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RESUMO

ANÁLISE MULTICRITÉRIO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
ELÉTRICOS EM DOMICÍLIOS RURAIS ISOLADOS DA REGIÃO NORTE
FLUMINENSE
Além da energia hidráulica o Brasil tem um considerável potencial eólico e solar e
que podem contribuir para universalização dos serviços de eletricidade em
comunidades isoladas. Isso porque, o programa “Luz para todos” tem alto custo para
locais mais ermos e desta forma, a universalização torna-se inviável
economicamente. Na presente pesquisa, utilizou-se o método AHP clássico e o
método Borda para problemas multicritério com o objetivo de escolher o tipo de
fornecimento de eletricidade para um domicílio rural isolado com consumo médio de
energia elétrica de 150kWh e situado na região Norte do Estado do Rio de Janeiro.
Para isso, foram consideradas quatro alternativas a partir de critérios quantitativos e
qualitativos e modelados em seis situações distintas, sendo estes correspondentes
às distâncias do domicílio em relação à rede elétrica convencional da
concessionária. Foi realizada a modelagem do problema com o método AHP para
selecionar a melhor fonte de fornecimento de energia, logo em seguida aplicou-se o
método Borda para o ranking das alternativas das fontes de fornecimento de energia
e por fim, foi proposta uma nova metodologia para integração do método AHP ao
método Borda. Desta forma, a aplicação dos dois métodos separadamente e
também a nova proposta de integração dos mesmos apresentaram resultados
similares quanto a melhor alternativa de fornecimento de energia elétrica para o
domicílio rural isolado nas seis situações propostas. Sendo que, o fornecimento de
energia convencional da concessionária ficou como a melhor alternativa para
distâncias zero a 500 metros (situações um e dois) para ambos os métodos
aplicados, entanto para as demais situações as energias renováveis tornaram-se
viáveis em relação à rede elétrica da concessionária. Assim o trabalhou apontou que
quanto maior a distância do domicílio em relação à rede elétrica, maior será a
viabilidade das fontes renováveis de energia. Além disso, os resultados
apresentados demonstram que as fontes renováveis podem contribuir para atender
a demanda por eletricidade em comunidades isoladas e também apontam para a
necessidade de revisão nas políticas públicas de universalização dos serviços
elétricos tendo em vista o potencial eólico e solar a ser explorado na região Norte do
estado do Rio de Janeiro e demais regiões do país.
PALAVRAS-CHAVE: Fornecimento de Eletricidade; Energias Renováveis; Processo
de Análise Hierárquica; Método Borda.

ABSTRACT

MULTICRITERIA ANALYSIS FOR UNIVERSALIZATION OF ELECTRICITY
SERVICES IN RURAL HOUSEHOLDS ISOLATED REGION OF NORTH
FLUMINENSE
Besides hydropower Brazil has considerable potential wind and solar that can
contribute to the universalization of electricity services in remote communities. This is
because the program "Luz para todos" has a high cost to the wild places and thus,
the universal becomes uneconomical. In the present study, we used the AHP method
classic and Borda for multicriteria problems with the objective of choosing the type of
supply electricity to an isolated rural domicile with average consumption of 150kWh
of electricity and located in the northern region of Rio de Janeiro. For this, we
considered four alternatives based on quantitative and qualitative criteria and
modeled in six different situations, which are corresponding to distances from houses
to the mains conventional dealership. We performed the modeling of the problem
with the AHP to select the best source of energy supply, then immediately applied the
Borda method for ranking of alternative sources of energy supply, and finally, we
propose a new methodology for integration of AHP method to the Borda. Thus, the
application of the two methods separately and also the new proposal of integration of
these showed similar results as the best alternative for the supply of electricity to the
rural domicile isolated situations in the six proposals. Since the supply of
conventional dealership was the best alternative for zero distance 500 meters (cases
one and two) for both methods applied, but for other situations renewables become
viable in relation to the grid the concessionaire. Worked so pointed that the greater
the distance from houses to the grid, the greater the viability of renewable energy.
Furthermore, the results show that renewables can contribute to meeting the demand
for electricity in isolated communities and also point to the need to review the policies
of universal electrical services in view of the potential wind and solar to be explored
in Northern region of the state of Rio de Janeiro and other parts of the country.
KEYWORDS: Electricity Supply, Renewable Energy; Analytic Hierarchy Process
(AHP); Borda Method.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, no mundo, há cerca de aproximadamente 1,4 bilhões de pessoas
sem acesso à eletricidade (OECD/IEA, 2010). Estas pessoas, em sua maioria, estão
situadas em países pobres ou em desenvolvimento.
Segundo o Censo demográfico de 2010 realizado no Brasil, cerca de 2,6 milhões
de pessoas não tem acesso à energia elétrica em suas casas (IBGE, 2011),
tornando os benefícios proporcionados pela eletricidade limitados para esta
população (FOURNIER; PENTEADO, 2012), mesmo com um cenário energético
brasileiro favorável do ponto de vista da geração de energia elétrica.
Ainda de acordo com o último Censo demográfico, na região do Norte do Estado
do Rio de Janeiro há 593 domicílios sem acesso à energia elétrica.
A distorção acentua-se no meio rural brasileiro, onde, aproximadamente 25% da
população rural não são atendidos por serviços de eletricidade em seus domicílios.
As residências afastadas dos centros urbanos exigem investimentos volumosos e
instalações complexas, impedindo as concessionárias de energia elétrica de
ofertarem seus produtos através de seus planejamentos estratégicos.
Constata-se que o Brasil, nos últimos anos, vem priorizando às hidroelétricas
e com este modelo o país tem uma taxa de eletrificação de mais de 90%
(ANDRADE; PINGUELLI ROSA; SILVA, 2011). No entanto, os serviços de
eletricidade não alcançam plenamente as comunidades isoladas por meio do
programa “Luz para todos” do governo federal que se mostra ineficiente para estes
casos.
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Mendes; Hosken; Gomes (2011) afirmam que:
O avanço tecnológico e a redução dos custos para fabricação de
implementos, tanto para energia eólica quanto para a energia solar,
permite ao consumidor individual dispor desses bens naturais para
produção de energia elétrica sustentável e contribuir de forma efetiva
para a universalização do serviço elétrico em comunidades isoladas,
fornecendo a estas comunidades maior conforto e qualidade de vida
(p. 6).

Analisando alguns artigos científicos brasileiros publicados em periódicos e
congressos, constatam-se aplicações dos métodos de Auxílio Multicritério à Decisão
(AMD) e também ferramentas computacionais para seleção de fontes de eletricidade
para domicílios rurais isolados.
No trabalho de Marini; Rossi (2005) é observado o desenvolvimento de um
programa computacional para análise de dados técnicos e econômicos, viabilidade
de sistemas fotovoltaicos e também comparam este sistema com a rede elétrica
convencional e com o grupo gerador a diesel. Shayani; Oliveira; Camargo (2006)
demonstram os custos relacionados à energia solar fotovoltaica (FV) em
comparação com as fontes convencionais para os consumidores residenciais finais.
Pode-se observar nestes trabalhos metodologias para seleção de fontes de
eletricidade baseadas apenas em fatores técnicos e econômicos.
Já Marini; Rossi (2005) apresentam uma metodologia para tomada de decisão
tendo em vista um olhar multicriterial para a seleção de sistemas renováveis de
energia tomando como base o método analytic hierarchy process (AHP) e a lógica
fuzzy a partir de critérios quantitativos (custos) e qualitativos (meio ambiente).
Neste trabalho, determinou-se o tipo de fornecimento de energia elétrica para
um domicílio isolado tendo como premissa a presença do potencial eólico e solar na
região em questão, tendo a metodologia emprega baseada nos trabalhos de Marini;
Rossi (2005) e Shayani; Oliveira; Camargo (2006) e buscando contribuir para o
avanço das discussões sobre a universalização dos serviços elétricos para
comunidades isoladas.
A dissertação está organizada da seguinte forma: no item dois são
demonstrados os objetivos deste trabalho; no item três é demonstrada a justificativa
da dissertação; no item quatro é realizada a revisão de literatura sobre as técnicas
da

bibliometria,

as

relações

existentes

entre

energia,

meio

ambiente

e

desenvolvimento, os métodos de AMD e a relação entre o auxílio multicritério à
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decisão e os problemas relacionados ao planejamento energético; no item cinco é
demonstrado o trabalho desenvolvido um estudo bibliométrico sobre o método AHP;
no item seis é demonstrado o trabalho desenvolvido em formato de artigo científico
sobre a seleção de alternativas energéticas para propriedades rurais da
planície litorânea do norte do estado do Rio de Janeiro. Por fim, no item sete,
são apresentadas as conclusões gerais obtidas após o estudo realizado e possíveis
trabalhos futuros.
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2 OBJETIVOS

2.1 GERAL

Selecionar a melhor fonte para o fornecimento de energia elétrica a partir da
utilização do Processo de Análise Hierárquica (AHP) e o método Borda em
propriedades rurais do litoral do Norte Fluminense. Considerou-se para a tomada de
decisão critérios quantitativos e qualitativos em função da distância entre o domicílio
e a rede elétrica convencional da concessionária.

2.2 ESPECÍFICOS

Em função do objetivo geral, os objetivos específicos são:
1 – Realizar estudo bibliométrico sobre o método analytic hierarchy process (AHP)
em duas bases científicas e com o recorte temporal de 1979 a 2012.
2 – Modelar o problema relacionado à seleção da melhor fonte de fornecimento de
energia elétrica tendo quatro alternativas (rede convencional da concessionária,
microgeração eólica, microgeração FV e microgeração híbrida, composta de: eólica
e FV) e levando em consideração critérios quantitativos e qualitativos em seis
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situações distintas (0 metro, 500 metros, 1.000 metros, 1.500 metros, 2.000 metros e
2.500 metros da propriedade em relação à rede convencional da concessionária).
3 – Avaliar a relação existente entre a distância do domicílio rural isolado e a rede
elétrica convencional da concessionária tendo como possibilidade de fornecimento
de eletricidade a própria extensão da rede elétrica e as fontes renováveis de
energia.
4 – Propor uma nova metodologia de integração entre os métodos AHP e Borda.

30

3 JUSTIFICATIVA

Em pleno século XXI, dizer que a utilização dos benefícios da energia elétrica
é importante para o desenvolvimento de uma região parece uma afirmativa
ultrapassada, porém observa-se que, esta energia não chega para todos,
principalmente em lugares ermos onde os custos para levar os serviços de
eletricidade fazem os mesmos tornem-se muitas vezes inacessíveis.
Observa-se também que a geração de energia elétrica por fontes renováveis
(eólica e solar) aponta como alternativas essenciais para mitigar os problemas
energéticos e aumentar a quantidade de energia proveniente de fontes limpas na
matriz energética brasileira.
Outro ponto que motiva a pesquisa é a possibilidade de integração entre os
métodos de auxílio multicritério à decisão ao planejamento energético.
Por último, o Instituto Federal Fluminense está investindo na implantação de
dois laboratórios na área de ensino, pesquisa e extensão em Energias Renováveis,
Eficiência Energética e Biocombustíveis, estando um instalado na Unidade de
Pesquisa Agroambiental (UPEA) e o outro, em fase de projeto, no campus CamposGuarus.
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4 REFERENCIAL TEÓRICO

A revisão de literatura tem objetivo de subsidiar a discussão sobre o tema
abordado nesta dissertação, para isso a mesma discute: os conceitos da
bibliometria; a relação entre energia, meio ambiente e desenvolvimento; fontes
renováveis e não renováveis para geração de eletricidade; a geração de energia
elétrica no Brasil e no Mundo; as fontes renováveis de geração de energia elétrica
utilizadas no Brasil; a universalização da energia elétrica no Brasil; e métodos de
auxílio multicritério a decisão.

4.1 BIBLIOMETRIA

4.1.1 Conceito

O termo bibliometria foi utilizado pela primeira vez por Paul Otlet em sua obra
intitulada Traitéde documentatión, de 1934. E em 1969, Alan Pritchard popularizou o
uso da palavra “bibliometria”, quando sugeriu que esta deveria substituir o termo
“bibliografia estatística”, que vinha sendo utilizado desde 1922 por Edward
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Wyndham Hulme em uma conferência na Universidade de Cambridge, reportandose a um estudo pioneiro de Cole e Eales de 1917 (VANTI, 2002).
Machado (2007) demonstra que “para Otlet, a bibliometria é o meio de
quantificar a ciência, utilizando-se da aplicação estatística nas fontes de
informações”.
Fonseca (1986) divide o estudo da bibliometria em macrobibliométricos e
microbibliométricos, sendo que, os macrobibliométricos analisam estatisticamente a
produção bibliográfica de uma nação e os microbibliométricos restringe-se a análise
estatística de uma determinada área do conhecimento científico e humano.
No âmbito da Bibliometria destacam-se três Leis clássicas: A Lei de Lotka; a
de Bradford; e a de Zipf.
A Lei de Lotka foi formulada para avaliar o nível de produtividade dos
cientistas. Ela demonstra que uma quantidade significativa da literatura científica é
produzida por um pequeno número de autores, e um grande número de pequenos
produtores se iguala, em produção, ao reduzido número de grandes produtores
(ARAÚJO, 2006). Matematicamente, esta Lei é descrita como a lei dos quadrados
inversos, conforme a Equação1.
y =



 

Eq.1

Onde,
yx = frequência de autores publicando número x de trabalhos;
a = valor constante para cada campo científico.
A Lei de Bradford estuda os conjuntos de periódicos. Araújo (2006) elucida
como:
se dispormos periódicos em ordem decrescente de produtividade de
artigos sobre um determinado tema, pode-se distinguir um núcleo de
periódicos mais particularmente devotados ao tema e vários grupos
ou zonas que incluem o mesmo número de artigos que o núcleo,
sempre que o número de periódicos existentes no núcleo e nas zonas
sucessivas seja de ordem de 1: n: n2: n3.... Assim, os periódicos
devem ser listados com o número de artigos de cada um, em ordem
decrescente, com soma parcial. O total de artigos deve ser somado e
dividido por três; o grupo que tiver mais artigos, até o total de 1/3 dos
artigos, é o “core” daquele assunto. O segundo e o terceiro grupo são
as extensões. A razão do número de periódicos em qualquer zona
pelo número de periódicos na zona precedente é chamada
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“multiplicador de Bradford” (Bm): à medida que o número de zonas for
aumentando, o Bm diminuirá. (p. 15).

