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Resumo do projeto: A geração de energia elétrica através do vento vem assumindo posições de destaque no cenário 
mundial. Com o aumento da demanda de energia e a necessidade de gerar o mínimo de resíduos nocivos à natureza, a 
energia eólica se mostra como uma alternativa viável para a geração de energia elétrica quando comparada com outras 
fontes renováveis. Apesar do impacto visual e do alto custo de manutenção, a energia gerada possuí um custo menor do 
que quando gerada por painéis solares, por exemplo. 
Apesar do grande destaque dado a energia eólica, a inserção de parques eólicos na matriz energética de um local trás 
consigo também novos desafios para a manutenção do equilíbrio entre a geração e a demanda de energia elétrica. 
Mesmo sendo uma geração limpa, há a dependência do vento e das condições climáticas do local, gerando um 
comportamento intermitente a geração. Essa variação deve ser compensada por outras fontes de energia que sejam 
controladas de forma sistemática como as termoelétricas, por exemplo. Por esse motivo, é de extrema importância que 
haja uma previsão para a potência eólica, quantidade de energia gerada, de cada parque eólico. Dessa forma, pode-se 
antecipar baixas na geração de energia através do vento e ativar outras fontes como hidrelétricas ou termoelétricas 
durante esse período, assim garantindo a estabilidade do sistema. A previsão de potência eólica pode ser feita usando 
modelos estatísticos tradicionais como, por exemplo, regressão linear. Porém, o uso de técnicas de computação 
inteligente esta cada vez mais difundido. A aplicação de redes neurais a este tipo de problema vem apresentando 
resultados significativos devido a sua capacidade de generalização e flexibilidade. As diversas implementações de redes 
neurais apresentam formas diferentes de se abordar um problema e, assim, pode-se determinar um modelo de rede que 
melhor se adapte ao problema de previsão de potência eólica. Mesmo utilizando técnicas sofisticadas para a previsão de 
potência eólica, a representação do resultado por um único valor não agrega muita informação à previsão. Por isso, há a 
necessidade da criação de intervalos de confiança. Ao invés de determinar um único valor, a previsão é dada através de 
um intervalo de valores possíveis para uma determinada probabilidade. Além disso, o intervalo demonstra 
quanto confiável é o modelo de previsão. Se esse intervalo for muito grande, significa que o modelo tem "pouca 
certeza"do resultado que está apresentando. O objetivo deste trabalho é avaliar técnicas de geração de intervalos de 
confiança para o problema de previsão de potência eólica. As técnicas possuem abordagens diferentes que podem 
impactar no resultado final. O intervalo que possuir uma largura menor representa um melhor resultado. Assim, a 
geração de intervalos com uma extensão menor representa uma maior economia de recursos na geração de energia 
elétrica, causando um ganho econômico e também ambiental. 
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