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Multi-Step Wind Speed Forecast Using Artificial Neural 

Network.  

Abstract - Smart-grid is in expansion in transmission and 

distribution systems due to many advantages compared 

to the traditional systems. Moreover, this model 

facilitates the renewable sources insertion, such as wind 

energy, in the consumer units. However, one of the 

barriers to a greater participation of the wind power 

source in the electric matrix is related to the uncertainty 

of the power generation due to wind speed variations. 

This paper evaluated the artificial neural network 

performance for wind speed prediction in a city located 

in Bahia state, Brazil, using historic data with steps ahead 

from thirty minutes to six hours. The delays quantity was 

determined by autocorrelation function (ACF) and the 

number of neurons in the hidden layer was chosen by 

tests for different predictions. The results comparison 

allowed to conclude that the artificial neural network 

presented better predictions for steps ahead until two 

hours with MAPE error lower than 20%. Consequently, 

the proposed system permits a prior knowledge of the 

wind power to the system operator, as well as the 

network efficiency improvement.    

Keywords – Wind power, wind speed forecast, time series, 

artificial neural network, autocorrelation function. 

I. INTRODUÇÃO 

EGUNDO dados da Empresa de Pesquisa Energética, a 

participação das fontes renováveis na matriz energética 

brasileira no ano de 2016 foi de 43,5% onde 
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aproximadamente 1% do total foi proveniente de turbinas 

eólicas. Comparando com o ano de 2015, essa fonte 

apresenta o maior crescimento de participação no cenário 

nacional dentre as fontes renováveis. 

O estado da Bahia, segundo dados da Agência Nacional 

de Engenharia Elétrica (2016) é o terceiro em produção de 

energia eólica do país, com 60 usinas instaladas e 46 em 

construção. Os elevados investimentos nessa fonte renovável 

devem-se aos baixos custos de operação e manutenção, 

ausência de emissão de gases poluentes e resíduos e a 

redução da dependência de combustíveis fósseis.  

Entretanto, a produção de energia eólica apresenta 

incertezas devido ao comportamento estocástico do vento. 

Por isso, destaca-se a importância de uma análise prévia 

criteriosa do local em que se deseja instalar turbinas eólicas. 

Segundo a referência [1], deve-se realizar estudos dos 

parâmetros que influenciam no perfil do vento, como 

obstáculos próximos ao local de medição e rugosidade do 

terreno, além da aquisição de dados da velocidade do vento 

em intervalos que podem variar de segundos a uma hora em 

um período mínimo de cinco anos. Com isso, tem-se um 

conhecimento mais aprofundado das variações sazonais e 

anuais do vento no local. 

As redes inteligentes apresentam a vantagem da 

possibilidade da inserção de fontes renováveis no sistema 

como a geração eólica, isso se deve à sua importante função 

de gerenciar, monitorar e controlar os sistemas de geração 

distribuída. Ademais, segundo dados da Agência Nacional de 

Energia Elétrica, o Brasil apresenta 5.040 conexões de micro 

e minigeração no mês de maio de 2017, um crescimento de 

3.892 em relação ao ano anterior, sendo 39 instalações de 

geração eólica. Isso resulta em inúmeras vantagens como: 

redução de gastos dos consumidores, economia dos 

investimentos em transmissão, redução das perdas nas redes 

e melhoria da qualidade do serviço de energia. Vale ressaltar, 

que o país está em ascensão em projetos de smart-grids, 

apresentando 178 no ano de 2011 com parceria com 

concessionárias, universidades, laboratórios e empresas 

fabricantes [2]. Porém, o vento apresenta incertezas quanto a 

sua direção e velocidade estando de acordo com tendências 

sazonais e diurnas. Devido ao seu caráter estocástico, não se 

tem a garantia de que a geração eólica de um local será capaz 

de atender à sua demanda de forma contínua. Nesse ponto, 

entra a questão da previsão da velocidade do vento, pois 
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assim torna-se possível, por exemplo, determinar a 

necessidade da entrada na rede elétrica de outra fonte quando 

a previsão relatar velocidades inferiores à necessária para 

atender a demanda futura. 