Já a Lei de Zipf descreve a relação entre palavras num determinado texto
relativamente grande e a ordem de série destas palavras. A Lei demonstra que, se
for listada as palavras que ocorrem num texto em ordem decrescente de frequência,
a posição de uma palavra na lista multiplicada por sua frequência é igual a uma
constante, conforme a Equação2. (ARAÚJO, 2006)
rxf=k

Eq. 2

Onde,
r = posição da palavra;
f = frequência;
k = constante.
No Quadro 1 encontra-se um breve resumo das Leis clássicas com seus
respectivos focos de estudo e suas principais aplicações na gestão do conhecimento
e comunicação científica e tecnológica.

Leis Clássicas da
Bibliometria

Foco de Estudo

Principais aplicações

Estimar o grau de relevância de autores, em
dada área do conhecimento.
Estimar o grau de relevância de periódicos, em
Lei de Bradford
Periódicos
dada área do conhecimento.
Indexação automática de artigos científicos e
Lei de Zipf
Palavras
tecnológicos.
Quadro 1 – Classificação das Leis Clássicas da Bibliometria segundo o foco de estudo e
aplicações. Fonte: adaptado dos trabalhos de Guedes; Borchiver apud Beuren; Souza (2008)
Lei de Lotka

Autores

Além das três teorias clássicas demonstradas, há um indicador bibliométrico
formados a partir de dados de citações, o Fator de Impacto de um periódico (Journal
Citação Report® – JCR) (STREHL, 2005). O JCR é um produto desenvolvido pela
Thomson ISI (Institute for Scientific Information). Ele é calculado com base em um
período de três anos, e pode ser considerado como o número médio de vezes que o
trabalho publicado é citado no período de dois anos após a publicação.
De acordo com Strehl (2005), são publicados anualmente no JCR três
indicadores por título de periódico:
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•

O índice de citação imediata (immediacy index);

•

A meia-vida das citações (cited Half Life);

•

O índice do fator de impacto (impact Factor).

4.1.2 Aplicações

Em termo de aplicação, a Bibliometria pode gerar parâmetros de produção
científica de um determinado país como explica Machado (2007) “A Bibliometrica,
como área de estudo da ciência da informação, tem um papel relevante na análise
da produção científica de um país, uma vez que seus indicadores retratam o grau de
desenvolvimento de uma área do conhecimento”.
Como exemplo, pode-se citar a produção científica sobre o Método de Análise
Hierárquica (AHP) entre os anos de 1979 a 2012. Este recorte temporal sobre o
assunto pode demonstrar aspectos importantes sobre o assunto, tais como: a
primeira publicação sobre o tema; a evolução de publicações ao longo dos anos; os
cientistas, universidades e países que mais publicam sobre o método; e o grau de
maturidade da metodologia.

4.2 ENERGIA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Goldemberg; Lucon (2008) em suma obra intitulada “Energia, Meio Ambiente
e Desenvolvimento” faz uma retrospectiva histórica mostrando o uso da energia.
Nesta sequência os autores mostram que o Homem, ser dotado de inteligência,
desde a descoberta do fogo há 500 mil a.C. tem a capacidade de controlar o
ambiente em que vive. A partir deste momento ele começou a utilizar a lenha catada
para servir de combustível no sentido de aquecer-se, afugentar as feras que os
rondavam, etc. A partir da descoberta do fogo, surge uma relação entre o homem a
energia.
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No ano de 4.500 a.C. na Mesopotâmia, atualmente o Iraque, o Homem
começa a utilizar o arado com tração animal, ou seja, transformando a energia
química contida nos alimentos dos animais em energia mecânica, que permitiu uma
economia de tempo no corte do solo para fixação de raízes mais fortes.
A China, por volta de 1.000 a.C., começava a utilizar o carvão mineral como
combustível. Já no ano 1.013 os chineses conseguiram conduzir gás natural de
poços superficiais com bambu para produção de porcelana.
Na Europa, em 1.100, há a aparição dos primeiros moinhos de ventos para
movimentação de máquinas e extração de água.
Em 1662, Robert Boyle formula as leis de expansão dos gases e em 1687,
Issac Newton publica Principia Mathematica, descrevendo as leis naturais da física,
desenvolvendo o cálculo integral, o conceito de força, as leis do movimento,
gravidade e ótica. Neste período, a ciência contribuiu com conceitos essenciais para
o desenvolvimento das máquinas a vapor.
A partir de 1712, Thomas Newcomen inventa a máquina a vapor e, em 1765,
há o aprimoramento da máquina por James Watte a sua posterior aplicação à
produção. Com o advento desta máquina, uma nova concepção de trabalho
modificou completamente a estrutura social e comercial da época, provocando
profundas e rápidas mudanças de ordem econômica, política e social que, num
lapso de aproximadamente um século, foram maiores do que as mudanças havidas
no milênio anterior. É o período chamado de Revolução Industrial, que se iniciou na
Inglaterra e rapidamente se alastrou por todo o mundo.
A partir da Revolução Industrial, houve um incremento na utilização dos
recursos naturais principalmente os combustíveis fósseis como carvão mineral e
posteriormente, o petróleo (HOFFMANN, 1998).
Desta forma, percebe-se que na trajetória humana o consumo de energia está
diretamente proporcional a sua evolução tecnológica (Figura1). De acordo com
Hinrichs; Kleinbach; Reis (2010), a energia está presente em todos os setores da
sociedade, desde a moradia, saúde, transporte, economia, passando pelo trabalho,
com implicações ao meio ambiente e influenciando nas relações internacionais.
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Figura 1 – Estágios de desenvolvimento humano e consumo de energia. Fonte: Goldemberg;
Lucon (2008).

Fazendo uma comparação entre os extremos da Figura 1, pode-se observar
que o Homem primitivo consumia apenas 2.000 kcal por dia, ou seja, como ele não
dominava o fogo a energia consumida era apenas oriunda da ingestão alimentos
para sua sobrevivência. Buscando o outro extremo da Figura 1, tem-se o Homem
tecnológico que consome 230.000 kcal por dia. O Homem atual, além de consumir
mais energia na forma de alimentos, consome também em virtude do tipo moradia e
nos equipamentos nela embutidos, nas indústrias que contém intensos processos de
transformação de matéria-prima em produtos para atender a crescente demanda e
nos transportes por meio de veículos terrestres, aquáticos e aéreos que consomem
principalmente combustíveis fósseis.
A energia, de uma forma ampla, pode ser caracterizada em: primária e
secundária. Segundo Marques et al. (2006), a energia primária pode ser entendida
como: “energia fornecida pela Natureza, como a energia hidráulica, petróleo, lenha e
cana-de-açúcar, podendo ser usada diretamente ou convertida em outra forma de
energética de uso”.
Ainda na percepção dos autores, a energia secundária pode ser definida
como:
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energia resultante de processos de conversão, no âmbito do setor
energético, visando aumentar sua densidade energética, facilitar o
transporte e armazenamento e adequação ao uso, como a
eletricidade, combustíveis derivados do petróleo, álcool, carvão
vegetal, etc. (MARQUES et al., 2006, p. 33)

Em decorrência dos padrões atuais de produção e consumo de energia, é
percebida

uma

dependência

direta

dos

combustíveis

fósseis

(Figura

2),

responsáveis pelas emissões de poluentes na esfera local, regional e global, e que
põe em risco o suprimento de longo prazo no planeta (GOLDEMBERG; LUCON,
2007).

Figura 2 – Distribuição percentual do suprimento de energia primária total em 2009. Excluindo
o comércio de eletricidade. Fonte: International Energy Agency (2012)

De acordo com a International Energy Agency (IEA), a média per capita de
energia consumida no mundo é de 1,8 TEP/habitante1, porém existe uma
considerável desigualdade social e econômica entre os países, formando uma
sociedade dual. Goldemberg; Lucon (2008) afirmam que “uma das características
intrínsecas de uma sociedade dual é o fato de que a elite e os pobres diferem
fundamentalmente em seus usos de energia”. A afirmativa de Goldemberg e Lugon
pode ser comprovada pela Figura 3, onde as regiões com maior relação
TEP/habitante são também as mais ricas. Enquanto, as regiões mais pobres e em
desenvolvimento a relação TEP/habitante é menor.

1

TEP/ habitante – Tonelada equivalente de petróleo por habitantes. 1TEP = 10.000.000kcal = 41,85
GJ.
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Figura 3 – Consumo de energia no mundo por TEP/ habitante. Fonte: IEA (2012)

A Tabela 1 demonstra a TEP/habitante de alguns países e reforça a afirmativa
dos autores sobre a desigualdade no consumo energético, onde o Canadá e os
Estados Unidos da América (EUA) têm as maiores relações de TEP/ habitante. Em
contrapartida, Bangladesh, por exemplo, a relação era de 0,18 TEP/ habitante no
ano de 2009. Outra constatação realizada pela Tabela 1 e que solidifica as
informações contidas na Figura 3 está no fato que, nos países mais pobres do
planeta o consumo de energia não ultrapassa 1TEP/habitante.
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Tabela 1 – Consumo de energia em Toneladas equivalentes de petróleo de alguns países
membros e não Membros da Organisation for Economic Co-operationand Development (OCDE)
no ano de 2009.
Consumo de energia em Tep/ Habitantes de alguns países
Membros e Não Membros da OCDE – 2009
Membros
Continente
País
Tep/ Habitante
América do Norte
Canadá
7,53
América do Norte
EUA
7,03
Europa
Finlândia
6,21
Europa
Austrália
5,93
Europa
França
3,97
Europa
Alemanha
3,89
Ásia
Japão
3,71
Europa
Dinamarca
3,37
Europa
Itália
2,74
América do Sul
Chile
1,70
Não Membros
Continente
País
Tep/ Habitante
Ásia
Rússia
4,56
África
África do Sul
2,92
América do Sul
Argentina
1,84
Ásia
China
1,70
América do Sul
Brasil
1,24
África
Angola
0,64
Ásia
Índia
0,58
África
Etiópia
0,39
África
Congo
0,35
Ásia
Bangladesh
0,18
Fonte: adaptada da IEA (2012).

No grupo dos Membros da Organisation for Economic Co-operationand
Development(OCDE), países com o Canadá e Estados Unidos da América são
considerados desenvolvidos, além disso, o estilo de vida da população e o clima frio
em algumas regiões acarretam um maior consumo de energia. O Canadá contém
ainda várias indústrias eletrointensivas. Assim como na América do Norte, o
consumo de energia dos países europeus e no Japão ocorre em virtude do seu grau
de desenvolvimento, além da influência do clima, porém com estilos de vida
diferentes dos americanos e canadenses. A baixa relação TEP/ habitante dos
demais países membros da OCDE presentes na Tabela 1 pode ser explicada pelo
alto índice de eficiência energética, principalmente de países como a Finlândia,
Austrália, França e Alemanha (GOLDEMBERG; LUCON, 2008).
Já o grupo dos países Não Membros da OCDE, destacam-se os BRICS2 com
consumo em torno de 0,58 a 4,56 TEP/habitante. Este consumo está atrelado às
2

BRICS – é uma sigla referente aos países (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) membros
fundadores de grupo político de cooperação que tem em comum o estágio similar de mercado
emergente, devido ao seu desenvolvimento econômico.
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características de mercado emergente, ao crescimento econômico e a baixa
eficiência energética. Dentro deste grupo a Índia apresenta o menor consumo por
habitante em decorrência de sua extrema desigualdade social e também por ser um
país voltado atualmente para serviços (GOLDEMBERG; LUCON, 2008).
As discrepâncias de consumo de energia em TEP/habitante se justificam pela
característica de cada país e alinha-se com o grau de desenvolvimento econômico
(desenvolvidos ou em desenvolvimento), o estilo de vida da população, a eficiência
energética e as condições climáticas de cada país.
Aliada a estas características a Figura 4 demonstra a disparidade na
distribuição de renda no mundo no ano de 2001. Nota-se que 20% da população
mundial detêm 82,7% da renda do planeta. Esta distorção também acaba se
refletindo no acesso a energia.

Figura 4 - Distribuição global de renda pela população no ano de 2001. Fonte: GRIDA/IPCC
(2012).

Sobre a ótica dos países, além consumirem quantidade de energia diferente
em virtude de suas características relacionadas ao grau de desenvolvimento
econômico, também consomem tipos diferentes de energia. A Figura 5 demonstra o
suprimento de energia primária total dos países membros e não membros da OCDE.
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Figura 5 – Suprimento de energia primária total nos países membros (a) e não membros da
OCDE (b) entre os anos de 1971 a 2009. Excluindo o comércio de eletricidade. Fonte: adaptado
da IEA (2012).

