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  Abstract: This paper proposes a methodology to identify the 
repetition of the wind series over the years. The approach is 
based on the portfolio selection of wind power generation 
projects proposed in Miguel's thesis. The main contribution of 
the work is the use of windows of short time, which avoids the 
need for an old data history, ie, the historical data of the wind do 
not affect the result of the portfolios when applying the proposed 
method. Thus, it is possible to provide subsidies to the generator 
to decide future investments from energy generation data and the 
latest wind maps. The methodology takes into account limited 
financial resources and is based on the use of Markowitz's 
theory. A relevant contribution of this proposal is its ability to 
minimize costs, thanks to the use of more recent measures that 
allow the analysis of geographical areas, which were not 
considered previously because they do not have an old data 
history. The paper presents relevant results that show the 
feasibility and effectiveness of the present proposal. 
 

Palavras chaves: Teoria de Portfólios, Modelo de Otimização 
de Portfólios de Markowitz, Janelas de Tempo, Histórico de 
Ventos, Tranches. 
 

I.  INTRODUÇÃO 
Atualmente, o Brasil é considerado um dos maiores 

produtores mundiais de energia eólica. Conforme site da 
Aneel, seção de aplicações, a primeira turbina de energia 
eólica do Brasil foi instalada em Fernando de Noronha em 
1992. Dez anos depois, o governo criou o Programa de 
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) 
para incentivar a utilização de outras fontes renováveis, como 
eólica, biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). O 
Brasil realizou o seu primeiro leilão de energia eólica em 
2009, em um movimento para diversificar a sua matriz 
energética [1]. 

Desde a criação do Proinfa, a produção de energia eólica no 
Brasil aumentou de 22 MW em 2003 para 602 MW em 2009, 
e cerca de 1000 MW em 2011 (quantidade suficiente para 
abastecer uma cidade de cerca de 400 mil residências). Em 
2016, o país passou a ter uma potência instalada de 
aproximadamente 11 GW em usinas eólicas, o que significa 
uma participação por volta de 7% na matriz de energética 
nacional [2].  O território brasileiro tem capacidade para gerar 
até 140 GW de energia [2]. 

Na medida em que os investidores se preocuparem em 
assegurar seus contratos de venda levando em conta a 
complementariedade dos ventos, permitida pela vasta extensão 
territorial do Brasil, ter-se-á assegurado a prevenção de 
exposição no Mercado de Curto Prazo. 

Para garantir contratos de compra e venda de energia de 
longo prazo, sem sofrer exposições no mercado de curto 
prazo, deve-se ter não apenas bons ventos, mas 
complementariedade entre os parques de melhores ventos. 
                                                             
1 UFPR: Universidade Federal do Paraná 

 

Esse problema tem impulsionado o desenvolvimento de 
ferramentas de análise e otimização de portfólios para 
empresas de energia. Este trabalho de pesquisa, fundamentado 
na metodologia apresentada na tese de Miguel [3], está 
também inserido nesse contexto e propõe o uso da teoria de 
Markowitz para avaliar e testar o histórico de ventos 
complementares, buscando mitigar os riscos do empreendedor. 
As próximas seções discutem as técnicas utilizadas e 
apresentam a metodologia proposta. 

 
II.  SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS VIA MODELO DE MARKOWITZ 
Essa seção apresenta a metodologia proposta para seleção 

de portfólios de projetos de geração elétrica a partir de fontes 
eólicas, tendo como base a teoria de Markowitz.    
 