Diferentes metodologias já foram aplicadas com o intuito 

de se prever a velocidade do vento. A referência [3] estudou 

a previsão da velocidade do vento de onze localidades na 

Índia. Sua metodologia baseou-se na utilização de RNA, a 

partir de parâmetros de entrada como temperatura, pressão 

do ar, radiação solar e altitude, o que resultou em erro MAPE 

médio de 4,55%. Outro estudo baseou-se na comparação dos 

métodos de rede neural artificial (RNA) e modelo auto-

regressivo integrado de média (ARIMA) para predições da 

velocidade do vento no estado de Oaxaca no México, 

utilizando dados com intervalos de 30 minutos [4]. A 

referência [5] utilizou decomposição de modo empírico 

baseado na rede feed-forward para a previsão multi-passos 

em Zhangye, República Popular da China. O resultado 

obtido foi um erro percentual absoluto médio (MAPE) entre 

17,29% e 29,84%. A referência [6] realizou estudos de 

diferentes intervalos de predições baseando-se em wavelet e 

processos gaussianos, o que acarretou em erro MAPE entre 

11,05% e 28,43%. Já a referência [7] comparou os resultados 

de previsões multi-passos utilizando a rede feed-forward 

backpropagation e algoritmo genético.  

A rede neural artificial feed-forward apresenta como 

dificuldade a escolha dos atrasos que proporcionem menor 

erro de previsão. A referência [8] utilizou a função de 

autocorrelação (ACF) para determinar os sinais de entrada 

mais convenientes. Enquanto que a referência [9], além da 

ACF, também empregou a função de autocorrelação parcial 

(PACF). 

Esse trabalho apresenta previsões da velocidade do vento 

para diferentes passos à frente, de 30 minutos a 6 horas, 

utilizando a metodologia de rede neural feed-forward. Com 

relação a escolha dos atrasos para o treinamento da rede, 

utilizou-se a função de autocorrelação para obtenção de erros 

MAPEs inferiores a 30%.  

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

A. Série Temporal 

Séries temporais podem ser definidas como um conjunto 

de observações sobre uma variável, ordenado no tempo. A 

sua representação torna possível a aplicação de uma ampla 

variedade de métodos que podem auxiliar na extração de 

informações de acordo com determinadas tarefas de 

interesse, como recuperação de conteúdo, agrupamento, 

classificação, extração de regras de associação, identificação 

de padrões, detecção de anomalias e previsão. Suas 

aplicações podem ser encontradas em diversas áreas, como a 

econômica com o preço diário de ações, na meteorologia 

com temperatura diária ou velocidade do vento em uma 

região; na medicina, com níveis do eletrocardiograma [10].  

Para a realização de previsões, tem-se o problema que 

consiste em prever valores futuros com base em valores 

prévios, ou seja, para obter o valor 𝑧𝑛+1 de uma série 𝑍(𝑡) =

(𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑛) podem ser utilizados os valores 

𝑧𝑛 , 𝑧𝑛−2, … , 𝑧𝑛−𝑚+1, onde 𝑚 corresponde ao número de 

valores prévios da série 𝑍(𝑡) [11]. Duas metodologias podem 

ser abordadas, sendo a primeira baseada em sistemas lineares 

a partir de modelos como auto regressivos de médias móveis 

(ARMA) e auto regressivos de médias móveis integrados 

(ARIMA). Já a segunda, baseia-se em modelos não lineares, 

como as redes neurais artificiais (RNA).  

B. Rede Neural Artificial 

As redes neurais são compostas de elementos simples 

operando em paralelo, inspirando-se no sistema nervoso 

humano já que ambos se baseiam em diversas conexões entre 

os elementos, que adquirem conhecimento por meio da 

experiência [12]. 

Segundo o modelo proposto por McCullock e Pitts em 

1943, sinais são apresentados à entrada da rede, sendo que 

cada um apresenta um peso, indicando a sua influência na 

saída da unidade. Em seguida realiza-se uma soma 

ponderada dos sinais, obtendo-se um nível de atividade, o 

que produzirá uma determinada resposta de saída. 