Nos países membros da OCDE há predominância do consumo de petróleo,
gás natural, carvão e energia nuclear como fonte primária, ou seja, combustíveis
fósseis e finitos na natureza.
Outro aspecto que também pode ser observado é que o crescimento do
consumo dos países da OCDE torna-se mais estável ao longo dos anos em função
de melhoria dos processos e aumento de novas tecnologias e da eficiência
energética. O gráfico demonstra uma queda no suprimento de energia primária,
independentemente do tipo de combustível, nos anos de 2008 e 2009, pois foi o
período inicial de uma crise financeira mundial. Este fato demonstra claramente a
relação direta entre energia e economia.
Observa-se também que, dentre as fontes de energia primárias utilizadas pela
OCDE, a energia nuclear está passando por grandes mudanças e discussões
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referentes ao seu uso em decorrência do acidente na usina nuclear de Fukushima
em 2011. Estas discussões concentram-se principalmente na segurança operacional
das usinas e nas possíveis fontes para substituí-las (LIOR, 2012). Uma ação
importante no sentido foi dada pelo governo alemão, que tomou a iniciativa de
desativar os 17 reatores nucleares, mesmo com o risco iminente de um
desabastecimento de energia no país, e investir em energia eólica e solar (JORNAL
VALOR ECONÔMICO, 2012). Porém, alguns países europeus, com forte
dependência da energia nuclear, relutam para a desativação de seus reatores.
Agora, analisando o suprimento de energia primária total dos países não
membros da OCDE (Figura 5), verifica-se uma tendência de equilíbrio entre os
combustíveis. Entretanto, observa-se que assim como nos países da OCDE, os
países não membros têm, em sua maioria, a energia primária proveniente de
combustível fóssil. Nota-se que, do ponto de vista econômico, o gráfico não aponta
desaceleração no consumo de energia proveniente da crise financeira iniciada em
2008, mas sim um aumento significativo, iniciado a partir do ano 2000, impulsionado
principalmente pelos países do BRICs e mais especificamente, a China. O ponto
negativo desta constatação é que o aumento em questão está balizado pelo uso de
carvão mineral, principal responsável pela geração de gases do efeito estufa (GEE).
Constata-se também, nos países não membros da OCDE, uma maior
utilização de energia primária proveniente de Biocombustíveis, biomassa tradicional,
etc., se comparada com os países membros. A partir desta evidência, duas
observações devem ser realizadas: o uso dos biocombustíveis pelos países aparece
de forma positiva para a mitigação dos GEE. Porém, nos países pobres, maioria não
membros da OCDE, o uso da biomassa tradicional é um fator negativo para a
sustentabilidade do planeta, pois mais da metade da população mundial depende de
lenha para cozinhar, por exemplo. (GOLDEMBERG; LUCON, 2008).
Desta forma, a energia e o meio ambiente relacionam-se diretamente e
refletem no desenvolvimento dos países. Atualmente, as preocupações ambientais
se tornaram um dos mais importantes pilares da segurança energética e essa
preocupação está diretamente refletindo nas políticas dos países (BIRESSELIOGLU;
KARAIBRAHIMOGLU, 2012).
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4.2.1 Fontes Renováveis e Não Renováveis para Geração de Eletricidade

Palz (2002), afirma que, a única fonte de energia do planeta Terra é oriunda
do Sol. Ele é responsável pela vida na Terra. Do grande Astro é derivada a energia
responsável pela fotossíntese, processo responsável pela criação de biomassa e
que junto com outros sedimentos e materiais milhões de anos depois formaram o
petróleo, o gás natural, o carvão, etc. Também dele vem radiação solar, combustível
responsável pela geração de energia elétrica nos painéis fotovoltaicos e a formação
dos ventos para acionar as pás dos geradores eólicos.
Mas, ao longo dos anos verifica-se o aumento acentuado da queima de
combustíveis fósseis, principal componente para as mudanças climáticas, em
especial, o petróleo e o carvão. O uso destes combustíveis para geração de
eletricidade produz quantidades significativas de dióxido de carbono (CO2), dióxido
de enxofre (SO2) e outros GEE. Estes gases geram calor na atmosfera e provocam
aumento na temperatura do planeta e consequentemente, pertubação dos padrões
climáticos (BIRESSELIOGLU; KARAIBRAHIMOGLU, 2012).
Tiago Filho (2007a) conceitua energias renováveis e não renováveis dizendo
que:
boa parte da energia que utilizamos vem do carvão, do petróleo, do
gás natural ou de elementos radioativos. De maneira geral, todos os
combustíveis fósseis são considerados fontes não renováveis porque
uma vez que são extraídos e utilizados eles não são imediatamente
repostos pela natureza. O Urânio, que é utilizado como fonte de
energia nuclear existe em pequena quantidade. Nos já teremos
utilizado a maior parte das reservas conhecidas em menos de
duzentos anos. Como já foi dito, fontes de energias não renováveis
não podem ser repostas em escalas de tempo humanas.
As energias renováveis por outro lado são rapidamente repostas e
usualmente estão disponíveis como uma fonte não esgotável. As
energias renováveis resultam do fluxo natural da luzdo Sol, dos
ventos ou da água na Terra. Com a ajuda de equipamentos especiais
nós podemos capturar parte desta energia e utilizá-la em nossos
lares e outras instalações. Enquanto durar a luz do Sol, a água e os
ventos continuarão a fluir e árvores e outras plantas continuarão a
crescer, nos dando acesso a uma fonte de energia inesgotável (p. 12)

Sobre o conceito de energia renovável e não renovável Jannuzzi; Swisher
(1997) afirmam que:
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A classificação das fontes energéticas como renováveis ou nãorenováveis pode ser controvertida. A princípio nenhuma fonte pode
ser considerada absolutamente inesgotável. Todavia fontes de
energia são consideradas fontes renováveis se seu uso pela
humanidade não causa uma variação significativa nos seus
potenciais e se suas reposições a curto prazo são relativamente
certas. De maneira análoga, fontes de energia são consideradas
fontes não-renováveis se suas reposições naturais levarem muitos
séculos ou milênios sob condições muito particulares, tais como o
petróleo, e sua reposição artificial é absolutamente impraticável,
envolvendo processos com gastos de energia igual ou maior que a
quantidade de energia obtida, ou com custos proibitivos. (p. 9)

Em sentido estrito, a diferença entre fontes renováveis e não renováveis de
energia está relacionada ao tempo de reposição de um determinado energético pela
própria natureza, após o mesmo ser extraído.
Desta forma, a Quadro 2 fornece uma síntese da classificação dos tipos de
fontes primárias renováveis e não renováveis.

Renováveis
Radiação Solar
Solar Térmico
Vento
Biomassa
Hidráulica
Geotérmica

Não Renováveis
Petróleo
Carvão
Gás Natural
Xisto
Turfa
Elementos radioativos (Nuclear)
Biomassa
Oceanos e marés
(madeira de desmatamento irregular)
Quadro 2 – Classificação dos tipos de fontes primárias renováveis e não renováveis. Fonte:
adaptado de Mendes; Erthal Júnior. (2012)

Assim, as fontes de Energias Renováveis para geração de eletricidade são
componentes fundamentais para o desenvolvimento sustentável dos países,
contribuindo para a minimização das crises energéticas em virtude da independência
dos combustíveis fósseis e da melhoria da utilização dos recursos naturais (BALTA;
DERVOS, 2012).
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4.2.2 Geração de Energia Elétrica no Brasil e no Mundo

As evidências de que o uso de combustíveis fósseis tem causado danos
ambientais devido ao aquecimento global são irrefutáveis (VICHI; MANSOR, 2009).
No entanto, percebe-se que mundialmente é crescente a participação destes
combustíveis na geração de energia elétrica (Figura 6) e desta maneira, a geração
de eletricidade torne-se a principal de GEE (GOLDEMBERG; LUCON, 2008).

Figura 6 – Evolução na geração de Eletricidade no Mundo por combustível entre os anos de
1971 a 2009. Fonte: IEA (2012).

Atualmente a geração de termoeletricidade ocorre predominantemente com o
uso de: carvão mineral (40%), gás natural (22%) e petróleo (5%). Sendo que nas
últimas décadas houve crescimento significativo dos dois primeiros combustíveis
(Figura 7). Estas usinas maximizam os impactos ambientais em sua operação com a
emissão de gases como: dióxido de enxofre (SO2); óxido de nitrogênio (NO); dióxido
de nitrogênio (NO2); e óxido nitroso (N2O) (MARQUES et al, 2006).
Com 17% a energia hidráulica ocupa o terceiro lugar no ranking, onde
basicamente o Brasil, Canadá, China, Rússia e EUA detêm mais da metade da
produção mundial (VICHI; MANSOR, 2009).
Logo em seguida, aparece a nuclear com 14%, todavia nos próximos anos,
possivelmente, haverá diminuição deste tipo de energia em consequência do
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recente acidente nuclear acontecido no Japão em 2011.
Por fim, encontram-se as demais fontes renováveis de energia, que somadas
alcançam aproximadamente 1%. Todavia, a União Européia atualmente instituiu uma
meta de atingir 20% do seu consumo de energia a partir de fontes renováveis de
energia até 2020 (WALDAU et al, 2011). Dentre estas fontes pode-se destacar a
energia eólica, solar e geotérmica, em termos mundiais, é incipiente, mas já aparece
nas matrizes dos países ricos. Dentre estes países, destacam-se: EUA, Alemanha,
Espanha, Portugal, França e Itália. O Ministério Federal de Economia e Tecnologia
alemão e sua Agência de Energia, por exemplo, desenvolve um programa chamado
de “Renewables – Made in Germany”, que desde 2002, apoia a disseminação global
e transferência de tecnologias para as energias renováveis (DENA, 2012).

Figura 7 – Participação percentual dos combustíveis na geração de energia elétrica no Mundo
– Situação em 2009. Fonte: adaptada da IEA (2012).

No Brasil, a evolução da geração de eletricidade por combustível está na
Figura 8. Nota-se que, a realidade brasileira é inversa à mundial no que se refere
aos combustíveis fósseis para geração de energia elétrica.
O gás natural aparece como combustível para as usinas termoelétricas
instaladas principalmente a partir do ano 20003, com gás oriundo principalmente da
Bolívia. Mas, atualmente, o fornecimento de gás boliviano ao país é um problema
político a ser resolvido (LUCON; GOLDEMBERG, 2009).

3

Ano em iniciou-se os “apagões” no sistema elétrico brasileiro em decorrência do desabastecimento
ano após ano dos reservatórios das usinas hidroelétricas e por negligência do governo federal da
época (GRÜN, 2005).
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Figura 8 – Evolução na geração de Eletricidade no Brasil por combustível entre os anos de
1971 a 2009. Fonte: IEA (2012).

A participação percentual dos combustíveis na geração de energia elétrica
demonstra a predominância da hidráulica (65,53%) e em seguida o gás natural
(10,57%). Uma constatação positiva, que distingue o Brasil dos demais países, está
no fato relacionado ao aumento percentual de fontes mais “limpas” como a
Biomassa com 7,39% e a eólica com 1,29%, Figura 9.

Figura 9 – Participação percentual dos combustíveis na geração de energia elétrica no Brasil –
Situação em julho de 2012. Fonte: ANEEL (2012b).
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Na opinião dos especialistas é importante a diversificação da matriz
energética brasileira como pode ser observar a seguir no trabalho de Castro;
Brandão; Dantas (2010),
A diversificação da matriz se torna uma necessidade imprescindível e
a questão central que se coloca é definir qual a melhor forma de fazer
e contratar esta diversificação. Na prática, a diversificação da matriz
tem sido feita pela ampliação do parque de geração térmica,
sobretudo na forma de usinas movidas a gás natural e, mais
recentemente, a óleo combustível via contratos por disponibilidade.
(p. 14)

Em consonância com a necessidade de diversificação na matriz, Pacheco
(2012), já afirmava que:
Atualmente, a nova ordem mundial é a busca pela auto-suficiência
em geração de energia, aliada a uma diversificação da matriz
energética, ou seja, a procura por diferentes fontes de energias
alternativas que supram a demanda interna dos países, no caso de
uma escassez de combustíveis fósseis. (p. 4)

Sendo assim, esta diversificação é necessária para garantir a segurança
energética, porém levando em consideração fontes limpas de geração de energia e
que promovam menor impacto ambiental (TOLMASQUIM, 2012).

4.2.3 Fontes Renováveis para Geração de Energia Elétrica utilizadas no Brasil

As fontes geradoras de energia elétrica são caracterizadas em virtude do
combustível primário utilizado e consequentemente, as mesmas podem ser divididas
em fontes renováveis e não renováveis (GOLDEMBERG; LUGON, 2008). Nesta
revisão de literatura propõe-se a apresentação das fontes renováveis para geração
de energia elétrica utilizadas no Brasil, e dentre elas destacam-se: hidroelétricas
(micro, mini, pequenas e usinas); maremotriz, geração a partir da biomassa e biogás
(cogeração), célula combustível, eólica e fotovoltaica (FV), sendo que, as duas
últimas fontes são o foco principal deste trabalho.
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4.2.3.1 Geração Hidroelétrica

A energia hidráulica é resultado da irradiação solar e da energia potencial
gravitacional, que provocam a evaporação, condensação e precipitação da água
sobre a superfície terrestre formando o ciclo hidrológico (TORRES; MACHADO,
2011). Ao contrário das demais fontes renováveis, representa uma parcela
significativa da matriz energética mundial e possui tecnologias de aproveitamento
devidamente consolidadas. Atualmente, é a principal fonte geradora de energia
elétrica para diversos países e responde por cerca de 17% de toda a eletricidade
gerada no mundo (IEA, 2012).
A predominância da geração hidroelétrica no Brasil se dá em função de vários
aspectos, mas o principal é o potencial das bacias hidrográficas brasileiras
(TOLMASQUIM, 2012). Atualmente, segundo Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL (2012b), estão em operação 382 centrais geradoras hidroelétricas (CGH),
totalizando

225.886kW,

423

pequenas

centrais

hidroelétricas

(PCH)

com

4.087.576kW e 200 usinas hidroelétricas (UHE) totalizando uma potência de
78.906.424kW. Sendo assim, a geração hidroelétrica contribui para 69,8% de toda
geração de energia elétrica no Brasil. Além disso, há no país 1 empreendimento de
CGH com 848kW, 52 empreendimentos de PCH com 558.319kW e 12 UHE num
total de 18.282.400kW.
Uma hidroelétrica constitui-se de um conjunto de obras e equipamentos cuja
finalidade é a geração de energia elétrica, através do aproveitamento do potencial
hidráulico existente em um rio. O potencial hidráulico é proporcionado pela vazão
hidráulica e pela concentração dos desníveis existentes ao longo do curso do rio
(ELETROBRÁS FURNAS, 2012). Isto pode se da:
•

de forma natural, quando o desnível está concentrado numa cachoeira;

•

através de uma barragem, quando pequenos desníveis são concentrados na
altura da barragem;

•

através de desvio do rio de seu leito natural, concentrando-se os pequenos
desníveis nesse desvio.