A.  O Modelo de Markowitz 

Esse modelo foi apresentado em 1952 [4]. Ele auxilia na 
escolha eficiente dentre várias carteiras possíveis, formando 
uma composição de menor risco. 
Escolhendo títulos que não se comportam da mesma maneira, 
o modelo de Markowitz mostra aos investidores como reduzir 
seu risco. O modelo também é chamado de modelo de média-
variância devido ao fato de que é baseado nos retornos 
esperados (média) e no desvio padrão (variância) das várias 
carteiras. Harry Markowitz fez as seguintes suposições ao 
desenvolver seu modelo [4]: 
1. O risco de uma carteira é baseado na variabilidade dos 
retornos da referida carteira. 
2. Um investidor tem aversão ao risco. 
3. Um investidor prefere aumentar o consumo. 
4. A função de utilidade do investidor é convexa e crescente, 
devido à sua aversão ao risco e preferência de consumo.  
5. A análise é baseada no modelo de investimento de um único 
período. 
6. Um investidor maximiza o retorno de sua carteira para um 
dado nível de risco ou maximiza seu retorno para o risco 
mínimo.  
7. Um investidor é de natureza racional.  

Para escolher a melhor carteira de uma série de carteiras 
possíveis, cada uma com retorno e risco diferentes, duas 
decisões separadas devem ser tomadas: 
1. Determinação de um conjunto de carteiras eficientes. 
2. Seleção da melhor carteira fora do conjunto eficiente. 

Quando montada a fronteira de Markowitz, qualquer 
carteira dentro dessa curva terá maior retorno que outra, dado 
o mesmo risco. Isso é demonstrado com o gráfico da fronteira 
eficiente, que compara duas carteiras com o mesmo risco, 
sendo uma sobre a fronteira e outra fora da fronteira. O 
retorno da primeira será superior ao retorno da segunda e o 
risco da primeira será inferior ao retorno da segunda.  Isso 
demonstra que há uma seleção ótima.  
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B.  Base de Dados 
 
No presente projeto os dados de entrada são compostos 

pelas séries históricas de vento e também da curva 
característica do aerogerador selecionados. Esses dados, 
fornecidos pela empresa Vortex - que não são oriundos de 
medição diretas, mas são tratados através de modelos 
matemáticos - considerando uma altura de 100 metros, base 
horária, histórico de 21 anos (de 01/01/1994 até 31/12/2014). 
A Vortex também fornece a série de densidade do ar, 
permitindo o cálculo da geração da energia elétrica de uma 
maneira mais precisa. Foram utilizados no Projeto de P&D PD 
6491 - 0335/2014 - Seleção Inteligente de Portfólios de 
Projetos Eólicos e de Pequenas Centrais Hidrelétricas 
(novembro/2014 a agosto/2017). A seguir, o QUADRO 2, 
com o resultado da aplicação do método Z-Score modificado, 
conforme [5], trazendo os dados de vento de cada 
empreendimento analisado.  

 

Série  
Veloc. 
Média 
(m/s)  

Desvio 
Padrã
o (m/s)  

Mediana 
(m/s)  

Outliers 
(%) 

Zeros 
(%)  

