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Resumo do projeto: Um dos principais desafios da atualidade é a crescente demanda de energia mundial, 

uma vez que existe um contínuo aumento populacional ao redor do planeta e uma maior expectativa de vida. 
Dessa forma, a fim de suprir essa necessidade, as fontes de energia mais utilizadas são o petróleo, gás natural 
e carvão mineral. O grande problema com essas fontes deve-se ao fato de, além de serem extremamente 
poluidoras, elas são de origem não renovável, ou seja, irão exaurir-se da natureza dentro de alguns anos. Por 
causa disso, tornou-se essencial a utilização de fontes renováveis e que ajudem no combate à degradação 
sofrida pelo meio ambiente. Uma dessas fontes é o vento e sua escolha é uma das mais promissoras devido a 
sua disponibilidade constante em qualquer lugar e por sua produção ser considerada hoje de custo competitivo. 
Entretanto, há uma desvantagem relacionada a essa fonte: a incapacidade de garantir ao sistema elétrico um 
montante fixo de produção de energia devido à aleatoriedade da geração eólica. Por esse motivo, e também por 
causa do mencionado investimento cada vez mais alto de diversos governos neste tipo de energia, a previsão 
de energia eólica mostra-se fundamental para definição de estratégias e planejamentos adequados, eficientes e 
não dispendiosos. Essa previsão depende principalmente da velocidade do vento. Existem diversos modelos 
utilizados para realizá-la, vários deles incluindo inteligência artificial.  
Este trabalho tem como objetivo utilizar uma técnica de Rede Neural Artificial (RNA) chamada Reservoir 
Computing (RC) e analisar seu desempenho nessa tarefa. Posteriormente, os resultados dessa rede serão 
comparados com os provenientes da Multi-Layer Perceptron (MLP). Através dos experimentos e testes 
estatísticos, pode ser afirmado que o desempenho do RC é superior ao da MLP para as configurações 
utilizadas neste trabalho. 
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