Segundo Braga Júnior; Salecker (1999), a geração hidroelétrica pode ser
classificada em função do tamanho da barragem ou represa, vazão turbinável,
potência instalada, etc. Levando em consideração a potência instalada, temos a
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classificação conforme a Tabela 2.
Tabela 2 – Classificação das Usinas Hidroelétricas em função da Potência Instalada.
Potência elétrica (kW)
Classificação
Até 100
Micro Central Hidroelétrica
Acima de 100 até 1.000
Mini Central Hidroelétrica
Acima de 1.000 até 10.000
Pequena Central Hidroelétrica
Acima de 10.000
Usina Hidroelétrica
Fonte: adaptada de Braga Júnior; Salecker (1999).

A Figura 10 demonstra um esquema típico de uma hidroelétrica, onde esta
produz energia elétrica a partir da energia potencial gravitacional da água contida
em uma represa. A água represada entra em um duto (tubulação forçada),
transformando a energia potencial em cinética. A água ao alcançar a turbina4 faz a
mesma girar e consequentemente, este giro aciona o eixo da máquina síncrona
(alternador)5 e o mesmo gera um valor de tensão elétrica. Esta tensão gerada é
enviada para um transformador que eleva a níveis pré-determinados para conexão
ao Sistema Elétrico Nacional (SIN) ou em pequenas aplicações na utilização direta
da eletricidade em residências, vilas ou fazendas. Após a água passar pela turbina a
mesma retorna ao rio pelo canal de fuga. Todos os equipamentos elétricos e
mecânicos da hidroelétrica ficam instalados em uma construção chamada de casa
de força (BRAGA JÚNIOR; SALECKER, 1999).

4

Tem o objetivo de transferir a energia cinética da água na tubulação forçada em energia mecânica no
eixo do alternador. A escolha da velocidade de rotação da turbina depende da potência nominal,
altura da queda, tipo de turbina e do tipo de alternador. Os tipos de turbinas mais utilizadas são:
Pelton, Francis, Banki e Kaplan. (BRAGA JÚNIOR; SALECKER, 1999).
5
É um conversor eletromecânico de energia. Onde, girando a máquina em velocidade constante, com
seu enrolamento de campo devidamente alimentado, seu enrolamento da armadura apresenta um
sinal elétrico alternado cuja frequência está intimamente ligada à velocidade angular do eixo da
turbina. Fundamentalmente, as máquinas síncronas operando como geradores elétricos a velocidade
angular do rotor da máquina (em RPM) deve ser igual a velocidade angular do campo de translação
(Simone, 2000).
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Figura 10 – Esquema do arranjo típico de uma Hidroelétrica. Fonte: adaptada do Atlas da
Energia Elétrica no Brasil – 3ª edição.

A geração hidroelétrica apresenta vantagens e desvantagens na sua
instalação e operação, o Quadro 3 faz uma síntese dos impactos positivos e
negativos deste tipo de geração.

Geração Hidroelétrica
Vantagem
Desvantagem
Menor relação kWh/R$ gerado
Dependência da meteorologia
Viabiliza a utilização de outras fontes
Impactos socioambientais em sua construção
renováveis
Promove a segurança energética e a
Impactos sobre o território
estabilidade dos preços
Contribui para o armazenamento de água
Construção lenta
potável
Aumenta a estabilidade e a confiabilidade
Alto investimento por kW
do sistema elétrico
Pode-se aproveitar pequenas ou grandes Muitas vezes construídas distantes dos Centros
quedas d`água
consumidores
Quadro 3 – Vantagens e desvantagem da geração Hidroelétrica. Fontes: adaptado de
Tolmasquim (2012); Pinguelli Rosa (2007).

Em resumo, os problemas relacionados a geração hidroelétrica estão focados
atualmente nos impactos socioambientais. Em relação a isso, Pinguelli Rosa (2007)
afirma que:
Os problemas da hidreletricidade por causa das questões ambientais
e dos movimentos contra as grandes represas levam à tendência de
abandono da hidreletricidade. É preciso que o governo negocie
democraticamente com os movimentos ambientalistas. Em razão dos
impactos ambientais, devem-se reduzir as dimensões das áreas
inundadas por futuras barragens no Brasil. (p. 45)

Já Tolmasquim (2012) afirma que:
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Por óbvio, o desenvolvimento de qualquer potencial hidráulico deve
cuidar para que os impactos ambientais provocados sejam mitigados
ou compensados. De fato, em razão dos enormes progressos que
foram feitos nos últimos anos, muitas áreas no entorno de
reservatórios já instalados estão hoje entre as mais bem
conservadas, garantindo a preservação do bioma local. No aspecto
socioeconômico, é emblemático o efeito de projetos mais recentes,
em torno dos quais núcleos urbanos chegam a apresentar índices de
desenvolvimento humano superiores aos da região na qual se
inserem. Assim, dentro de uma visão mais contemporânea, usinas
hidrelétricas são mais que uma fábrica de eletricidade. Constituem,
na verdade, vetores do desenvolvimento regional e de preservação
ambiental. (p. 252)

4.2.3.2 Geração a Partir do Mar (Maremotriz)

A geração de eletricidade a partir do mar pode ser proporcionada pelo
aproveitamento das marés, correntes marítimas, ondas, energia térmica e gradientes
de salinidade, todavia, os aproveitamentos da energia das marés, das correntes
marinhas e das ondas estão em estágio de projetos piloto. (ANEEL, 2008).
Mundialmente, a geração maremotriz é incipiente. Em 2009, a capacidade de
geração de energia elétrica foi estimada em 530GWh (IEA, 2012).
Leite Neto (2011) relata que, embora o potencial energético global das marés
seja enorme, poucos projetos deste tipo estão em operação até o momento. As
principais referências em termos de projetos já implementados são: La Rance na
França com potência de 240MW; Annapolis Royal no Canadá com potência de
17,8MW; Kislaya Guba na Rússia com 400kW; Jiangxia com 3,2MW e outros
inúmeros projetos de pequeno porte em operação na China.
. No Brasil foi instalada, em 2012, a primeira usina maremotriz da América
Latina (Figura 11). Constitui-se como um projeto piloto desenvolvido pelo Laboratório
de Tecnologias Oceânicas do Instituto Alberto Luiz Coimbra pós-graduação e
pesquisa em engenharia (COPPE) em conjunto com a ANEEL, Tractebel S.A. e o
governo do estado do Ceará. A usina de Pecém está instalada no quebra-mar do
porto de Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante/CE. Este projeto gera
eletricidade a partir do movimento ondulatório do mar (ANEEL, 2012a).
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Figura 11 – Primeira usina maremotriz da América Latina e instalada no quebra-mar do Porto
de Pecém no Ceará pelo Laboratório de Tecnologias Submarinas da COPPE, ANEEL, Tractebel
S.A. e o governo do estado do Ceará. Fonte: ANEEL (2012).

O esquema ilustrativo do arranjo dos equipamentos da usina de Pecém é
demonstrado na Figura 12. A usina converte a energia mecânica das ondas do mar
em tensão elétrica, que é formada por dois módulos compostos de flutuador (A),
braço (B) e bomba hidráulica (C), a plataforma de sustentação (D) e estão fixados no
quebra-mar, contribuindo para um único conjunto composto de câmara hiperbárica
(E), válvula de reguladora de vazão (F), turbina hidráulica (G) e alternador síncrono
(H) com potência para geração de 50 kW (PLANETA COPPE, 2012).

Figura 12 – Esquema ilustrativo do arranjo de equipamentos que compõem o Projeto da usina
maremotriz de Pecém no Ceará. Fonte: PLANETA COPPE (2012).

Através do movimento das ondas, os flutuadores fixados em estruturas
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horizontais articuladas movimentam-se atuando os braços. Esses braços, numa
certa relação, multiplicam as forças oriundas do flutuador para acionar bombas
hidráulicas. Estas bombas aspiram e comprimem o fluido durante a movimentação
dos flutuadores para abastecer e manter elevada a pressão da câmara hiperbárica.
A câmara hiperbárica é previamente pressurizada contendo água e gás nitrogênio
em volume fixo e permanente, caracterizando um acumulador hidropneumático. A
vazão de água, que abastece a câmara hiperbárica, é então liberada na forma de
jato, para acionar uma turbina hidráulica tipo Pelton, através da válvula controladora
de vazão. A rotação obtida no eixo da turbina é transmitida a um alternador síncrono
para conversão de energia mecânica em energia elétrica (PLANETA COPPE, 2012).
De

maneira

geral,

a

geração

maremotriz

apresenta

vantagens

e

desvantagens na sua instalação e operação. O Quadro 4 faz uma síntese dos
impactos positivos e negativos deste tipo de geração levando em consideração
basicamente a realidade brasileira.

Geração de eletricidade a partir do mar
Vantagem
Desvantagem
Energia elétrica gerada é influenciada
Baixo impacto ambiental na operação.
diretamente por fenômenos meteorológicos e
astronômicos, sazonalidade.
Possibilidade de impactos ambientais na
Baixo custo de operação.
construção e operação em estuários naturais.
Falta de levantamento sistemático de
Previsibilidade nos ciclos marítimos (marés,
informações necessárias à estimação do
correntes marinhas).
potencial energético do mar
O custo de investimento na construção está
Viabiliza a utilização de outras fontes
atrelado às condições meteorológicas e
renováveis.
características geomorfológicas do local.
No Brasil, as perspectivas são desfavoráveis
ao aproveitamento energético das marés da
Perspectivas de evolução técnica a custos
forma mais tradicional, ou seja, através de
competitivos com outras fontes.
barramento de braços de mar para a formação
de reservatórios.
Aumenta a estabilidade e a confiabilidade
Baixa densidade energética brasileira
do sistema elétrico.
A vida útil deste tipo de usina é duas ou três Viabilidade de implantação em alguns pontos
vezes maior que uma usina térmica ou nuclear. específicos na costa brasileira.
Quadro 4 – Vantagens e Desvantagens da geração a partir do mar. Fonte: baseado no trabalho
de Leite Neto (2011); Atlas de Energia Elétrica no Brasil (2008).
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4.2.3.3 Cogeração ou Combined Heat and Power (CHP) a Partir de Biomassa

A ANEEL (2005) considera biomassa como todo recurso renovável oriundo de
matéria orgânica de origem animal ou vegetal que pode ser utilizada na produção de
energia.
Hinrichs; Kleinbach; Reis (2010) classificam a biomassa como combustível de
três formas, segundo a sua utilização: combustíveis sólidos (madeira, bagaço de
cana, etc.); combustíveis líquidos (etanol, metanol, etc.); e combustíveis gasosos
(biogás a partir de digestão anaeróbica de esterço de bovinos, suinocultura, lixo
urbano, etc.). As formas mais comuns de produção de eletricidade a partir da
biomassa são: rejeitos agrícolas, cogeração com bagaço, “fazendas” energéticas
(capim elefante), incineração de lixo urbano, biogás de esgotos domésticos, biogás
de efluentes industriais e biogás de aterro sanitário (GOLDEMBERG; LUCON,
2008).
De acordo com Goldemberg (2009), a biomassa sólida (tradicional),
proveniente da derrubada de árvores de forma primitiva e não sustentável, é
utilizada pelas populações da África, Ásia e parte da América Latina para
aquecimento de ambientes e cocção. Ainda segundo o autor a fração da biomassa
usada em diferentes regiões do mundo varia muito, desde 2% nos países da OCDE
até 60% em certas regiões da África.
A ANEEL (2008), afirma que:
A biomassa é uma das fontes para produção de energia com maior
potencial de crescimento nos próximos anos. Tanto no mercado
internacional quanto no interno, ela é considerada uma das principais
alternativas para a diversificação da matriz energética e a
conseqüente redução da dependência dos combustíveis fósseis
(p.65).

Goldemberg (2009) corrobora a afirmação da ANEEL referente ao
crescimento das biomassas líquidas e gasosas (moderna), relatando que a
biomassa no fim do Século 21, chegará a representar de 10 a 20% de toda a energia
usada pela humanidade.
Segundo o Art. 3º da Resolução nº 21/2000 da ANEEL (2012c), a cogeração
pode ser definida como: “...processo de produção combinada de calor útil e energia
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mecânica, geralmente convertida total ou parcialmente em energia elétrica, a partir
da energia química disponibilizada por um ou mais combustíveis”.
Várias matérias-primas podem ser utilizadas como combustível para o
sistema de cogeração tais como o carvão, gás natural, resíduos de processos
industriais, biomassa, etc. Do ponto de vista dos novos padrões aceitos de poluição
ambiental, a biomassa destaca-se como combustível renovável e de menor impacto
ambiental (SHA SHA, 2012).
Uma planta industrial típica de CHP a partir de biomassa é demonstrada na
Figura 13, onde a biomassa alimenta uma caldeira de vapor. A queima da biomassa
aquece a tubulação de água que passa pela caldeira e consequentemente, há
formação em vapor. Este vapor aciona uma turbina que por sua vez aciona um
alternador síncrono. O vapor ao passar pela turbina vai ao condensador e é
novamente transformado em água formando um circuito fechado. Uma parcela do
calor oriundo da turbina é utilizada para abastecer uma determinada parte do
processo de uma indústria ou estabelecimento comercial (SHA SHA, 2012).