Parnaíba 9,45 2,22 9,50 7,95 0,00 

Parada 7,66 1,93 7,80 16,00 0,00 

São João 8,72 1,82 8,80 22,62 0,00 

Medonho  8,67 2,41 8,70 2,33 0,00 

Macambira  8,76 1,85 8,80 7,14 0,00 

Forquilha 7,62 1,93 7,60 2,62 0,00 

Tavares  6,25 1,57 6,30 5,29 0,05 

Sertania  6,50 1,77 6,50 2,14 0,00 

Afrânio  8,75 3,23 9,20 0,00 0,14 

Palmas  6,87 3,00 5,10 1,14 0,33 

Quilombo  5,38 3,06 4,70 16,81 0,81 

Tubarão  5,89 3,06 6,80 0,57 0,48 

Osório 7,08 3,59 5,00 38,67 0,24 
Dom 
Pedrito  6,51 2,83 5,60 0,90 0,90 

Estreito  7,71 3,15 6,80 16,33 0,14 

Palmar  7,50 2,92 7,50 23,90 0,14 

Itaguaçu  5,37 2,28 5,30 0,00 0,57 

Boninal  6,98 2,13 7,00 0,05 0,05 

Jacaraci  6,63 2,05 3,80 5,14 0,05 
Olho 
D'agua  3,90 1,83 3,60 3,48 0,86 

Riachuelo  3,79 1,81 5,50 13,86 0,86 

Anta  3,89 2,55 3,40 43,52 2,81 
Tabela 1: Dado dos ventos dos empreendimentos 

 
Esse quadro contém dados estatísticos referentes a 

velocidade do vento para cada uma das 22 coordenadas. Na 
primeira coluna tem-se a velocidade média amostral, na 
segunda coluna o desvio padrão amostral e na terceira a 
mediana amostral desses dados. O desvio padrão e a mediana 
foram empregadas no cálculo do Z-Score Modificado, método 
implementado em linguagem Matlab. Os resultados são 
exibidos em termos de percentuais de outliers na quarta 
coluna. Por fim, a última coluna exibe o percentual de dados 
zerados em cada uma das coordenadas no período estudado.  

O que se observa é que as coordenadas mais ao Sul e 
afastadas do litoral apresentam as menores velocidades 
médias. A exceção é a estação Medonho (na tríplice divisa 
entre os Estados do Piauí, Pernambuco e Bahia) que, mesmo 
estando no interior do continente, apresenta velocidades de 
vento elevadas. De um modo geral, o litoral Nordeste 
apresenta as maiores velocidades médias, seguido do litoral do 
Estado do Rio Grande do Sul.  

Os dados zerados podem significar tanto outliers como 
períodos sem ventos. Isso pode ficar mais evidente na 
coordenada de Afrânio, onde não foram detectados outliers e, 
ainda assim, 0,14% da série é formada por zeros. Itaguaçu é 
outro exemplo de um caso semelhante. Naturalmente, a 
quantidade de zeros está diretamente relacionada com a 
magnitude das velocidades médias em cada coordenada. 
Quanto mais baixa a velocidade, maior o percentual de zeros.  

No Projeto de Pesquisa, as simulações foram feitas 
considerando aerogeradores da Wobben/Enercon, por sua 
representatividade no mercado e facilidade em obter os dados 
do fabricante. O equipamento selecionado foi 
Wobben/Enercon E-115, potencia nominal de 2500 kW, 
diâmetro do rotor 115,70 metros. 

A seguir a curva de potência calculada [6]: 
 

 
Fig.  1: velocidade vs potencia 

 
Quando os ventos atingem o patamar de velocidade de 25 

m/s, a geração de energia é interrompida por motivos de 
segurança das estruturas, isso se chama cut off ou velocidade 
de corte. Nota-se que, além da potência máxima gerada, a 
faixa de ventos entre 5 e 15 m/s é onde ocorre o maior 
coeficiente de potencia e onde a potencia chega a saturação. 
Isso é importante porque esse intervalo concentra a maioria 
dos registros de velocidade.  

Para transformar velocidade do vento em energia, existem 
duas maneiras: uma é consultando a curva do fabricante de 
velocidade vs potencia. No entanto, essa curva  considera o 
coeficiente de potencia (CP) variando com a velocidade, 
causando algumas imprecisões. Então, o ideal, utilizado no 
projeto de pesquisa foi determinar um CP para cada ponto da 
curva de potencia, obedecendo a fórmula 1: 

 
Ε = 1/2 * ρ * Α * υ3 * CP                      (1) 

 
onde:  

Ε é a energia gerada num intervalo de tempo t 
ρ é a massa específica do ar (kg/m3);  
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Α é a área de seção transversal (m2);  
υ é a velocidade livre do vento (m/s).  
CP é o coeficiente de potência, que represente o 

rendimento do aerogerador. 
 

Como as séries históricas são de base horária, o resultado 
dos cálculos são em MWh.  

Importante observar que pequenas variações de vento 
resultam em grandes variações de energia, uma vez que a 
energia gerada é proporcional ao cubo da velocidade do vento. 
 

 
Fig.  2 - Estações Meteorológicas com Dados de Vento Disponibilizadas pelo 

NOAA. 
 
