnologias tradicionais do setor de energia com tecnologias de comunicação, 
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sensoriamento, monitoramento e segurança, bem como práticas operacionais que capacitam 

essas tecnologias operarem em conjunto (BANDEIRA, 2012). 

 

Figura 2.1.1: Sistema de Rede Inteligente 

2.2 Previsão de Energia Eólica 

A aleatoriedade e intermitência de recursos eólicos é o maior desafio para a integração da 

energia eólica no sistema de energia. A previsão exata de geração de energia eólica é uma 

ferramenta eficiente para lidar com tal problema. Previsões de geração de energia eólica 

convencionais produzem um único valor futuro para cada ponto, dependendo de um valor 

obtido de dados passados. No entanto, em qualquer previsão de valores futuros, sempre estará 

envolvido a incerteza. 

Zhang, Wang e Wang (2014) definem diferentes abordagens de previsão de energia eólica, 

classificando-as em quatro categorias, sendo elas: 

 Curtíssimo prazo – previsão de segundos a minutos, sendo aplicada para a previsão do 

controle da turbina; 

 Curto prazo – previsão de horas a dias, sendo aplicada para a previsão de exigencia de 

reserva e para o mercado do dia seguinte; 

 Médio prazo – previsão de dias a semanas, sendo aplicada para o agendamento de 

manutenções; 
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 Longo prazo – previsão de semanas a mêses ou anos, sendo aplicada pra planejamento 

de implantação de sistemas eólicos. 

Nos estudos atuais de previsão de energia eólica, tem-se usado muitos métodos 

probabilísticos, visto que, em comparação com outros métodos, a predição probabilística 

obtem uma gama maior de valores para uma previsão em um ponto futuro, que seria muito 

mais incerto utilizando medições determinísticas (ZHANG; WANG; WANG; 2014). 

Previsões determinísticas definem um único valor de previsão, enquanto uma previsão 

probabilística definem um conjunto de valores possíveis. Para decisões em ambientes de 

incerteza, a previsão probabilistica é uma ótima escolha. 

Um exemplo para previsão probabilística aplicada a previsão de demanda de energia elétrica 

pode ser vista na Figura 2.2.1, onde são apresentadas 30 previsões, formando assim um 

conjunto que analizando estatísticamente, dariam que o valor real da geração de energia 

estaria entre uma gama de valores previsto de acordo com uma tal probabilidade, sendo assim, 

possibilitaria a afirmação de que existe em torno de 0% de chance de o valor real ser menor 

que o menor valor previsto, da mesma forma que existe aproximadamente 100% de chance de 

o valor real ser menor do que o maior valor previsto. 

 

Figura. 2.2.1: Exemplo de previsão probabilística com 30 previsões para a geração de energia eólica em MW 

para um ano (HONG, WILSON, WIE, 2014) 

Dentre os modelos de previsão de energia eólica, existem aqueles que utilizam a previsão da 

velocidade do vento. Sabe-se que a previsão dessa geração de energia eólica é muito 

desafiador, devido à natureza intermitente e estocástica da velocidade do vento (ZHANG et al, 

2013). Recentemente, D’Amico, Petroni e Prattico (2014) realizaram a previsão da velocidade 

do vento em diferentes bases de dados utilizando um passo à frente. O trabalho deles utilizou 
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previsões determinísticas com um passo a frente. Foi utilizado um algoritmo baseado em um 

modelo com cadeias de Markov, a Figura 2.2.2 apresenta a base de dados utilizada por eles. 

 

Figura. 2.2.2: Base de dados da velocidade do vento em 5 anos de aquisição, de 10 em 10 minutos (D’AMICO; 

PETRONI; PRATTICO, 2014) 

Para essa base de dados da Figura 2.2.2, foi feita uma análise de autocorrelação, apresentada 

na Figura 2.2.3, a qual também será utilizada neste presente trabalho (porém, para bases de 

dados envolvendo a própria geração de energia, medida em Watts). 