A Figura 1 ilustra um neurônio, no qual pode ser 

observado um conjunto de sinapses ou elos de conexão, cada 

uma caracterizada por um peso. Especificamente, um sinal 𝑥𝑗 

na entrada da sinapse j conectada ao neurônio 𝑘 é 

multiplicada pelo peso sináptico 𝑤𝑘𝑗 . A outra etapa consiste 

em um combinador linear, ou seja, a soma dos sinais de 

entrada, ponderados pelas respectivas sinapses do neurônio. 

Por fim, tem-se a função de ativação para restringir a 

amplitude da saída, podendo ser um intervalo unitário 

fechado [0, 1] ou alternativamente [-1, 1] [12]. 

Fig. 1.  Modelo não-linear de um neurônio 

Fonte: HAYKIN (2001) 

As arquiteturas neurais, portanto, podem ser divididas em 

camadas, sendo a primeira de entrada, em seguida as 
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camadas intermediárias ou ocultas, onde é realizado o 

processamento através de conexões ponderadas, e por fim, a 

camada de saída. 

C. FFNN (Feed-Forward Neural Network) 

Na rede FFNN, o fluxo de informação ocorre em apenas 

uma direção, da camada de entrada para a camada oculta e 

por fim, a saída. Esse modelo de rede é muito utilizado para 

previsões, não apenas relacionados com a velocidade do 

vento. A referência [13] propõe a previsão da bolsa de 

valores a partir da rede feed-forward. A referência [14] 

utilizou essa rede para predição do preço da eletricidade. A 

previsão de séries temporais se baseia em utilizar dados com 

atrasos no tempo para a sua execução. A sua camada de 

entrada é composta pelo dado atual, mais valores de atrasos 

do dado, além disso, podem ser inseridos outros parâmetros, 

no caso da previsão da velocidade do vento, tem-se umidade, 

temperatura e pressão. 

 III. MATERIAIS E MÉTODOS 

A. Parâmetros de Avaliação do Preditor 

Para avaliação de desempenho da rede, utilizou-se o erro 

quadrático médio, MSE (equação 1). Já, para a avaliação do 

teste, a porcentagem do erro médio absoluto, MAPE 

(equação 2).  

𝑀𝑆𝐸 =  ∑(�̂�𝑡 − 𝑦𝑡)2

𝑛

𝑡=1

                            (1) 

𝑀𝐴𝑃𝐸 = (
1

𝑛
. ∑ |

�̂�𝑡 − 𝑦𝑡

𝑦𝑡

|

𝑛

𝑡=1

) . 100              (2) 

sendo �̂�𝑡 são os valores previstos e 𝑦𝑡 , os dados medidos. O 

erro MSE afere a qualidade do ajuste de um modelo, 

apresentando valor sempre positivo e quanto mais próximo 

de zero, maior a qualidade dos valores medidos e estimados 

[15]. Já o erro MAPE, é a média de todos os erros absolutos 

percentuais, fornecendo uma indicação do tamanho médio do 

erro, expresso como uma porcentagem do valor observado, 

independentemente do erro ser positivo ou negativo [16]. 

Vale ressaltar que segundo a referência [3], erro MAPE 

inferior a 10% significa uma elevada previsão, um erro entre 

10 e 20%, uma boa predição, já entre 20 e 50%, um resultado 

razoável. 

B. Função de Auto Correlação (ACF) 

A função de autocorrelação tem o intuito de medir o 

comprimento e a memória de um processo. Seja dado um 

conjunto de medidas 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑁 e considerando que as 

observações são espaçadas igualmente. A função de 

autocorrelação para um atraso 𝑘 é definido pela Equação 3 

[17]. 

 

𝑟[𝑘] =
∑ (𝑌𝑖 – �̅�)(𝑌𝑖+𝑘 – �̅�)𝑁−𝑘

𝑖=1

∑ (𝑌𝑖 – �̅�)2𝑁−𝑘
𝑛=1

                      (3) 

 

𝑟[𝑘]: 𝑓𝑢𝑛çã𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑚 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜 𝑘. 

�̅�: 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠. 