Figura 13 – Diagrama do processo de uma usina de CHP a partir de biomassa. Fonte: Sha Sha
(2012).

No mundo, a geração de eletricidade a partir de biomassa no ano de 2009 foi
de 217.263GWh. Já no Brasil, este tipo de geração alcançou 23.057GWh, tendo
então 10,61% de toda energia elétrica produzida a partir deste combustível no
mesmo ano (IEA, 2012). No Brasil a cogeração é frequente nas usinas de açúcar e
álcool com a queima do bagaço da cana-de-açúcar. Este processo garante sua
autossuficiência em energia elétrica e calor (GOLDEMBERG; LUCON, 2008).
O Quadro 5 apresenta um resumo das vantagens e desvantagens da
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cogeração a partir da biomassa referente a sua instalação e operação.

Geração Cogeração a partir de biomassa
Vantagem
Desvantagem
Dependente do clima e da estação do ano em
Utiliza resíduo como combustível
função do tipo de biomassa utilizada
Dependendo do combustível empregado há
Aumenta a estabilidade e a confiabilidade
possibilidade de impactos ambientais referente
do sistema elétrico
a emissão de NO, SO2 e CO.
Disponibilidade e diversidade de matérias- Possibilidade de conflito entre a produção de
primas sustentáveis
biomassa e cultivo de alimentos
Contribui para a autossuficiência energética da
Alto custo de instalação
planta industrial.
Quadro 5 – Vantagens e desvantagens da cogeração a partir da biomassa. Fonte: baseado nos
trabalhos de Marques et al (2006); Coelho (1999).

Atualmente o uso da cogeração para geração de eletricidade e calor
apresenta alguns desafios, como por exemplo: melhoria das tecnologias
empregadas; falta de políticas de apoio; e planejamento da cogeração como solução
para sazonalidade das usinas hidroelétricas e eólicas e solares (WALDAU et al.,
2011).

4.2.3.4 Célula a Combustível (CaC) ou Pilha a Combustível (PaC)

A célula combustível é um exemplo do esforço da humanidade na busca por
fontes renováveis e limpas para produção de energia (CAPELLI, 2007). Tarôco et al.
(2009) conceitua as pilhas a combustível (PaC) como dispositivos que convertem
energia química em energia elétrica através da reação eletroquímica entre o
hidrogênio (H2) e o oxigênio (O2), com mínima emissão de poluentes tóxicos e de
alta eficiência. Para Wendt; Gotz; Linardi (2000) as CaC ou PaC são baterias de
funcionamento contínuo, que produzem corrente contínua pela combustão
eletroquímica a frio de um combustível gasoso, geralmente hidrogênio.
Há cinco tipos de célula a combustível (CaC): alcalina; membrana; ácido
fosfórico; carbonatos fundidos; e óxido sólido. As CaC são diferenciadas em função
da composição química do eletrólito (CAPELLI, 2007).
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Para ilustrar o princípio de funcionamento de uma CaC utilizar-se-á o tipo de
óxido sólido. Neste sistema o O2 é introduzido, em cada célula unitária, pelos
catodos e reduzido a O2-. Através dos anodos, o H2 entra na célula e é oxidado a H+.
Os íons O2- deslocam-se pelos eletrólitos até as interfaces eletrólito-anodo, onde
reagem com H+, formando H2O, conforme mostrado na Figura 14. Os elétrons
gerados pela oxidação do combustível circulam do anodo para o catodo através do
circuito fechado, gerando corrente elétrica (TARÔCO et al., 2009).

Figura 14 – Esquema de uma CaC tipo célula combustível de óxido sólido (SOFC). Fonte: US
Departament of Energy (2012).

A tensão em circuito aberto de cada célula unitária está entre 1,1 a 1,2 V e
com o circuito fechado é de aproximadamente, 0,8 V. Com a associação de células
unitárias, em série ou paralelo, é possível obter dispositivos com maiores níveis de
tensão e consequentemente, maior potência elétrica. Sendo que, o empilhamento
das células pode ser realizado com configuração planar, tubular ou monolítica,
sendo a primeira a mais comum atualmente (TARÔCO et al., 2009).
Várias pesquisas relacionadas às CaCs estão em desenvolvimento no
mundo. Em sua maioria, por empresas de energia, montadoras de automóveis,
fabricantes de equipamentos eletrônicos, universidades e centros de pesquisas, com
o objetivo de mitigar os gargalos existentes neste sistema de geração de energia. A
título de exemplificação, a indústria automobilística já investiu cerca de dois bilhões
de dólares para o desenvolvimento de automóveis, caminhões e ônibus movidos por
CaCs (AMBIENTE BRASIL, 2012).
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Segundo Wendt; Götze; Linardi (2000), o Brasil vem desenvolvendo algumas
atividades na área de Células a Combustível desde o final da década de 70. No ano
de 2012, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) criou a portaria MCT
nº 731, onde institui o Programa Brasileiro de Sistemas Célula a Combustível –
PROCaC. O objetivo deste programa é promover ações integradas e cooperadas
que viabilizam o desenvolvimento nacional da tecnologia de sistemas de CaC e,
desta forma, habilitar o Brasil a tornar-se produtor de CaC com competitividade
internacional (MCTI, 2012).
A primeira célula a combustível desenvolvida com tecnologia brasileira
começou a funcionar no ano de 2004, com índice de nacionalização de 80% nos
materiais utilizados. A CaC brasileira foi desenvolvida pela Eletrocell, empresa do
Centro Incubador de Empresas Tecnológicas (CIETEC), e custeado pelo governo
federal e a AES Eletropaulo. O sistema funciona na Universidade de São Paulo,
onde parte das instalações elétricas do prédio do CIETEC é alimentado com 50kW
de potência a um custo de US$ 1,4 mil. A CaC desenvolvida pela Eletrocell utiliza
hidrogênio e pode funcionar com álcool combustível, biodiesel, gás natural e outros
combustíveis (MCTI, 2012).
O Quadro 6 apresenta um resumo das vantagens e desvantagens da célula a
combustível referente a sua instalação e operação.

Geração Cogeração a partir de biomassa
Vantagem
Desvantagem
Ausência ou baixas emissões de GEE
Alto custo para geração de eletricidade
Viabiliza a utilização de outras fontes
Vida útil limitada
renováveis
Eficiência elétrica decrescente ao longo da vida
útil.
Perspectiva de alta eficiência e confiabilidade
Relação do kW pelas dimensões do sistema
Inexistência de partes mecânica no processo Poucas empresas especializadas neste tipo de
de geração no interior da Célula.
tecnologia
Possibilidade de aumenta na eficiência quando O hidrogênio não é encontrado prontamente
o calor gerado pela célula combustível é disponível, pois na natureza encontra-se
aproveitado para geração de água quente ou sempre associado a outros elementos
vapor.
químicos.
Alta temperatura de funcionamento
Flexibilidade de utilização de combustíveis
Falta de infraestrutura para a produção,
(hidrogênio, gás natural, etanol ou outros
transporte e armazenamento do combustível
hidrocarbonetos).
hidrogênio.
Intensivo consumo de energia para produção
Modularidade do sistema e que facilita a do hidrogênio.
instalação e transporte.
Sistemas auxiliares a pilha de células de
Combustível com alto índice de manutenção.
Quadro 6 – Vantagens e desvantagens da Célula a Combustível. Fonte: adaptado de Santos
(2012); Furtado et al (2013); Wendt; Gotz; Linardi (2000).
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4.2.3.5 Geração Eólica para Produção de Energia Elétrica

Segundo Zhou et al.(2012), a energia eólica é uma fonte de energia renovável
com potencial para a redução das emissões de GEE. Porém, não há clareza na
perspectiva da geração eólica em razão de incertezas sobre a quantidade de
energia eólica que é efetivamente convertida em energia elétrica, o custo desta
eólica e sazonalidade.
A

capacidade

de

energia

eólica

instalada

no

mundo

cresceu

significativamente nos últimos 10 anos, com crescimento anual de 27%. Como
resultado, este tipo de geração tornou-se parte do portifólio da indústria global de
eletricidade. A capacidade eólica mundial instalada em 2007, 2008, 2009, 2010 foi
de 93.820 MW, 120.291 MW,158.738 MW e 194.390 MW, respectivamente. No
entanto, em função da crise financeira internacional houve queda no crescimento do
setor a partir de 2010 (OLIVEIRA; FERNANDES, 2012).
Segundo Tolmasquim (2012), no Brasil a geração eólica destaca-se, pois vem
apresentando significativa redução de custo ao longo dos últimos anos.
Ratificando a afirmativa do autor, a ANEEL (2012b) afirma que atualmente há
81 empreendimentos em operação totalizando 1,72MW e contribuindo com 1,44%
de toda energia elétrica produzida no país. Além disso, encontra-se em construção
mais 76 empreendimentos com potência total de 1,87MW e que irá dobrar este tipo
de geração de energia elétrica no Brasil.
Conceitualmente o vento é o resultado da geração de gradientes de pressão
atmosférica, sendo que o mesmo é influenciado pelo movimento de rotação da terra
e atrito com a superfície terrestre (TORRES; MACHADO, 2011). Para Martins,
Guarnieri e Pereira (2008) o vento é o movimento de parcelas de ar nas atmosferas
planetárias.
Torres; Machado (2011) apud Soares; Batista (2004), declaram que os
parâmetros normalmente medidos para análise do vento são: velocidade, direção e
intensidade. As medições da velocidade podem ser realizadas por meio de
anemômetros, pois os mesmos podem em um mesmo dia, medir variações
consideráveis, por exemplo, em sua intensidade e frequência dos ventos. Mas,
também é possível caracterizar o vento local por meio de fenômenos naturais
utilizando a Escala Beaufort (Tabela 3) (TIAGO FILHO, 2007b).
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Tabela 3 – Escala de Beaufort utilizada para estimar e caracterizar o vento local por fenômenos
naturais. Fonte: Tiago Filho (2007b).
Número
Velocidade do
de
Descrição
Critérios de apreciação na terra
vento (m/s)
Beaufort
0
Calmaria
A fumaça eleva-se verticalmente
0 – 0,4
O vento inclina a fumaça, mas não faz girar o cata1
Ar leve
0,5 – 1,5
vento.
As folhas se movem e o vento e o vento é sentido
2
Brisa leve
1,6 – 3,4
no rosto.
As folhas e os ramos pequenos se movem
3
Brisa suave
3,5 – 5,5
continuamente.
O vento levanta o pó e as folhas. Os ramos se
4
Brisa moderada
5,6 – 8,0
agitam.
5
Brisa fresca
Pequenas árvores começam a balançar.
8,1 – 10,9
Os ramos grandes se movem. Os fios elétricos
6
Vento forte
11,4 – 13,9
vibram. Dificuldade em se usar o guarda-chuva.
Temporal
As árvores se agitam. Há um incômodo ao andar
7
14,1 – 16,9
moderado
contra o vento.
Rompem-se os ramos pequenos das árvores. Difícil
8
Temporal
17,4 – 20,4
andar contra o vento.
9
Temporal forte
Os ramos médios das árvores se quebram.
20,5 – 23,9
Temporal muito
10
As árvores são arrancadas e danos se espalhados.
24,4 – 28,0
forte
11
Tempestade
Destroços extensos. Tetos arrancados, etc.
28,4 – 32,5
12
Furação
Produz efeitos devastadores.
32,6 – 60,0

Para prever com precisão a densidade de energética e a potência instalada
de um sistema eólico, torna-se primordial o conhecimento de uma base de dados
com medidas locais (MARTINS; GUARNIERI; PEREIRA, 2008). Neste sentido, o
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) disponibiliza dados históricos do vento
para várias localidades do Brasil.
Outra forma de verificação do potencial eólico de uma região é através do
Centro de Referência para Solar e Eólica, Sérgio de Salvo Brito (CRESESB), que
disponibiliza o mapa eólico brasileiro (Figura 15). Este mapa mostra a velocidade
média anual (m/s) a uma altura de 50 metros e o fluxo de potência eólico anual
(W/m²) dos ventos nas regiões do país (CRESESB/ CEPEL, 2012a).
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Figura 15 – Mapa Eólico brasileiro. Fonte: CRESESB/ CEPEL (2012a).

Assim, o conhecimento do comportamento dos ventos e suas medidas de
velocidade, direção e intensidade são importantes para avaliar o potencial de uma
região para instalação de um sistema eólico de geração de energia elétrica (TIAGO
FILHO, 2007b). Zhou et al. (2012) corroboram afirmando que: “Melhores
informações sobre o potencial de energia eólica global pode ajudar os tomadores de
decisão a obterem informações sobre o recurso eólico e a sua distribuição especial”.
Ao longo dos anos os aerogeradores tiveram suas potências nominais e
estrutura física elevadas, principalmente no que tange o diâmetro das pás (Fig.16),
pois a potência total gerada pelo vento é dada pela Equação 3 (DUTRA, 2012).
P=

x ρ x A x v³

Onde,
ρ= massa específica do ar no local, dada em kg/m³;
A = área de seção transversal traçadas pelas pás do aerogerador, dada m²;

Eq. 3
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v³ = velocidade local do vento, dada em m/s².

Figura 16 - Evolução dos aerogeradores desde 1985 até 2005. Fonte: CRESESB/ CEPEL, 2012a
apud Dewi, 2005.