 

Figura 2.2.3: Função de autocorrelação da base de dados de velocidade do vento (D’AMICO; PETRONI; 

PRATTICO, 2014) 

2.3 Metodos de Previsão Utilizados 

Na presente seção, será exposta uma pequena revisão dos métodos utilizados no presente 

trabalho para a previsão de energia eólica. 
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2.3.1 Redes neurais artificiais 

Segundo Silva, Almeida e Yamakami (2012), redes neurais artificiais são sistemas paralelos 

distribuídos e constituídos de unidades de processamento simples, chamadas neurônios, que 

têm capacidade computacional relacionada à aprendizagem e generalização. Nesse sistema, o 

conhecimento é adquirido por um processo chamado aprendizagem e generalização. O 

processo de aprendizagem tem por objetivo obter o maior número de boas respostas possíveis 

para determinados problemas, sendo estes mesmos problemas os responsáveis pela adaptação 

da Rede Neural às características dos mesmos, esta que procura abrangir uma grande gama de 

valores associados às variáveis pertinentes. Na generalização, espera que a Rede Neural seja 

capaz de dar respostas pertinentes para problemas aleatórios que não foram utilizados como 

base para sua aprendizagem (SOARES; SILVA, 2011). 

Segundo Soares e Silva (2011), as redes neurais se diferenciam tanto por sua arquitetura, onde 

é definido o número de camadas, número de nós por camada, tipo de conexão entre nós e 

topologia, quanto pelos métodos de aprendizagem, sendo estes, aprendizado supervisionado, 

onde um conjunto de exemplos de entradas e saídas está disponível para que se observe 

desvios para um conjunto de dados de entrada desconhecidos, e aprendizado não-

supervisionado, onde ao invés de exemplos, são dadas condições para se obter resultados 

pertinentes para o aprendizado. 

Existem diversos tipos de algoritmos usados por redes neurais, mas para o presente trabalho 

foi utilizado o algoritmo da Retropropagação, onde o treinamento da rede se dá por meio da 

aproximação de uma função a partir da associação de vetores de entrada aos respectivos 

vetores de saída, fazendo com que a rede possa oferecer saídas pertinentes a valores de 

entradas, sendo estes distintos dos que foram usados para o treinamento. A retropropagação é 

um algoritmo gradiente descendente, onde são atualizados os pesos das chamadas sinapses ao 

decorrer de um gradiente também descendente de uma dada função. (SOARES; SILVA, 

2011) 

Existem diversas variações do algoritmo básico baseados em métodos de otimização, mas 

basicamente, a aprendizagem por retropropagação do erro consiste em dois passos diferentes 

através das camadas da rede. São esses passos a Propagação (Feed-forward), um passo a 

frente, e a Retropropagação (Feed-backward), um passo a trás (HAYKIN, 2001). 
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Na propagação, os vetores de entrada se propagam pela rede, dos neurônios da entrada até os 

neurônios da saída, produzindo um conjunto de saídas como resposta, e neste passo, os pesos 

das sinapses são fixos. Na retropropagação, o valor real obtido como resposta é subtraído do 

valor almejado ou valor alvo, produzindo um sinal de erro que faz o caminho contrário, inda 

dos neurônios da saída para os neurônios da entrada, ajustando assim os pesos das sinapses. A 

Figura 2.3.1.1 mostra a representação da propagação e retropropagação. 

 

Figura 2.3.1.1: Representação da Propagação e Retropropagação (SOARES; SILVA, 2011) 

2.3.2 Modelo híbrido metaheurístico 

O modelo heurístico híbrido utilizado nesse trabalho foi obtido a partir do toolbox de previsão 

fornecido por Coelho et al (2014). 

Tal modelo apresenta-se como uma ferramenta de previsão baseada nos conceitos de lógica 

fuzzy, combinando diferentes regras com pesos auto-calibrados por um algoritmo 

evolucionários baseado nos conceitos de Estratégia Evolutivas (BEYER; SCHWEFEL, 2002). 

Estratégia Evolutiva ou Computação Evolutiva vem do conceito da selação natural criado por 

Charles Darwin, que diz que indivíduos com características melhores em certos ambientes 

possuem maior probabilidade de sobrevivencia, sendo assim, seus genes seram passados 

adiante, formando descendentes ainda melhores. Na computação, o ambiente é formado por 

uma função de pertinencia e, os indivíduos por conjuntos de possíveis soluções. Uma 

população desses indivíduos são escolhidos e cruzados aleatoriamente, produzindo filhos com 

características de ambos os pais. Os filhos que obtiverem os melhores resultados são 

escolhidos para formar uma nova população melhor, continuando o processo até a 

convergencia para uma resposta. 

A Figura 2.3.2.1 mostra um exemplo de como valores de entradas poderiam ser 

defuzzificados e convertidos em uma previsão, a partir de diferentes regras com distintos 

intervalos de pertinência.  