Para a obtenção das curvas de fronteira eficiente, foi rodado 

o  Portopt, que é uma rotina própria do Matlab. O Portopt faz a 
otimização de dados, resolvendo problemas básicos de 
portfólios, minimizando os seus riscos. Assim, a partir da 
indicação do período que se quer analisar (tranches) e, tendo a 
média e covariância dos retornos dos ativos como dados de 
entrada, a rotina apresenta como resultado a curva de fronteira 
eficiente. 

 
C.  Algoritmo Proposto 

A seguir são apresentados, de forma sucinta, os principais 
passos da metodologia proposta para obtenção de carteiras 
ótimas. 

Primeiramente, são obtidos os dados de ventos da Vortex, 
conforme Tabela 1. Em seguida, esses são transformados 
em geração, ou seja, são transformados em energia, unidade 
MWh, através da equação (1), apresentada na seção 
anterior. O terceiro passo consiste em executar a rotina 
Portopt (própria do Matlab) para obtenção do portfolio 
ótimo, tendo como dados de entrada os intervalos de tempo 
bem como dados da geração mensal, conforme descrito na 
seção anterior. Esse processo resulta nas 10 carteiras 

selecionadas, de um amplo leque de opções. Com os 
resultados gerados nessa rotina é possível também obter os 
pesos das usinas em cada carteira, o Risco e o Retorno para 
cada carteira selecionada. Esses resultados são colocados 
em uma planilha para a visualização das curvas do resultado 
das carteiras ótimas, conforme ilustrado na próxima seção 
 

III.  SIMULAÇÕES E RESULTADOS 
Os dados fornecidos pela Vortex foram de 20 anos. Foram 

escolhidos os tranches de 5, 10, 15 e 20 anos a fim de se 
abranger esses vinte anos num universo de iterações que 
pudessem ser analisados.  

Há empresas que comercializam dados meteorológico para 
a aplicação em energia. Este é o caso da Vortex, que é uma 
empresa sediada em Barcelona, na Espanha, que comercializa 
soluções de suporte relacionadas a tecnologias eólicas, solar e 
offshore para diversos fins. Particularmente para dados de 
vento, a empresa trabalha com um portfólio de produtos como 
sistemas específicos para o posicionamento de torres 
meteorológicas, projetos de fazendas eólicas e séries históricas 
de dados.  

Skamarock et al (2008) [7] ressaltam que os dados 
fornecidos pela Vortex não são provenientes de medições 
diretas, mas de modelos matemáticos, o que reduz 
enormemente a possibilidade de erros humanos ou de 
equipamentos medidores.  

Nas Figuras apresentadas a seguir foram utilizados dados da 
geração mensal em MWh. Para se chegar na geração média 
mensal calcula-se a energia média para cada mês 
multiplicando a geração horária pelo número de horas do mês. 
O Risco e o Retorno, encontrados nas Figuras 3, 5, 7 e 9; se 
referem ao risco de gerar a energia esperada ou não. Já os 
pesos, encontrados nas Figuras 4, 6, 8 e 10, são as 
porcentagens de cada parque que serão investidas em cada 
uma das carteiras, considerando um total de investimentos.  
 
A.  Simulação 1: 60 meses - 5 anos 
 

A simulação 1, ou tranche 1, refere-se a simulação da 
carteira com um histórico de ventos de 60 meses, ou 5 anos.  

O resultado é apresentado na Tabela II: 
 

Portfólio Ótimo RISCO RETORNO 
1 92 431 
2 94 596 
3 100 761 
4 110 925 
5 123 1090 
6 138 1255 
7 156 1420 
8 207 1585 
9 289 1749 

10 413 1914 
Tabela II: Resultados do Tranche 1 

 
A Figura 3 apresenta o gráfico de Retorno Esperado por 

Risco (desvio padrão). Como pode-se perceber na Fig. 3,  em 
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alaranjado estão os ativos individuais. Em azul, tem-se a curva 
correspondente a carteira composta dos ativos individuais, que 
por sua vez, forma a fronteira eficiente. 