O princípio de funcionamento está baseado na ação do fluxo de ar provocado
pelo vento, que movimenta o rotor da turbina e aciona o eixo de um gerador elétrico
(ALDABÓ, 2002). Segundo Dutra (2012), as principais forças atuantes na pá do
aerogerador são a força de sustentação e a força de arrasto.
A Figura 17 descreve as relações entre velocidades, ângulos e plano de
rotação na pá do aerogerador. Estas relações fazem com que as forças atuantes
(sustentação e arrasto) exerçam movimento rotativo nas hélices e acione o eixo do
gerador. A velocidade v2 realiza um soma geométrica com a velocidade de rotação
da ponta da pá, no momento em que o vento vai ao encontro da mesma, e desta
maneira é formada a velocidade resultante vr. A partir da interação entre as
velocidades há criação da força de sustentação Fi, que é perpendicular a velocidade
resultante vr, e também a formação da força arraste, criada na mesma direção à
velocidade do vento resultante vr (PIRES; OLIVEIRA, 2010).
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Figura 17 – Principais forças atuantes em uma pá do aerogerador. Fonte: Pires; Oliveira (2010) apud
Carvalho (2003).

Segundo Aldabó (2002), as turbinas eólicas mais usuais são eixo horizontal e
eixo vertical (Figuras 18 e 19, respectivamente).

Figura 18 – Aerogeradores de eixo Horizontal de 6kW do Instituto Federal Fluminense campus
Campos-Guarus.
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Figura 19 – Aerogeradores de eixo vertical. Fonte: CRESESB/ CEPEL (2012a).

Para Borges Neto; Carvalho (2012), os sistemas eólicos podem ser
classificados quanto ao abastecimento da carga como: autônomo, hídrido e
interligado à rede elétrica. Segundo estes autores, os sistemas eólicos autônomos
são assim caracterizados:
O gerador eólico é o único responsável pelo forncecimento de energia
elétrica para as cargas que não possuem nenhum tipo de ligação com
a rede elétrica. Os componentes básicos são as unidades de
geração, de consumo e de armazenamento (BORGES NETO;
CARVALHO, 2012, p.109).

Dutra (2012), os sistemas eólicos autônomos ou isolados têm aplicações de
pequeno porte e com aerogeradores com potência de até 10kW, tais como:
residências, fazendas e aplicações remotas.
Nas comunidades isoladas dos países em desenvolvimento o fornecimento de
energia elétrica, de maneira geral, é feito com grupos-geradores movidos a óleo
diesel e operando entre três a quatro horas por dia (RIBEIRO et al, 2012). Este tipo
de geração leva para estas comunidades o benefício da utilização da energia
elétrica, porém de forma limita e economicamente inviável por questões
relacionadas ao tipo de combustível utilizado e do ponto de vista ambiental, pois o
óleo diesel acaba contribuindo para a GEE.
Uma solução para o fornecimento de energia elétrica para as comunidades
rurais e isoladas está na utilização de fontes renováveis de energia elétrica, como a
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eólica.
O princípio de funcionamento e os componentes básicos do sistema eólico
autônomo podem ser visualizados na Figura 20. O aerogerador converte a energia
cinética dos ventos em tensão elétrica. Esta tensão por sua vez é enviada para o
controlador de carga, que tem o objetivo de gerenciar esta tensão e controlar a
carga e descarga das baterias. O controlador de carga transfere a tensão gerada
pelo aerogerador para um conjunto de baterias interligadas (banco de baterias), que
converte a energia elétrica em energia química. A energia química armazenada nas
baterias é convertida em tensão elétrica contínua e enviada para o inversor. Por fim,
o inversor transforma a tensão contínua das baterias em tensão alternada e com
frequência de 60Hz.

Figura 20 – Esquema simplificado do Sistema Eólico Isolado. Fonte: Dutra (2012).

Os sistemas eólicos isolados de pequeno porte (uso residencial), em geral,
apresentam as vantagens e desvantagens descritas pelo Quadro 7. Vale ressaltar
que, os sistemas eólicos de grande porte conectados à rede elétrica não fazem parte
do escopo deste trabalho.
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Geração Eólica
Vantagem
Não gera GEE em sua operação
Baixo custo de operação
Pode fornecer uma grande quantidade de
energia elétrica para o sistema

Desvantagem
Dependentes da intensidade e constância dos
ventos
Poluição visual e sonora
Alto custo de implantação

Alto custo de manutenção em virtude da
utilização de banco de baterias
Evita a dependência de combustíveis fósseis Necessitam de sistemas de armazenamento de
em comunidades isoladas
energia.
Compatível a outros usos da terra (agricultura Necessita de equipamentos auxiliares à
ou criação de animais)
geração de eletricidade.
Quadro 7 – Vantagens e Desvantagens da geração eólica isolada. Fonte: baseado nos trabalhos de
Aldabó (2002); Borges Neto; Carvalho (2012).
Modularidade e rápida instalação

4.2.3.6 Geração Fotovoltaica (FV) para Produção de Energia Elétrica

Borges Neto; Carvalho (2012) afirmam que o Sol é a grande fonte primária de
energia do planeta, sendo assim, este sistema também é caracterizado como uma
fonte contínua e renovável de energia. No futuro próximo a energia FV é uma
alternativa promissora para o enfretamento dos problemas energéticos (GTES,
2004). Entre os benefícios desta tecnologia é a baixa emissão de GEE (VILLALVA;
GAZOLI, 2012).
Grossmann et al. (2012), declaram que a geração FV para produção de
eletricidade tem a maior taxa de crescimento entre as fontes renováveis de energia e
já está compatível as redes elétricas convencionais em algumas regiões do mundo.
A energia FV experimenta uma expansão considerável, baseada em uma curva de
aprendizagem favorável para viabilidade de sua utilização (Figura 21).
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Figura 21 - Preço de venda de sistemas FV e preço da eletricidade gerada pelo sistema. Fonte:
Grossmann et al. (2012)

Segundo Diniz et al.(2011), no Brasil a geração FV vem sendo utilizada desde
a década de 80 com as seguintes finalidades: sistemas de telecomunicações; sinais
de trânsito; e sistemas de monitoramento remoto, etc. Porém, nos últimos anos a
energia FV vem sendo aplicada no abastecimento de domicílios urbanos e rurais.
No que tange a geração FV de médio e grande porte com usinas fotovoltaicas
(UFV),

a

ANEEL

(2012b)

aponta

que

atualmente

existe

no

país

oito

empreendimentos em operação e que totalizam 1,49MW (Tabela 4).
Tabela 4 – Empreendimentos de UFV em operação no Brasil. Fonte: ANEEL (2012b).

Em termos conceituais, a matéria-prima para a geração FV é a radiação
eletromagnética. Esta radiação é formada por ondas eletromagnéticas que envia ao
planeta uma energia que pode ser matematicamente descrita pela Equação 4.
E= hxf
Onde,
E = energia da onda em Joules (J) ou em elétron-volt (eV).
h = constante de Planck (6,636.10 – 34J.s).

Eq. 4
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f = frequência da onda em Hertz (Hz).
A onda eletromagnética proveniente do Sol forma um espectro de radiação
solar (Figura 22), incluindo as ondas visíveis pelos seres humanos e outras invisíveis
para os mesmos seres, transportam energia que pode ser captada na forma de calor
ou convertida em eletricidade (VILLALVA; GAZOLI, 2012).

Figura 22 – Distribuição do espectro de radiação solar. Fonte: CRESESB/ CEPEL (2012b).

A geração

FV

constitui

na

conversão

de

energia

solar

(radiação

eletromagnética) em energia elétrica. Esta conversão se dá pelo princípio do Efeito
Fotoelétrico, onde o CRESESB/ CEPEL (2012b) relata que:
O efeito fotovoltaico dá-se em materiais da natureza denominados
semicondutores que se caracterizam pela presença de bandas de
energia onde é permitida a presença de elétrons (banda de valência)
e de outra onde totalmente “vazia” (banda de condução) (p.12).

A absorção e a reflexão da radiação solar que chega a terra são influenciadas
pelo ar atmosférico, pelas nuvens e pela poluição do ar. Esta radiação atinge o solo
em todas as direções (Figura 23) e parcelas desta radiação são absorvidas, outras
espalhadas, e algumas são refletidas pelas moléculas de ar, vapor, poeira e nuvens
(VILLALVA; GAZOLI, 2012).
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Figura 23 – Distribuição de radiação solar ao nível do solo e na atmosfera. Fonte: CRESESB/
CEPEL (2012b).

Outra grandeza relacionada com a energia solar é a irradiância e corresponde
a uma unidade de potência por área, sendo assim tem como unidade W/m², J/m² ou
MJ/m² (VILLALVA; GAZOLI, 2012). A Figura 24 demonstra a média da radiação solar
global6 diária, no território brasileiro. Neste mapa, pode-se observar o estado do Rio
de Janeiro, por exemplo, com 16MJ/m² e a região semi-árida da Paraíba, norte de
Pernambuco e sul do Rio Grande do Norte indicam a maior radiação solar global do
país com 22MJ/m².

6

Villalva e Gazoli (2012) conceituam radiação global como: “a soma da radiação direta e da radiação
difusa. A radiação direta corresponde aos raios solares que chegam diretamente do sol em linha reta
e incidem sobre o plano horizontal. A radiação difusa corresponde aos raios solares que chegam
indiretamente ao plano. É resultado da difração na atmosfera e da reflexão da luz na poeira, nas
nuvens e em outros objetos”.
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Figura 24 – Radiação Solar global diária. Fonte: ANEEL (2008).

Além disso, o conceito de insolação é importante para o entendimento da
geração FV e constitui uma grandeza que relaciona o tempo (período do dia) com
luz solar expressa em horas (TORRES; MACHADO, 2012). Neste aspecto, a Figura
25 indica a insolação diária média anual no Brasil, onde a maior incidência está nos
estados Nordestinos com 6 a 8 horas de insolação diária e o estado do Rio de
Janeiro tem aproximadamente, 6 horas de insolação.
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Figura 25 – Insolação diária média anual. Fonte: ANEEL (2008).

Para a construção das células FV são utilizados diversos materiais como o
arseneto de gálio, o sulfeto de cádmio e silício. Dentre estes, o silício (Si), devido a
sua abundância na natureza e baixo custo, é o mais empregado. Este elemento
químico pode ser usado nas formas monocristalino, policristalino e Silício amorfo
(Figura 26) (ROSA, 2007)

Figura 26 – Células FV monocristalina (a), policristalina (b), Silício amorfo (c). Fonte: Adaptado
do CRESESB/ CEPEL (2012b).

A eficiência das células FV é diretamente proporcional à radiação solar que
incide sobre a superfície da mesma e o tipo de tecnologia construtiva (ANEEL,
2008). Desta maneira, as células FV comerciais podem alcançar as eficiências
descritas na Tabela 5.
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Tabela 5 – Eficiência das células FV comerciais (%)
Tipo de célula
Eficiência (%)
Silício monocristalino
15 a 18
Silício policristalino
13 a 15
Silício amorfo (aSi)
5a8
Filme Fino
Silício microcristalino
Até 8,5
Telureto de Cádmio (CdTe)
10
CIGS (Cobre-Índio-Gálio-Selênio)
14
Fonte: Villalva; Gazoli (2012).

O princípio de funcionamento da célula FV baseia-se na formação de uma
barreira de potencial proveniente do contato entre as camadas semicondutoras P
(camada com excesso de prótons) e N (camada com excesso). A camada
semicondutora N tem pequena espessura e por isso, deixa a radiação solar penetrar
no material e descarregar sua energia sobre os elétrons. Desta forma, é vencida a
barreira de potencial e caso o circuito da célula esteja fechado, há um movimento
ordenado de elétrons da camada N para a camada P, ou seja, corrente elétrica
(Figura 27).

Figura 27 – Princípio de funcionamento da célula FV. Fonte: CRESESB/ CEPEL (2012b).

Uma única célula gera energia elétrica limitada devido aos seus baixos
valores de tensão e corrente elétrica. Para solução deste problema, são associadas
n células FV em série (Figura 28) ou em paralelo (Figura 29).
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Figura 28 – Associação de células FV em série, onde a tensão total da associação será o
somatório das tensões das células e a corrente total será a mesma para todas as células.
Fonte: CRESESB/ CEPEL (2012b)

Figura 29 – Associação de células FV em paralelo, onde a tensão total da associação será a
mesma para todas as células e a corrente total será o somatório das correntes das células.
Fonte: CRESESB/ CEPEL (2012b).

No processo de geração de energia elétrica pelas células FV existem dois
fatores que influenciam diretamente na sua eficiência: intensidade luminosa e
temperatura das células, onde o CRESESB/ CEPEL (2012b) afirma que:
A corrente gerada nos módulos aumenta linearmente com o aumento
da Intensidade luminosa. Por outro lado, o aumento da temperatura
na célula faz com que a eficiência do módulo caia abaixando assim
os pontos de operação para potência máxima gerada (p.20).

Além da geração eólica, a geração FV apresenta-se como outra opção para o
fornecimento de energia elétrica em comunidades rurais e isoladas.
O sistema consiste em um conjunto de placas associadas que geram energia
elétrica a partir da radiação solar e que por sua vez, carregam um conjunto de
baterias mediante o controlador de carga. O controlador de carga tem o objetivo de
“gerenciar” a energia gerada pelos painéis e a carga e descarga do conjunto de
baterias. O controlador de carga também alimenta com corrente contínua o inversor
CC/CA (corrente contínua/ corrente alternada) que converte a tensão contínua das
baterias em tensão alternada com frequência de 60Hz para utilização nos aparelhos
consumidores (Figura 30).
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Figura 30 – Sistema Fotovoltaico isolado contendo: paineis fotovoltaicos; baterias; controlador
de carga; inversor CC/CA; e consumidores. Fonte: Villalva; Gazoli (2012).