 A referência [8] observou o comportamento cíclico da 

função aplicada para velocidade do vento, o que permitiu a 

escolha dos atrasos baseando-se nos valores mais próximos 

do pico dos três primeiros ciclos. Já a referência [18] utilizou 

0,5 de auto correlação, para a determinação da quantidade de 

atrasos. 

C. Comportamento do Vento  

Para o estudo da previsão da velocidade do vento, foram 

utilizados dados obtidos em estação anemométrica instalada 

na cidade de Esplanada, estado da Bahia. A altura dos 

anemômetros onde foram tomados os dados foi de 140 

metros. Informações geográficas, como latitude, longitude e 

altitude estão apresentadas na Tabela 1. Os dados coletados 

apresentam intervalos de 20 segundos. 

TABLE I 

INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

Esplanada-BA 

Latitude -11,7956º 

Longitude -34,9447º 

Altitude  140 m 

  

Primeiro, observou-se o comportamento do vento para 

as diferentes estações (Figura 2), em que se realizou uma 

média diária para cada estação do ano. É possível notar que o 

pico de velocidade se encontra entre 12 e 16 horas para todas 

as estações. Observa-se que a primavera apresenta as maiores 

velocidades médias durante quase todo o dia.  

Fig. 2.  Média diária da velocidade do vento para diferentes estações  
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Após a seleção dos dados, determinou-se o intervalo de 

tempo a ser utilizado, sendo este, de 30 minutos, similar ao 

trabalho da referência [4]. Na figura 3, pode-se observar o 

histograma da velocidade do vento, em que a média das 

ocorrências é de 5,20 m/s, enquanto que a mediana é de 5,23 

m/s.

 

Fig. 3. Histograma velocidade do vento 

Os parâmetros da velocidade do vento estão 

apresentados na Tabela 2: 

TABLE II 

PARÂMETROS DOS DADOS DE VELOCIDADE DO VENTO  

Dados de Velocidade 

do Vento (m/s) 
Esplanada-BA 

Mínimo 0,12 

Máximo 11,75 

Média 5,20 

Mediana 5,23 

Desvio padrão 1,85 

Variância 3,41 

Número de amostras 12.635 

 

D. Treinamento da RNA 

Inicialmente, determinou-se os passos à frente de 

predição, de 1 a 12, ou seja, de 30 minutos até 6 horas. Na 

Tabela 3 pode ser observada a quantidade de dados utilizada 

para o treinamento da rede neural feed-forward, o mesmo 

número de pontos foram utilizados para a fase de testes. 

TABLE III 

DADOS PARA TREINAMENTO E NOVOS TESTES 

Mês 
Dados para 

treinamento 

Dezembro (2015) 700 

Janeiro (2016) 700 

Fevereiro (2016) 640 

Março (2016) 400 

Maio (2016) 700 

Junho (2016) 700 

Agosto (2016) 400 

Setembro (2016) 500 

Outubro (2016) 700 

Novembro (2016) 350 

 

Para a rede neural, empregou-se a função de ativação 

tangente hiperbólica na camada oculta. Para a camada de 

saída utilizou-se a função linear. Com relação ao 

treinamento, aplicou-se o método de Levenberg-Marquardt 

que realiza uma otimização do ajuste dos valores das 

matrizes de pesos em função erro quadrático médio [19].  

Com relação ao número de atrasos, a sua escolha foi 

definida por meio da função de autocorrelação dos dados. 

Realizou-se estudos do erro MAPE para atrasos que 

apresentassem autocorrelação superior a 0,5. 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir de valores de autocorrelação superiores a 0,5, 

definiu-se a quantidade de atrasos. Portanto, realizou-se dois 

testes, sendo o primeiro, para atrasos entre 1 e 6, e o segundo 

teste, entre 1 a 6 e 45 a 51 (Figura 4). Com o intuito de 

aprimorar o resultado do treinamento, utilizou-se a média de 

cinco inicializações da rede. 

 

Fig. 4. Função de auto correlação 

    A Figura 5 apresenta os dois resultados permitindo 

concluir que a utilização dos atrasos 1-6 e 45-51 apresenta a 

menor média de erro MAPE.  