 

           
Fig.  3: Média-Variância - Fronteira Eficiente para 5 anos 

 
Verifica-se que o Risco aumenta a medida que o Retorno 

também aumenta, gerando a curva ótima, ou fronteira 
eficiente. Os ativos individuais ficam abaixo da fronteira 
eficiente, isto é, uma vez que elas compõem essa carteira, sua 
posição individual deve ser de menor retorno esperado do que 
a composição ótima, como era esperado. 
 

Na Figura 4 observa-se no eixo x o retorno de cada uma das 
dez carteiras formadas e no eixo y o peso de cada 
empreendimento em cada carteira, ou seja, o quanto de cada 
usina, percentualmente, compõe cada carteira. 
 

 
Fig.  4: Peso das diferentes usinas para 5 anos 

 
B.  Simulação 2: 120 meses - 10 anos: 
 

A simulação 2, ou tranche 2, refere-se a simulação da 
carteira com um histórico de ventos de 120 meses, ou 10 anos.  

O resultado é apresentado na Tabela III: 
 
 
 

 
Portfólio Ótimo RISCO RETORNO 

1 98 468 
2 100 630 
3 105 791 
4 113 952 
5 125 1113 

6 140 1274 
7 160 1436 
8 210 1597 
9 281 1758 

10 377 1919 
Tabela III: Resultados do Tranche 2 

 
A Fig. 5 5 apresenta o gráfico de Retorno Esperado por 

Risco (desvio padrão). Nessa figura observa-se os ativos 
individuais, na curva alaranjada. Em azul, tem-se a curva 
correspondente a carteira composta dos ativos individuais, que 
por sua vez, forma a fronteira eficiente. 

 

 
Fig.  5: Média Variância - Fronteira eficiente para 10 anos 

 
Na Figura 6, mais uma vez, observa-se no eixo x o retorno 

de cada uma das dez carteiras formadas e no eixo y o peso de 
cada empreendimento em cada carteira, ou seja, o quanto de 
cada usina, percentualmente, compõe cada carteira. 

Observa-se sutis diferenças entre as Figuras 4 e 6, 
significando com isso que quase não há modificação da 
composição das carteiras nos períodos analisados de 5 e 10 
anos. 

 

 
Fig.  6: Pesos das diferentes usinas para 10 anos 

 
C.  Simulação 3: 180 meses - 15 anos: 

 
A simulação 3, ou tranche 3, refere-se a simulação da 

carteira com um histórico de ventos de 180 meses, ou 15 anos.  
Seguindo o mesmo procedimento anterior, o resultado é 

apresentado na Tabela IV. 
 

Portfólio Ótimo RISCO RETORNO 
1 100 425 
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2 102 589 
3 108 754 
4 118 919 
5 130 1084 
6 146 1248 
7 169 1413 
8 223 1578 
9 298 1743 

10 393 1908 
Tabela IV: Resultados do Tranche 3 

 
A Figura 7 é composta de forma idêntica às anteriores. 

Percebe-se uma coincidência na curva de Fronteira Eficiente, 
bem como na posição das demais carteiras. 

 

 
Fig.  7: Média Variância - Fronteira eficiente para 15 anos 

 
Na Figura 8, tem-se, uma vez mais, o eixo x representando 

o retorno de cada uma das dez carteiras formadas e o eixo y 
representando o peso de cada empreendimento em cada 
carteira, ou seja, o quanto de cada usina, percentualmente, 
compõe cada carteira. 

Verifica-se novamente que as diferenças entre as Figuras 4, 
6 e 8 são muito sutis, indicando claramente que praticamente 
não há modificação da composição das carteiras nos períodos 
analisados (de 5, 10 e 15 anos). Confirma-se, assim, a mesma 
tendência das simulações anteriores. 

 

 
Fig.  8: Peso das diferentes usinas para 15 anos 

 
D.  Quarta simulação: 240 meses - 20 anos: 

 

Para dar suporte aos resultados anteriores, a simulação 4, ou 
tranche 4, referente a simulação da carteira com um histórico 
de ventos de 240 meses, ou 20 anos, foi realizada.  

