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Energias renováveis desem-
penham um papel importante 
na matriz energética porque 
não há emissões de gases 
de efeito estufa evoluídas; 
além disso, há o crescimento 
do interesse pelo Certificado 
Internacional de Energia Re-
novável (I-REC) pelas empre-
sas, que visa atender 100% do 
consumo de energia advinda 
de energias renováveis. Assim, 
a atenção global tem se volta-
do para a produção de energia 
por usinas solares e eólicas. 

Os I-RECs são particularmen-
te úteis para empresas com 
operações globais e, devido 
à sua capacidade de compra 
e venda, foi proposta uma 
meta global de 100% de uso 
de energias renováveis. Países 
que tiveram crescimento em 
fontes renováveis de energia e 
aumentaram sua capacidade 
instalada de energia solar e 
eólica são os maiores forne-
cedores (IREC, 2021).

As fazendas de geradores 
de energia eólica instala-

ram mais 93 gigawatts (GW) 
de capacidade em 2020, um 
crescimento de 53% ano a 
ano (GWEC, 2021). No Brasil, a 
produção de energia eólica já 
representa 17% do consumo 
da rede nacional, e a capaci-
dade instalada cresceu 15,5% 
no ano passado (ABEEÓLICA, 
2021). Na mesma direção, po-
rém em menor percentual, a 
potencia instalada da geração 
de energia solar foi aproxima-
damente 34,08 GW em 2021. O 
crescimento da capacidade 
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instalada de energia reno-
vável não pode ser o único 
indicador de desempenho 
relacionado à eliminação das 

emissões de gases de efei-
to estufa. Nessa direção, o 
principal processo que pode 
garantir o melhor aproveita-
mento dos recursos naturais 
é a capacidade de prever a 
velocidade do vento ou irradi-
ância solar no planejamento 
do despacho diário de energia 
elétrica, evitando ou minimi-
zando os impactos na estabi-
lidade do sistema e controle 
de frequência, o que também 
pode reduzir o excesso de 
corte de energia renovável 
(Moreno et al., 2020).

Importância da predição para 
a geração de energia eólica

No contexto da produção de 
energia eólica, a velocidade 
do vento é afetada por incer-
tezas devido às variações 
climáticas, o que a caracteriza 
como uma fonte intermitente 
de produção de energia 
em avaliações de 
longo prazo. 
Assim, 
o 

de-
senvolvi-

mento de modelos 
de previsão eficientes, proje-
tados para prever a geração 
de energia eólica, são reco-
nhecidos como uma impor-
tante contribuição para inte-
gração confiável de produção 
de energia eólica, em grande 
escala, na rede de geração e 

distribuição de energia elétri-
ca (Moreno et al., 2021). Devido 
à diversidade climática do 
Brasil, existe um potencial 

significativo para a geração 
de energia eólica centralizada 
principalmente na região Sul 
e Nordeste do Brasil. 

De modo ge- ral, 
desenvolver mo-
delos eficientes para 
previsão da gera-
ção de ener- gia 
eólica e solar são 
necessá- rios, 
uma vez que 
energias reno-
váveis tem alta 
participa- ção na 
compo- sição 
da matriz ener-
gética global. 
A obten- ção de 
mode- los de 
previ- são con-
fiáveis e preci-
sos permite 
um processo 

de to-
mada de 

decisão 
as-

sertivo. 
Na ver-
dade, a 
inter- mi-
tência e as 
mudan- ças na 
veloci- dade dos 
padrões de dados 
cons- tituem os 
maiores desafios 
em uma tarefa de 
previ- são, que 

podem afetar a estabilidade 
de um sistema de energia 
(Zhen et al., 2022). Métodos 
estatísticos e de aprendiza-

gem de máquina podem ser 
desenvolvidos para obter pre-
visões confiáveis de energia 
eólica. De uma perspectiva 
mais ampla, os métodos de 
aprendizagem por comitês 
de máquina compreendem 
um conjunto de métodos que 
podem resolver diferentes 
tipos de problemas e gerar 
sistemas preditivos com alta 
precisão. 

Avaliando o desempenho de 
parques eólicos na Bahia

Com o objetivo de fomentar 
discussões no que se refere 
ao uso de técnicas com base 
em inteligência artificial para 
o desenvolvimento de previ-
são de séries temporais para 
área de energias renováveis, 
Ribeiro et al. (2022) propuse-
ram e avaliaram o desempe-
nho de modelos para previsão 
da geração de energia eólica 
de dois parques eólicos lo-
calizados na Bahia, nordeste 
do Brasil. Por meio da com-
binação de diferentes méto-
dos, cada um designado para 

tratar as diferentes caracte-
rísticas das séries, como, 

por exemplo, ausência 
de estacionaridade, 

não-linearidades e 
intermitência. De 
modo geral, os 

pes- quisadores ava-
liaram o desempenho de 
um comitê de máquinas que 

De modo geral, desenvolver modelos eficientes para previsão da ge-
ração de energia eólica e solar são necessários, uma vez que ener-

gias renováveis tem alta participação na composição da matriz ener-
gética global. 
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combina reamostragem para 
séries temporais e o modelo 
com base em aprendizado de 
máquina denominado sta-
cking ensemble. 

O modelo proposto foi 
aplicado à previsão de séries 
temporais com avaliações de 
curtíssimo prazo de tempo (10 
e 30 minutos) e curto prazo 
de tempo (60 e 120 minutos) 

da geração de energia eólica. 
Valores aritméticos e médios 
ponderados foram utilizados 
para integrar as amostras 
da estratégia de reamostra-
gem e stacking ensemble. Os 
resul-
tados 
obtidos 
mostra-
ram que 
o mode-
lo pro-
posto alcançou um desem-
penho de previsão superior 
aos dos modelos de previsão 
simples como stacking en-
semble, aprendizado de má-
quina, redes neurais artificiais 
e modelos estatísticos, com 
erros de 7,63%, 7,58%, 20,8% 
e 25%, respectivamente, para 
dados da amostra utilizada, 
mas que não foram adota-

dos na etapa de treinamento 
dos modelos. Além disso, os 
resultados com média pon-
derada são 87,5% superiores 
aos de média aritmética para 
previsão de energia eólica nos 
horizontes de previsão avalia-
dos. 

Dessa maneira, os resul-
tados de Ribeiro et al. (2022) 
mostraram que a integração 

de estratégias de conjunto 
pode fornecer resultados de 
previsão precisos no campo 
de energias renováveis. De 
fato, os resultados ofere-
cem uma visão no campo da 

previsão de energia eólica, 
porque o sistema de previsão 
proposto pode ser usado na 
manutenção preventiva de 
turbinas eólicas e operações 
no mercado de eletricidade, 
auxiliando assim na amplia-
ção do uso de energias reno-
váveis com mais eficiência e 
sustentabilidade.
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