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Resumo
Silva, Ilitch Vitali Gomes da; Souza, Reinaldo Castro; Pessanha, José Francisco
Moreira. Previsão de Vento para Geração de Energia Elétrica. Rio de Janeiro,
2010, 103p. Dissertação de Mestrado-Departamento de Engenharia Elétrica, Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro.

A energia eólica é uma das alternativas mais promissoras para geração de energia
elétrica, pois assegura a diversidade e segurança no fornecimento de energia e atende à
necessidade premente de reduzir os níveis de emissão de gases poluentes. Na operação
de sistemas elétricos com forte presença de geração eólica é fundamental prever com
pelo menos um dia de antecedência os valores futuros (pelo menos horários) da veloci-
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dade do vento, pois assim pode-se avaliar a disponibilidade de energia para o próximo
dia, uma informação útil no despacho das unidades geradoras e no controle do sistema
elétrico. A proposta dessa dissertação objetiva especificamente desenvolver modelos de
previsão de curto prazo da velocidade do vento, baseado em técnicas de inteligência
artificial, modelo da rede neural artificial e neuro-fuzzy adaptativa (ANFIS) e um modelo Estatístico composto por um modelo de regressão harmônica e Box-Jenkins. Para
aplicação da metodologia considerou-se o município de São João do Cariri (Estado de
Paraíba), onde está localizada uma das estações de referência do projeto SONDA (Sistema Nacional de Dados Ambientais para o setor de energia). O desempenho dos modelos rede neural, neuro-fuzzy (ANFIS) e modelo Estatístico são comparados nas previsões de 6 horas, 12 horas, 18 h e 24horas a frente. Os resultados obtidos mostram o melhor desempenho da modelagem ANFIS e encorajam novos estudos no tema.

Palavras chave
Energia eólica; velocidade do vento; séries temporais; Box-Jenkins; neuro-fuzzy;
previsão.

Abstract
Silva, Ilitch Vitali Gomes da; Souza, Reinaldo Castro (Advisor); Pessanha, Jose
Francisco Morreira (Co-advisor). The Wind Forecast for Wind Power Generation. Rio de Janeiro, 2010, 103p.MSc. Dissertation - Departamento de Engenharia
Elétrica, Pontifícia Universidade Católica de Rio de Janeiro.

Wind power is one of the most promising options for power generation. It ensures
the diversity and security of energy supply and meets the pressing need to reduce the
levels of emission of polluting gases. In the operation of electrical systems with a strong
presence of wind generation, it is essential to provide at least one day in advance the
future values (at least hourly) of wind speed, so that we can assess the availability of
energy for the next day, a useful information in the order of the generating units and
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electrical control system. The purpose of this dissertation aims to develop models specifically to develop models to forecast short-term wind speed, based on artificial intelligence techniques, artificial neural network model and adaptive neuro-fuzzy Systems
(ANFIS) and a statistical model composed of a harmonic regression model and BoxJenkins. For application of the methodology, the city of São João do Cariri (State of
Paraíba), where a reference station of SONDA project (National Environmental Data
for the energy sector) is located, was considered.To apply the methodology was considered the city of the ray tracing model (State of Paraíba), which is located a station reference design (National Environmental Data for the energy sector). The performance of
artificial neural network model and adaptive neuro-fuzzy Systems (ANFIS) and a statistical model are compared mixed forecasts of 6 hours, 12 hours, 18hours and 24 hours
ahead. The results show the best performance of the ANFIS model and encourage further studies on the subject.

Keywords
Wind power; wind speed; time series analysis; Box-Jenkins neuro-fuzzy; forecast.
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