22 

 

 

Figura 2.3.2.1: Formas de defuzzificação para o modelo híbrido 

Defuzzificação é um termo utilizado em Lógicas Fuzzy. Nesse tipo de lógica, é possível tratar 

informações incertas ao invés de apenas informações lógicas. Informações incertas seriam 

informações como um copo “quase cheio”, ou uma pessoa “muito cansada”. Para o 

processamento dessas informações, a entrada numérica medida é transformada em uma 

variável linguística através da fuzzificação. A partir daí, a variável linguística passa por regras 

de inferência, classificando-a através de um processo de que “se” assim é a entrada, “então” 

assim deve ser a saída. Após passar pelas regras de inferência, a variável linguística é 

transfomada novamente em uma variável numérica correspondente a uma saída.  
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3 METODOLOGIA UTILIZADA 

Como proposto no trabalho, foram adotados dois métodos para a resolução do problema de 

previsão da demanda de energia eólica, sendo estes métodos: uma Rede Neural Artificial e um 

Algoritmo Híbrido Metaheurístico de Coelho et al (2012). 

Para o ambiente de desenvolvimento, foi utilizado um microcomputador DELL XPS 8300 

Intel Core i7 - 2600, 8MB Cache, 3.4GHz, 16GB RAM, sob sistema operacional Ubuntu 

12.04.  

A Rede Neural Artificial foi desenvolvida no software MATLAB, versão 7.10.0.499 

(R2010a), 64-bit. Seus parâmetros foram: 

 Número de épocas = 3000; 

 Número de camadas = 3 (3 neurônios na primeira camada, 3 neurônios na segunda 

camada, 1 neurônio na ultima camada); 

 Máximo de falhas de validação = 350; 

 Erro final de desejado = 1-6; 

 Taxa de Momentum = 0.95; 

 Taxa de aprendizado = 0.05. 

A rede neural foi treinada através da técnica conhecida como Validação Cruzada, ferramenta 

estatística que consiste em dividir a base de dados em N sub-bases, sendo que para o 

treinamento são usadas N-1, e para a validação a parte restante. No caso da rede neural 

proposta no trabalho, a base de dados foi dividida em duas sub-bases, com 80% dos dados 

para treinamento, e 20% para validação. Para cada valor previsto, a entrada da rede neural se 

dava pelos dois primeiros valores anteriores ao valor que deveria ser previsto. No caso então, 

cada saída dependia diretamente de duas entradas. 

O Algoritmo Híbrido Metaheurístico foi utilizado com base no toolbox fornecido por Coelho 

et al (2012) desenvolvido na linguagem c++. O único parâmetro definido neste trabalho para a 
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ferramenta foi o número de semanas de treinamento, o qual variou para cada experimento e 

será definido adiante. 

Para a medição dos erros provenientes dos métodos, foi utilizado um método de cálculo 

chamado Erro MAPE, Mean Absolute Percentage Error ou Porcentagem do Erro Médio 

Absoluto, que é bastante utilizado para o cálculo de séries temporais estatísticas, 

especialmente na estimativa de tendências e, expressa uma porcentagem de precisão, sendo 

definido pela Equação 3.1, que diz que o erro MAPE é o somatório da fração entre o valor 

absoluto da diferença entre o valor obtido e o valor real, e o valor real. Também foi calculado 

o Desvio Padrão, representado pela letra σ, usado para mensurar a dispersão estatística, ou 

seja, mostra o quão disperso está o valor em relação ao valor médio obtido. Encontra-se 

definido pela Equação 3.2, que diz que o desvio padrão é a raiz quadrática do resultado da 

fração entre o somatório do quadrado da diferença entre o valor obtido e o valor médio, e o 

número de amostras menos um. 

      ∑|
         

     
|

 

 

 

Equação 3.1: Equação para cálculo do erro MAPE. 

   √
∑      ̅   

   

     
 

Equação 3.2: Equação para cálculo de Desvio Padrão 

A previsão determinística foi realizada por duas vezes, sendo diferentes nos seguintes pontos, 

como poderá ser verificado adiante: 

 Uma previsão para um passo à frente utilizando os dois métodos; 

 Uma previsão para 24 passos à frente utilizando o método heurístico; 

A previsão probabilística foi realizada por três vezes, sendo diferentes nos seguintes pontos, 

como poderá ser verificado adiante;  
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 Uma previsão realizada para um dia, com o treinamento utilizando dados de uma 

semana; 

 Uma previsão realizada para um dia, com treinamento utilizando dados de duas 

semanas; 

 Uma previsão realizada para uma semana, com treinamento utilizando dados de duas 

semanas. 