O resultado é apresentado nos mesmos moldes das 
anteriores na Tabela V. 

 
Portfólio Ótimo RISCO RETORNO 

1 100 411 
2 102 576 
3 109 742 
4 120 907 
5 133 1072 
6 150 1237 
7 174 1403 
8 236 1568 
9 319 1733 

10 422 1899 
Tabela V: Resultados do Tranche IV 

 
A Figura 9 é composta de forma idêntica às anteriores. 

Novamente percebe-se uma coincidência na curva de Fronteira 
Eficiente, bem como na posição das demais carteiras. 

 

 
Fig.  9: Média Variância - Fronteira eficiente para 20 anos 

 
A 10 apresenta o quanto de cada usina, percentualmente, 

compõe cada carteira, de forma idêntica aos casos anteriores. 
Observa-se, uma vez mais, sutis diferenças entre as Figuras 

4, 6, 8 e 10, significando com isso que quase não há 
modificação da composição das carteiras nos períodos 
analisados anteriores e no período da simulação atual de 20 
anos. Confirma-se, assim, a mesma tendência observada 
anteriormente. 
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Fig.  10: peso das diferentes usinas para 20 anos 

 
E.  Comparação entre as simulações 

 
Nas simulações apresentadas nas seções A, B, C e D 

observa-se que ao longo das janelas temporais ou tranches, 
ocorre uma mudança no histórico de dados de entrada, que é 
composto do histórico geração. No entanto, os mesmos 
empreendimentos são mantidos, resultando no retorno das 
carteiras em termos de geração de energia. 

Foram também mantidas as mesmas composições de 
carteiras em cada tranche, e todas as carteiras se mantiveram 
dentro da fronteira ótima de risco/retorno. Conforme a 
variação dos tranches, ocorrem pequenas variação no desvio 
padrão.  

Percebe-se que o peso, ou seja, a importância de cada 
empreendimento pouco varia ao longo dos anos, não causando 
portanto distorções no resultado final.  

Analisando-se as Figuras 4, 6, 8 e 10 apresentadas em 
barras azuis, pode-se comprovar que as carteiras de mesmo 
risco e retorno tem também a mesma composição, uma vez 
que esses pesos variam de maneira quase desprezível. 

 

 
Fig.  11: Comparação entre as fronteiras eficientes das simulações 

 
A Figura 11 apresenta uma comparação entre as fronteiras 

eficientes de todos os cenários analisados. Percebe-se 
claramente que os gráficos correspondentes às Fronteiras 
Eficientes tem o mesmo comportamento e pouca variação ao 
se analisar dados de 5 ou 20 anos. Da mesma forma, o peso 
que cada empreendimento tem na composição das carteiras 
ótimas, praticamente se mantem estáveis. 

 
IV.   CONCLUSÕES 
 

Este trabalho apresenta um proposta complementar aos 
estudos anteriores referentes a seleção de portfólios de 

projetos de geração elétrica a partir de fontes eólicas, tendo 
como base a teoria de Markowitz. A metodologia proposta 
permite identificar, usando a mesma teoria de Markovitz, a 
repetição das séries de vento ao longo dos anos, 
possibilitando, assim, a utilização de janelas temporais mais 
curtas. Esse procedimento evita a necessidade de um histórico 
antigo, otimizando custos. 

Simulação envolvendo diversos cenários distintos 
demonstram que através da metodologia de Markovitz, 
consegue-se traçar um cenário de carteiras ótimas em termos 
de risco versus retorno, que pouco variam ao longo do tempo, 
resolvendo a questão de problema de histórico ao se buscar 
regiões para investir em parques eólicos complementares. Isso 
possibilita novos empreendimentos e barateia o processo de 
aquisição de históricos, trazendo para o investidor novas 
perspectivas de análises de risco, retorno e investimento. 
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