Considerando o princípio de funcionamento, características e tecnologias
descritos para os sistemas fotovoltaicos isolados (uso residencial), em geral,
apresentam as vantagens e desvantagens descritas pelo Quadro 8. Assim como no
sistema eólico, vale destacar que, os sistemas fotovoltaicos de grande porte
conectados à rede elétrica não fazem parte do escopo deste trabalho.

Geração Eólica
Vantagem
Não gera GEE em sua operação
Baixo custo de operação e manutenção
Rápida instalação
Vida útil elevada dos painéis
Modularidade
Rápida instalação do sistema

Desvantagem
Dependência da intensidade da radiação solar
e insolação
Baixo rendimento
Alto custo do kWh gerado
Alto custo de implantação do sistema
Escassez mão-de-obra qualificada no para lidar
com esse tipo de tecnologia.
Necessitam de sistemas de armazenamento de
energia.

Contribui
de
forma
efetiva
para
a
Necessita de equipamentos auxiliares à
universalização do serviço elétrico em regiões
geração de eletricidade.
isoladas.
Quadro 8 – Vantagens e Desvantagens da geração FV isolada. Fonte: adaptado de Villalva;
Gazoli (2012); Palz (2002).

4.2.3.7 Geração Híbrida para Produção de Energia Elétrica: Eólico-Fotovoltaico

A confiabilidade e a eficiência do fornecimento de energia elétrica são fatores
primordiais para o consumidor, e muitas vezes, em decorrência da intermitência na
incidência de ventos e insolação numa determinada região e o fato da radiação solar
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só existir em metade do dia faz com que ele relute em implantar sistemas renováveis
(BORGES NETO; CARVALHO, 2012).
Por isso, torna-se interessante a implementação de sistemas renováveis de
energia que possam converter o máximo possível de energia em função dos
recursos naturais existentes. A solução para algumas das limitações meteorológicas
citadas está nos sistemas híbridos de geração de energia elétrica.
Estes sistemas híbridos são utilizados em localidades isoladas ou onde a
interligação dos domicílios torna-se inviável por razões físicas ou econômicas
(RIBEIRO et al, 2012).
Para Ribeiro et al (2012), um sistema renovável híbrido consiste na utilização
devários tipos de fontes, incluindo a eólica e a solar, para maximizar a utilização dos
recursos naturais. Já para Borges Neto; Carvalho (2012), um sistema híbrido pode
ser definido como “unidades de fornecimento de energia elétrica a partir de duas ou
mais fontes de energia”.
De acordo com o conceito expostos no tópico anterior, a Figura 31 demonstra
um sistema híbrido composto de turbina eólica, módulos fotovoltaicos e baterias
como fonte de energia. Além disso, um inversor para conversão da tensão DC em
tensão AC para atendimento às cargas.

Figura. 31– Sistema híbrido composto de painel fotovoltaico, turbina eólica e bateria. Fonte:
adaptado de Daud; Ismail (2012).

O Quadro 9 resume as principais vantagens e desvantagens sobre o sistema
em questão. Nesta Tabela pode-se observar que, assim como nos sistemas eólicos
e fotovoltaicos isolados descritos anteriormente, os sistemas híbridos têm como
características principais a contribuição na universalização do serviço de eletricidade
em comunidades isoladas, porém com alto custo de implantação.
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Geração Híbrida (Eólica-fotovoltaico)
Desvantagem
Dependentes da intensidade da radiação solar,
Não gera GEE em sua operação.
insolação e dos ventos.
Baixo custo de operação e manutenção.
Alto custo do kWh gerado.
Maior continuidade e no fornecimento de
energia se comparado com os sistemas Alto custo de implantação.
separadamente.
Maior eficiência se comparado com os Escassez mão-de-obra qualificada no para lidar
sistemas separadamente.
com esse tipo de tecnologia.
Necessitam de sistemas de armazenamento de
Modularidade e rápida instalação do sistema.
energia.
Contribui
de
forma
efetiva
para
a
Necessita de equipamentos auxiliares à
universalização do serviço elétrico em regiões
geração de eletricidade.
isoladas.
Quadro 9 – Vantagens e Desvantagens do sistema híbrido isolado. Fonte: adaptado de Villalva;
Gazoli (2012); Palz (2002).
Vantagem

4.2.4 Universalização da Energia Elétrica no Brasil

A universalização dos serviços de eletricidade pode ser entendida a partir de
duas vertentes: acesso ao serviço e acesso contínuo ao serviço de energia elétrica
(PAZZINI et al, 2002). A primeira delas refere-se aos domicílios localizados em
regiões isoladas que, por estarem afastados da rede elétrica convencional, tem
dificuldades de acesso. A segunda vertente refere-se aos cidadãos que são
atendidos pela rede elétrica das concessionárias, porém muitas vezes não têm
condições econômicas para manter o serviço.
Ainda sobre o conceito de universalização do serviço de eletricidade Pazzini
et al. (2002) afirma que:
Esses dois pontos caracterizam o problema da universalização e
remetem a um outro conceito, o de segurança energética, ou seja,
garantir a cada cidadão o direito ao acesso e a um nível mínimo de
eletricidade para satisfazer suas necessidades básicas (p.3).

Do ponto de vista legal, o marco na busca pela minimização do défict de
energia elétrica no campo começa com o Estatuto da Terra, Lei nº 4.504/1964, onde
o art. 89 estabelece que os planos de reforma agrária, obrigatoriamente, deveriam
incluir as providências para infraestrutura para a eletrificação rural. No entanto, o art.
89 da Lei gerou oposição por parte das concessionárias de eletricidade. Em
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decorrência desta oposição o governo federal criou a Lei nº 8.987/1995 que obriga o
atendimento às comunidades rurais baseada na Constituição Federal art. 175. Ainda
no mesmo ano da Lei 8.987, outra iniciativa importante neste contexto foi dada pelo
governo Mario Covas no Estado de São Paulo com criaçãodo programa “Luz da
Terra” (FOURNIER; PENTEADO, 2012).
A partir da Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002, do governo Fernando
Henrique

Cardoso,

transferiu-se

para

a

ANEEL

a

responsabilidade

pelo

estabelecimento de metas para universalização do serviço de eletricidade, conforme
o art. 14 do texto original (PRESIDÊNCIA REPÚBLICA, 2012):
Art. 14. No estabelecimento das metas de universalização do uso da
energia elétrica, a Aneel fixará, para cada concessionária e
permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica:
I - áreas, progressivamente crescentes, em torno das redes de
distribuição, no interior das quais o atendimento em tensão inferior a
2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão
inferior ou igual a 138kV, e carga instalada na unidade consumidora
de até 50kW, será sem ônus de qualquer espécie para o solicitante
que possuir característica de enquadramento no Grupo B, excetuado
o subgrupo iluminação pública, e que ainda não for atendido com
energia elétrica pela distribuidora local. II - áreas, progressivamente
decrescentes, no interior das quais o atendimento em tensão inferior
a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão
inferior ou igual a 138kV, e carga instalada na unidade consumidora
de até 50kW, poderá ser diferido pela concessionária ou
permissionária para horizontes temporais preestabelecidos pela
ANEEL, quando o solicitante do serviço, que possuir característica de
enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo iluminação
pública, e que ainda não for atendido com energia elétrica pela
distribuidora local, será atendido sem ônus de qualquer espécie.
(Redação dada pela) (Lei nº 10.762, de 11/11/2003).

Apesar disso, as revisões do art.14 da Lei nº 10.438 ocorridas nos anos de
2003 e 2004 constaram uma limitação do programa de expansão da agricultura. Por
exemplo, somente os consumidores com demanda inferior a 50kW e no subgrupo B
ficaram sem ônus para a ligação e atendimento a sua demanda de eletricidade.
No governo Lula foi instituído o Programa “Luz para todos” a partir do Decreto
nº 4.873/2003. Iniciado em 2004 o Programa tinha o objetivo de propiciar, até o ano
de 2010, o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio rural
brasileiro que ainda não tinha acesso ao serviço público. Esta regulamentação
destinou-se ao incremento da produção agrícola, proporcionando o crescimento da
demanda por energia elétrica, o aumento de renda e a inclusão social da população
beneficiada (ANEEL, 2012d).
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Porém, conforme relatado em 2006 pelo Diretor-Geral da ANEEL, Jerson
Kelman, no Seminário “Setor Elétrico – Agenda 2020” o Programa tinha algumas
incoerências na sua concepção, dizendo que:
Há uma contradição no Programa Luz para Todos porque, ao mesmo
tempo em que ele aumenta o acesso da população ao serviço de
energia, também eleva o custo para todos os consumidores
(INSTITUTO ACENDE BRASIL, 2012).

A afirmação de Jerson Kelman pode ser ratificada pela Figura 32, onde
verifica-se que quanto mais distante as localidades maior o custo de ligação da rede
elétrica para as mesmas. Neste contexto, o Instituto Acende Brasil (2007) indica
alguns aspectos relativos ao aumento nos custos nas localidades remotas, sendo:
Altos investimentos para expansão da rede, devido à conexão de
clientes distantes da infra-estrutura já existente; Altos custos
operacionais decorrentes do aumento das distâncias e conseqüente
redução da produtividade das equipes de operação e manutenção de
redes; Baixo consumo e baixa capacidade de pagamento dos
serviços pela população beneficiada, normalmente localizada em
regiões de menor desenvolvimento econômico” (INSTITUTO
ACENDE BRASIL, 2007, p.1).

Figura 32 – Comparação dos custos de ligação de energia elétrica durante o processo de
universalização da energia no Brasil. Fonte: Instituto Acende Brasil (2012).

No Censo demográfico brasileiro de 2000 havia 2.113.276 domicílios rurais
sem energia elétrica e consequentemente, 9.751.566 pessoas sem acesso a esse
bem. Observando o Censo Demográfico de 2010, constata-se que 595.435
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domicílios rurais e um total de 2.352.949 brasileiros do meio rural estavam sem
acesso a energia elétrica (IBGE, 2011). Estes dados mostram que em termos
percentuais, houve queda na quantidade de domicílios e pessoas sem acesso a
energia elétrica entre os referidos anos. Portanto, a lei de universalização da energia
reduziu em 71,8% e 75,8% o número de domicílios sem este serviço e de pessoas
não atendidas no meio rural, respectivamente.
Todavia, o plano de acesso universal deve conter instrumentos legais que
possibilite a desenvolvimento das atividades agrícolas pelas famílias rurais
(ANDRADE, PINGUELLI ROSA; SILVA, 2011). Para a Índia, Reddy; Balachandra;
Nathan (2009), propuseram o alcance de um acesso universal à energia por meio de
redes descentralizadas com fontes de energia renováveis. Tal proposta pode
enquadrar-se no Brasil e nesta linha de pensamento o Greenpeace (2012) afirma
que:
Descentralizar a geração elétrica também é uma forma de
democratizar o fornecimento. Esse sistema facilita o abastecimento
de comunidades isoladas, que podem gerar sua própria energia por
meio de pequenos geradores ou sistemas solares ou hídricos com
menor impacto ambiental do que o uso de geradores movidos a
diesel. O uso das fontes renováveis vem sendo reconhecido como
importante tendência do mercado energético.

É notório que a eletrificação rural cumpre papel importante para o
desenvolvimento

das

comunidades

do

campo,

pois,

a

mesma

contribui

positivamente levando benefícios diretos e indiretos na área social, de saúde,
educacionais e econômicos para estas comunidades (PALIT; CHAUREY, 2011).
Universalizar o acesso à energia elétrica e a descentralização da produção de
energia traz um aumento na segurança de fornecimento e cria empregos, sendo
uma importante ação no meio rural (LUCON; GOLDEMBERG, 2009).
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4.3 MÉTODOS DE AUXÍLIO MULTICRITÉRIO
MULTICRITERIA DECISION AIDING (MCDA)

A

DECISÃO

(AMD)

OU

Tomar decisões é um ato inerente a várias áreas da atividade humana, desde
os grandes pensadores da humanidade, passando pelos gestores de corporações
públicas ou privadas e até no dia-dia do cidadão comum este ato está presente.
Muitas vezes estas decisões são tomadas baseadas em experiências anteriores
sobre uma determinada situação exitosa ou desastrosa, outras apoiadas em
abstrações e intuições (GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004).
Os métodos de Auxílio Multicritério à Decisão (AMD) beseiam-se no método
científico para apoiar a resolução de problemas complexos. Os métodos de AMD
surgiram década de 1970 como uma vertente da Pesquisa Operacional (MELLO,
2005). Desde então, o AMD é a área de maior evolução dentro da Pesquisa
Operacional. Os métodos do AMD estão apontados para a teoria e a metodologia de
resolução de problemas

complexos

relacionados

com diversas

áreas do

conhecimento humano, tais como: gestão, engenharia, negócios, ciência e humanas
(BEHZADIAN et al., 2010).
Dentro do contexto da aplicabilidade do AMD, Figueira; Greco; Ehrgoott
(2005) desenvolveram um importante trabalho intitulado “Multiple criteria decision
analysis: state of the art surveys” que traz um conjunto de trabalhos científicos,
demonstrando o estudo da arte do AMD e o seu potencial nas áreas de: análises de
finanças; planejamento e projeto de rede de telecomunicações; projetos de
desenvolvimento sustentável; escolha de software; e planejamento energético. Uma
parcela das decisões tomadas no contexto empresarial envolve unicamente
questões econômicas, ou seja, critérios estritamente quantitativos. No entanto, na
teoria da decisão devem ser observados também os critérios qualitativos inerentes
ao problema (CRUZ; COVA, 2006).
De acordo com Costa (2002), a decisão sobre um determinado problema
pode ser classificado quanto ao:
•

Conhecimento dos desdobramentos futuros (cenários);

•

Tipo de decisão;

•

Números de critérios considerados.
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Sendo que, a classificação quanto ao conhecimento dos desdobramentos
futuros consiste em uma decisão sob certeza, incerteza ou risco dos resultados
futuros oriundos da decisão.
A outra classificação está relacionada ao tipo de decisão e que significa expor
a situação de decisão, onde a mesma pode ser de escolha da melhor alternativa
(Escolha), classificação de um conjunto de alternativas em subconjuntos
(Classificação), ordenação segundo algum critérios (Ordenação), classificação de
um conjunto de alternativas em subconjuntos ordenados (Classificação Ordenada) e
o estabelecimento de uma ordem de prioridades para os elementos do conjunto de
alternativas (Priorização).
Além disso, pode ser classificada quanto ao número de critérios considerados
e, desta maneira, dividida em: monocritério e multicritério. Sendo que, o
monocritério, como o próprio termo nos remete, é balizado em um único critério de
decisão por parte do decisor. Por outro lado, o multicritério sugere que a decisão por
parte do decisor seja demarcada por um conjunto de critérios simultaneamente.
Para Freitas; Marins; Souza (2006), os métodos multicritérios agregam valor
significativo à tomada de decisão, pois tratam com clareza e transparência
problemas considerados complexos.
Na Figura 33 são observados alguns elementos essenciais que fazem parte
da teoria da decisão, formando um processo sistematizado (COSTA, 2002).
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Figura 33 – Macrofluxo do processo decisório. Fonte: Costa (2002).