De forma a gerar os quantis probabilísticos, o modelo de previsão necessita sofrer 

perturbações em seus parâmetros, gerando assim previsões distintas em cada execução. A 

partir de um conjunto de previsões obtidas pelos modelos (ou, até mesmo, por diversos 

modelos em conjuntos), tais conjuntos de previsões são ordenados e 99 quantis estatísticos 

são obtidos, de forma que o quantil 1 indica o lower bound da previsão, ou seja, o menor 

valor esperado para aquela série temporal, que resulta em uma análise probabilística 

indicando uma chance de aproximadamente 0% do valor real ser menor que aquele valor 

previsto. De forma análoga, o quantil 99 representa o upper bound da previsão, indicando uma 

probabilidade de aproximadamente 100% dos valores reais estarem abaixo daquele valor 

previsto. A mesma análise pode ser feita para qualquer um dos outros 97 quantis presentes na 

previsão. 
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4 EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS 

Descrevem-se neste capítulo, os resultados computacionais obtidos pelos modelos 

determinístico e probabilístico propostos aplicados a previsão de geração de energia eólica. 

Na Seção 4.1 são descritas as bases de dados reais utilizadas para analisar os modelos. Na 

Seção 4.2 são mostrados os resultados computacionais dos métodos. 

4.1 Descrição da Base de Dados 

A base de dados de geração de energia eólica (mensurada em MW) foi obtida do sistema 

internacional irlandês EirGrid (EIRGRID, 2014). Tal base é constituída de 25920 amostras de 

15 em 15 minutos entre os períodos de 18 de novembro de 2013 até 14 de agosto de 2014. 

A partir dessa base de dados, foram gerados três séries de produção de energia eólica 

separadas em trimestres, descritas abaixo: 

 Série E
1
: série de dados desde  00h00 de 18 de novembro de 2013 à 23h45 de 15 de 

fevereiro de 2014; 

 Série E
2
: série de dados desde 00h00 de 16 de fevereiro de 2014 à 23h45 de 16 de 

maio de 2014; 

 Série E
3
: série de dados desde 00h00 de 17 de maio de 2014 à 23h45 de 14 de agosto 

de 2014; 

Para avaliação de como pode se comportar a geração de energia proveniente dos 

aerogeradores, foram utilizados os gráficos de autocorrelação de cada série de dados. As 

Figuras 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 mostram as autocorrelações das séries acima. Os gráficos 

possibilitam analizar a relação de geração de energia do aerogerador para cada isntante antes 

do momento presente. Nos gráficos de autocorrelação são mostradas as relações em cinco 

dias, e mostra como a geração de energia dos aerogeradores estão bem relacionadas dentro de 

um dia, onde a autocorrelação é em torno de 40%, ou até mesmo, também no terceiro dia na 

série E
1
, onde a autocorrelação está em torno de 30%. 

Para simplificação do problema, a base de dados foi reduzida para cada tipo de teste, e a série 

escolhida foi a série E
1
, devido a sua melhor autocorrelação. 
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Figura 4.1.1: Autocorrelação para série E
1
 

 

Figura 4.1.2: Autocorrelação para série E
2
 

As bases de dados apresentadas no sistema EirGrid possuem um valor previsto disponível, 

porém, não há como fazer uma comparação com os métodos utilizados neste trabalho, 

pois a maneira como foi feita a previsão não está disponível. O que pode ser dito, é que é 

um tipo de previsão determinística, pois envolve apenas a previsão para um único valor 

medido. A Figura 4.1.4 faz uma pequena ilustração dos valores obtidos pelo EirGrid para 

o terceiro e quarto dia da série E
1
. 
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Figura 4.1.3: Autocorrelação para série E
3
 

 

Figura 4.1.4: Previsão obtida pela EirGrid para o terceiro e quarto dia da série E
1
 

4.2 Resultados Computacionais 

Esta seção apresenta os resultados computacionais obtidos através dos métodos utilizados. Na 

seção 4.2.1, é apresentado os resultados obtidos através da previsão determinística para um e 

para 24 passos a frente. Na Seção 4.2.2, é apresentado o estudo de caso envolvendo uma 

análise probabilística. 
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4.2.1 Previsão determinística 

Essa seção apresenta os resultados determinísticos de Redes Neurais e Metaheurísticos 

comparados as medições apresentados pelo EirGrid. 