 

Fig. 5. Erro MAPE para diferentes atrasos 
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Em seguida, realizou-se testes variando a quantidade de 

neurônios na camada oculta para as previsões de 0,5, 3 e 6 

horas, com o intuito de se otimizar a rede, chegando-se à 

menor quantidade necessária de neurônios na camada oculta 

para a obtenção de menores erros. Ademais, os testes foram 

realizados a partir da média de doze simulações da rede 

neural. Observa-se na Figura 6 que a partir de 30 neurônios 

na camada oculta, as três predições apresentam erros 

aproximadamente constantes. 

 

Fig. 6. Variação da quantidade de neurônios na camada oculta 

Na Tabela 4 pode ser observada a média do erro MAPE 

para os diferentes meses com a utilização da quantidade de 

atrasos de 1 a 6 e de 45 a 51. 

TABLE IV 

ERRO MAPE PARA 1-6, 45-51 ATRASOS  

Passos a frente de 

previsão (Horas) 
MAPE (%) 

0,5  13,07 

1,0  16,15 

1,5  18,47 

2,0  19,37 

2,5  21,33 

3,0  22,23 

3,5  23,39 

4,0 24,35 

4.5 25,03 

5,0 25,65 

5,5 26,91 

6,0 25,69 

 

Com intuito de comprovar a eficiência para diferentes 

meses do ano, selecionou-se dados do teste para as quatro 

estações do ano: verão (Figura 7), outono (Figura 8), inverno 

(Figura 9) e primavera (Figura 10), analisando 3 horizontes 

de previsão, ou seja, 0,5, 3 e 6 horas de previsão.  

 

Fig. 7. Previsões para o verão 

 

Fig. 8. Previsões para o outono 

 

Fig. 9. Previsões para o inverno 

 

Fig. 10. Previsões para a primavera 
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Na Tabela 5, pode-se observar o MAPE para as quatro 

estações do ano e diferentes passos à frente. Para isso, 

realizou-se a média de cinco simulações da rede treinada. 

TABLE V 

 ERRO MAPE PARA DIFERENTE ESTAÇÕES  

 

Estações 
MAPE (%) 

0,5 horas 3,0 horas 6,0 horas 

Verão  15,94 23,21 27,48 

Outono 18,21 27,95 32,51 

Inverno 13,20 23,26 30,21 

Primavera 9,93 15,77 18,11 

 

Pode-se afirmar que para a previsão multi-passos, tendo 

apenas como entrada a velocidade, obteve-se resultados 

satisfatórios, apresentando melhores predições para o período 

da primavera em relação as outras estações na cidade da 

Esplanada. Além disso, a variação anual do erro MAPE para 

os diferentes passos de predição foi de 13,07% a 26,91%. 

Segundo a referência [5], utilizando a rede feed-forward, 

obteve-se predições multi-passos com erros MAPE entre 

17,29% e 29,84%. 

Portanto, de acordo com a literatura, previsões de até duas 

horas apresentaram bons resultados, já que acarretaram um 

erro MAPE inferior ou igual a 20%. Enquanto que valores de 

predições superiores a duas horas, apresentaram resultados 

razoáveis, em função do erro MAPE ser maior do que 20% e 

inferior a 50%. 

V. CONCLUSÃO 

Pode-se afirmar que para a previsão multi-passos, tendo 

apenas como entrada a velocidade, obteve-se resultados 

satisfatórios, apresentando melhores predições para o período 

da primavera em relação as outras estações na cidade da 

Esplanada. Além disso, a variação anual do erro MAPE para 

os diferentes passos de predição foi inferior a 26,91%.  

O sistema proposto apresentou melhor desempenho 

médio anual para horizonte de predição de duas horas, sendo 

que quando comparadas as diferentes estações em horizontes 

de 30 minutos, 3 horas e 6 horas o MAPE médio foi inferior 

a 33%. Desta forma, as redes podem ser empregadas como 

ferramenta para planejamento da operação do sistema 

elétrico e contribuir com a otimização dos recursos 

energéticos disponíveis. 
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