O experimento determinístico para um passo à frente foi realizado utilizando os dados 

relativos às previsões referentes aos dois últimos dias do primeiro trimestre. Uma bateria de 

30 execuções foi realizada para cada um dos modelos com tempos de treinamento de 2 

minutos. 

 Os valores obtidos nas previsões, tanto pela rede neural quanto pelo método heurístico, foram 

comparados aos 192 valores da base de dados apresentados como valores reais medidos pela 

EirGrid. Os valores foram plotados em um único gráfico, como mostrado na Figura 4.2.1.1, e 

após a plotagem, foram calculados os erros MAPE de ambos os métodos sobre o valor real 

apresentado no banco de dados, assim como o desvio padrão. 

Para a previsão determinística com 24 passos à frente, foram usados os dados relativos ao 

último dia do primeiro trimestre, ou seja, os últimos 96 valores datados.  

Foi utilizado somente o método heurístico (visto que este mostrou-se superior no experimento 

de um passo a frente), sendo este executado por 2 minutos. Os valores obtidos na previsão 

foram comparados aos 96 valores reais da base de dados do EirGrid. Os valores foram 

plotados em um único gráfico, como mostrado na Figura 4.2.1.2, e após a plotagem, foi 

calculado o erro MAPE para o método heurístico sobre o valor real apresentado no banco de 

dados, assim como seu desvio padrão. 

Na figura 4.2.1.1, pode ser observado os valores obtidos pela previsão determinística tanto 

com o uso da Rede Neural quanto com o Modelo Híbrido. Usando a métrica MAPE, foi 

observado que o erro percentual da Rede Neural foi de 5,9%, e seu desvio padrão foi de 0,7%, 

enquanto que usando o modelo do algoritmo Metaheurístico, o erro percentual foi de 4,5%, 

com um desvio padrão de 0,5%. 
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Figura 4.2.1.1 : Resultados para previsão de valores da geração de energia em aerogeradores para um passo à 

frente. 

Na Figura 4.2.1.2 pode ser observado os valores obtidos pela previsão determinística com o 

Modelo Híbrido para 24 passos à frente. Usando a mesma métrica MAPE, o erro percentual 

obtido pelo modelo metaheurístico foi de 18,76%, com um desvio padrào de 0,9%. É 

relevante observar que o erro MAPE está com um valor relativamente alto devido ao acumulo 

do erro durante a execução do algoritmo. 

 

Figura 4.2.1.2 : Resultado para previsão de valores da geração de energia em aerogeradores para 24 passos à 

frente. 
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4.2.2 Previsão probabilística 

A presente seção apresenta o resultado de um estudo feito sobre uma previsão probabilística 

para o problema de geração de energia eólica, comparando com os valores reais da base de 

dados histórica do sistema EirGrid.  

Apenas o método heurístico foi executado neste etapa, sendo este executado 500 vezes com 

execuções de 1 minuto. O mesmo foi aplicado de forma a realizar previsões de um dia e uma 

semana a frente. Para a previsão da Figura 4.2.2.1 foi utilizado uma semana de treinamento 

(justamente anteriores ao dia da previsão), a Figura 4.2.2.3 apresenta a previsão com uma 

semana de treinamento, e finalmente, a Figura 4.2.2.5 apresenta os resultados de uma semana 

a frente utilizando duas semanas de treinamento. É notório que a utilização de mais semanas 

de treinamento poderia aprimorar as previsões, todavia, o tempo computacional do treino 

deveria ser também aumentado. 

Os valores do quantis obtidos foram plotados de duas maneiras diferentes para cada previsão, 

conforme será mostrado a seguir. Com base nos gráficos plotados, foi possível tirar as 

conclusões relativas sobre as previsões probabilísticas para cada uma das três situações. 

A Figura 4.2.2.1 apresenta o resultado da previsão probabilística com o conjunto de todos os 

99 quantis para cada ponto da base de dados para a previsão probabilística de um dia usando 

dados para treinamento de uma semana enquanto a Figura 4.2.2.2 apresenta os valores dos 

quantis 1, 25, 50, 75 e 99 para cada ponto da base de dados da mesma previsão. 

 

Figura 4.2.2.1: Previsão probabilística total para um dia com dados de treinamento de uma semana. 
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Figura 4.2.2.2: Previsão probabilística com os quantis 1, 25, 50, 75 e 99 para um dia com dados de treinamento 

de uma semana. 

A Figura 4.2.2.3 apresenta o resultado da previsão probabilística com o conjunto de todos os 

99 quantis para cada ponto da base de dados para a previsão probabilística de um dia usando 

dados para treinamento de duas semanas enquanto a Figura 4.2.2.4 apresenta os valores dos 

quantis 1, 25, 50, 75 e 99 para cada ponto da base de dados da mesma previsão. 

 

Figura 4.2.2.3: Previsão probabilística total para um dia com dados de treinamento de duas semanas. 



33 

 

 

Figura 4.2.2.4: Previsão probabilística com os quantis 1, 25, 50, 75 e 99 para um dia com dados de treinamento 

de duas semanas. 

A Figura 4.2.2.5 apresenta o resultado da previsão probabilística com o conjunto de todos os 

99 quantis para cada ponto da base de dados para a previsão probabilística de uma semana 

usando dados para treinamento de 3 semanas enquanto a Figura 4.2.2.6 apresenta os valores 

dos quantis 1, 25, 50, 75 e 99 para cada ponto da base de dados da mesma previsão. 

 

Figura 4.2.2.5: Previsão probabilística total para uma semana com dados de treinamento de duas semanas. 
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Figura 4.2.2.4: Previsão probabilística com os quantis 1, 25, 50, 75 e 99 para uma semana com dados de 

treinamento de duas semanas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente seção apresenta as considerações finais para o trabalho proposto. Na Seção 5.1 são 

apresentadas as conclusões obtidas através da utilização dos métodos propostos no trabalho. 

Na Seção 5.2 são apresentado alguns possíveis trabalhos e estudos futuros sobre o tema 

desenvolvido no presente trabalho. 

5.1 Conclusão 

Ao utilizar os métodos propostos no trabalho para a previsão Determinística, sendo estes 

métodos uma Rede Neural Artificial e um Algoritmo Híbrido Metaheurístico, foi possível 

observar que a Rede Neural obteve um erro MAPE maior que o método Metaheurístico no 

teste feito para um passo à frente, o que torna o uso do modelo Metaheurístico mais viável do 

que o modelo  de Rede Neural apresentado no trabalho para esse tipo de previsão. Porém, é 

possível também observar que ambos os erros foram relativamente baixos, tornando os dois 

métodos possivelmente viáveis para a previsão de valores para um passo a frente. 

Para a previsão Determinística de 24 passos à frente utilizando o modelo Metaheurístico, foi 

obtido um erro MAPE de 18,76%, que mesmo sendo um erro aparentemente alto em valores 

de porcentagem, é possível enxergar como viável a utilização para esse tipo de previsão, pois 

pode se considerar a acumulação de erro durante o processamento do algoritmo. 

Para a previsão Probabilística utilizando o modelo Metaheurístico, foram obtidos gráficos que 

mostram a viabilidade da utilização do método, visto que a maior parte dos valores obtidos 

pelo base de dados reais do sistema EirGrid se encontram dentro das previsões feitas pelo 

algoritmo nos três tipos de previsões realizadas. 

5.2 Trabalhos futuros 

Como trabalhos futuros pretende-se: 

 Aperfeiçoar o algoritmo da Rede Neural Artificial, tornando-o mais robusto, para o 

mesmo consiga prever valores com uma porcentagem de erro menor do que o 

apresentado no presente trabalho; 
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 Aperfeiçoar o algoritmo Híbrido Metaheurístico, tornando-o mais robusto, para que o 

mesmo consiga prever valores com uma porcentagem de erro menor do que o 

apresentado para a previsão de 24 passos a frente, como foi mostrado no modelo 

apresentado no presente trabalho; 

 Aperfeiçoar o algoritmo Híbrido Metaheurístico, tornando-o mais robusto, para que 

consiga uma faixa de quantis mais confiável para a previsão probabilística; 

 Pretende-se, ainda, executar experimentos exaustitivos com diferentes combinações de 

semanas de treinamento; 

 Finalmente, bem como, realizar combinações dos modelos utilizados, de forma a tirar 

proveito do poderio de cada ferramenta de regressão de series não temporais. 
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