De acordo com a Figura 33, constata-se que a primeira etapa está
relacionada ao acesso a uma base de dados consistentes sobre o problema, ou
seja, conhecimento do assunto. Logo em seguida, processar os dados para que os
mesmos se tornem um conjunto de informações úteis que, logo depois, são
processadas por um método decisório, gerando assim uma solução viável para o
problema proposto. Por fim, se verifica os resultados oriundos da decisão e
realimenta-se a base de dados (COSTA, 2002).
Observa-se nos problemas reais que a base de dados para o decisor tem um
caráter multicriterial e,

segundo

Costa

(2002),

as

recentes

metodologias

desenvolvidas de modelos de decisão caracterizam-se por abordar a solução de
problemas decisórios à luz de vários critérios.
Ainda segundo Costa (2002), a metodologias de AMD estão divididas em
duas grandes escolas: francesa e americana. O Quadro 10 traz os métodos mais
difundidos na literatura, suas versões e a escola de origem. Dentre os métodos
apresentados, este trabalho tem o objetivo de resolver o problema de escolha do
tipo de fornecimento de energia elétrica para um domicílio rural isolado utilizando os
métodos Borda para problema multicritério, pois constitui de um método de
ordenação das alternativas, o Processo de Análise Hierárquica (AHP) Clássico, pois
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o mesmo elucida problemas de seleção da melhor alternativa e por último a
integração dos dois métodos.

Método
Borda

Versão
Problema Multidecisor
Problema Multicritério

Tipo de
Problema

Escola de
Origem

Ordenação

Francesa

Condorcet

Ordenação
Francesa
ELECTRE I
Seleção
ELECTRE II
ELECTRE
ELECTRE III
Ordenação
(Election Et Choice Tradusàint la
Francesa
ELECTRE IV
realitè)
ELECTRE IS
Seleção
ELECTRE TRI
Classificação
PROMETHÈ I
PROMETHÈ II
PROMETHÈ
PROMETHÈ III
(Preference Ranking Organization
Ordenação
Francesa
PROMETHÈ IV
Method for Enrichement Evaluations)
PROMETHÈ V
PROMETHÈ VI
AHP Clássico
AHP Multiplicativo
AHP
Seleção
Americana
AHP Referenciado
(Analytic Hierarchic Process)
AHP B-G
Quadro 10 – Resumo das metodologias de AMD mais difundidas na literatura, suas versões,
tipos de problemas abordados e escola de origem. Fonte: baseado nos trabalhos de Costa
(2002); Gomes; Araya; Carignano (2004).

4.3.1 Método Borda para Problema Multicritério

O método Borda foi desenvolvido por Jean Charles Borda, em 1781, na
França para ser aplicado em comitês compostos por mais de um decisor (COSTA,
2003). Segundo o autor, a ideia principal do método é estabelecer uma combinação
a partir de ordenações ou “ranking” individuais estabelecidos por cada um dos
decisores em um “ranking” global.
O método consiste em ordenar as alternativas de acordo com a preferência
do decisor. Para a explicação do método é demonstrada a Tabela 6, que parte do
pré-suposto que o decisor tenha três alternativas e queira ordená-las segundo três
critérios. A partir daí, o decisor pode atribuir três pontos a alternativa mais preferida,
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a segunda recebe dois pontos e a menos preferida recebe um ponto. Logo em
seguida, realiza-se um somatório da pontuação atribuída a cada alternativa e,
finalmente, a alternativa que obtiver a maior pontuação será a escolhida (WANG,
2009).
Tabela 6 – Organização da resolução de um problema com três alternativas e três critérios para
serem analisados pelo método Borda para problema multicritério.
Critério
Alternativa
∑
C1
C2
C3
A1
3
3
2
8
A2
1
2
3
6
A3
2
2
3
7

Assim, o Método Borda tem como vantagem principal a facilidade de
aceitação e implantação em um cenário multicriterial. Porém, sua desvantagem
consiste no fato de ser considerado ordinal e, portanto, tem pouca sensibilidade na
escala de avaliação empregada (COSTA, 2003).

4.3.2 Método AHP Clássico

O Processo de Análise Hierárquica (AHP) foi desenvolvido nos Estados
Unidos na década de 70, pelo professor Thomas L. Saaty, sendo o AHP um dos
métodos mais conhecido e mais amplamente utilizado em AMD (FREITAS;
MARTINS; SOUZA, 2006).
Baseado no trabalho de Saaty, intitulado “The analytic Hierarchy and analytic
network process for the measurement of intangible criteria and for decision-making”,
pode-se analisar conceitualmente o método AHP como sendo uma teoria da
medição relativa em escalas absolutas de critérios tangíveis e intangíveis baseada
no julgamento de especialistas, peritos, medições “in situ” e métodos estatísticos
que auxiliaram a tomada de decisão (SAATY, 2005).
O processo de resolução de problemas pelo método AHP ocorre a partir da
divisão do problema em níveis hierárquicos e para tal é criada uma árvore
hierárquica. Esta árvore constitui numa vantagem interessante, pois permite uma
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melhor visualização do problema além de desmenbrar o problema em subgrupos
(MACHARIS et al, 2004).
Após a criação da hierarquia, o decisor faz comparações par a par, de cada
alternativa e critérios em questão. Estas comparações pareadas fazem a derivação
das prioridades para cada alternativa e critério no que diz respeito ao seu objetivo
(SAATY, 1990). Tais comparações criam uma matriz de decisão quadrada a partir de
uma escala predefinida e que tem como axioma a homogeneidade, onde as
preferências (pesos) declaradas são representadas por uma escala limitada que
varia de um a nove (SAATY, 2005).
A escala descrita no parágrafo anterior é mostrada na Tabela 7. Ela foi
desenvolvida por Saaty e denominada Escala Fundamental. Seu princípio baseia-se
na ideia de estímulos psicológicos que define que os indivíduos têm, no máximo,
condições de julgar corretamente 7 ± 2 pontos. Desta forma Saaty propôs nove
pontos distintos, variando de 1 (atividade de igual importância) até 9 (atividade de
extrema importância) (GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004).
Tabela 7 – Escala Fundamental
Intensidade de
importância
1
3
5
7
9
2, 4, 6 e 8

Definição

Explanação

As
duas
atividades
contribuem
igualmente para o objetivo
A experiência e o juízo favorecem uma
Importância moderada
atividade em relação à outra.
A experiência e o juízo favorecem
Forte importância
fortemente uma atividade em relação à
outra.
Uma atividade é muito fortemente
Importância muito forte favorecida em relação a outra. Pode ser
demonstrada na prática.
A evidência favorece uma atividade em
Extrema importância
relação à outra, com o mais alto grau de
segurança.
Quando se procura uma condição de
Valores intermediários
compromisso entre duas definições.
Fonte: adaptada de Saaty (1990).
Igual importância

As preferências entre cada alternativa ou critério comparado, toma como
referência o elemento de um nível imediatamente superior, assim gerando a matriz
de decisão quadrada descrita a seguir (GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004).
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Desta maneira, cada julgamento representa o quanto um elemento da coluna
à esquerda é mais importante que o elemento da linha.
Outro axioma do Método está baseado na condição de reciprocidade, onde a
tomada decisão deve ser capaz de fazer comparações e manifestar a força de sua
preferência. Sendo assim, se a é x + preferível que b, então b é
que a (GOMES; ARAYA; CARIGNANO, 2004).



mais preferível

Da matriz de decisão retira-se as matrizes de autovetor (W i) a partir da
Equação 5, consistindo na ordenação das prioridades ou hierarquias de acordo com
as características estudadas (COSTA, 2006).
Wi = ∏!" Wij#

/

Eq. 5

Após a matriz de autovetor, o cálculo de Normalização dos autovetores,
Equação 6, possibilita a comparabilidade entre os critérios e alternativas (COSTA,
2006).
T= &

'

∑')

;

'

∑')

;

'

∑')

&

Eq. 6

Para relacionar os critérios da matriz de consistência e os pesos dos critérios
é realizada a estimativa do autovetor a partir da Equação 7(GOMES, ARAYA e
CARIGNANO, 2004).
λmáx =  ∑)" v)

,-./
-/

Eq. 7

De posse do valor de λMÁX, calcula-se o índice de consistência (IC) de acordo
com a Equação 8. Este índice permite avaliar o grau de inconsistência da matriz de
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julgamentos pariados (COSTA, 2006).
IC =

λ2á.3 
(3 )

Eq. 8

Para avaliar a consistência em função da ordem da matriz de julgamentos é
realizado o cálculo de razão de consistência (RC) descrita pela Equação 9. A RC
esta baseada no índice de consistência (IC) pelo índice de consistência aleatório
(CA).
RC =

78
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Eq. 9

O CA pode ser obtido a partir da Tabela 8, onde a mesma demonstra o valor
do CA de acordo com o número de critérios analisados no problema.
Tabela 8 – Índice de consistência aleatório (CA)
Número de critérios analisados no problema
Quantidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Índice de
consistência
0
0
0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45
aleatório (CA)
Fonte: adaptada de Saaty (2005).

10
1,49

Saaty (1990) ressalta que caso a relação do RC ≤ 10% (0,10), a estimativa de
W é aceitável, pois a matriz de decisão é consistente. Porém, caso a RC ≥ 0,10 o
decisor deve rever o modelo (pesos atribuídos) para melhorar a consistência.

4.4 MÉTODOS DE AUXÍLIO
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO

MULTICRITÉRIO

À

DECISÃO

(AMD)

E

Uma das missões do planejamento energético é determinar a combinação
ótima de energia para satisfazer a demanda de energia. Atualmente, o maior desafio
para o planejamento energético é a natureza diversificada dos problemas e a
exigência de conhecimentos multidiciplinares (MOURMOURIS; POTOLIAS, 2013).
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Para Diakoulaki; Antunes; Martins (2005), os problemas referentes aos
sistemas elétricos podem ser classificados com período de análise, sendo divididas
em operacional, curto prazo e longo prazo, além do tipo de decisão a tomada
(Quadro 11).

Planejamento

Período típico

Exemplo de decisões tomadas
Planejamento da expansão da geração
Longo prazo
Vários anos – décadas
Facilita de expansão da transmissão
Agendamento da geração
Agendamento transmissão
Operacional
Meses – anos
Planejamento de potência reativa
Gerenciamento de demanda
Disponibilidade de unidade
Curto prazo
Horas – dias – semanas
Fluxo de energia
Quadro 11 – Principais categorias de problemas do planejamento nos sistemas elétricos em função
do período de análise. Fonte: Diakoulaki; Antunes; Martins (2005).

Além dos problemas clássicos mencionados, no planejamento energético
atual

verifica-se

uma

demanda

por

sistemas

de

energia

sustentáveis,

estabelecimento de estratégias para incentivar a diversificação energética galgado
numa sódido com as energias renováveis fazendo com que o planejamento
energético assuma o papel importante no fomento de políticas públicas e de
interlocução entre os agentes públicos e privados (TERRADOS; ALMONACID;
PÉREZ-HIGUERAS, 2009).
Estes problemas relacionados ao planejamento energético Loken (2005)
descreve como “um campo muito adequado para aplicações dos métodos AMD”.
Diakoulaki; Antunes; Martins (2005) afirmam que a seleção e adaptação dos
métodos AMD estão diretamente influenciados pelos parâmetros do problema.
Dentre os métodos do AMD destaca-se o AHP como ferramenta para
resolução de problemas das seguintes naturezas: formulação de políticas e
planejamento energético, alocação de recursos energéticos, planejamento integrado
de recursos, exploração de energia e seleção de plantas de geração de eletricidade
(AMER; DAIM, 2011). Além disso, o AHP é o mais difundido entre os pesquisadores
no que diz respeito a combinação com demais métodos do AMD(LOKEN, 2007).
Colaborando com as afirmativas de Loken (2007) a Figura 34 demonstra
problemas relacionados ao ramo do planjamento energético dividindo-os em quatro
grupos e os principais métodos de AMD utilizados, segundo pesquisa. Com isso,
observa-se que o AHP é amplamente utilizado no campo do planejamento
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energético.

Figura 34 – Métodos de AMD aplicados ao planejamento energético. Fonte: Diakoulaki;
Antunes; Martins (2005).

Como exemplo de estruturação de problema de seleção e avaliação de fontes
renováveis de energia utilizando o AHP, Amer; Daim (2011) descrevem no trabalho
intitulado “Selection of renewable energy technologies for a developing county: A
case of Pakistan” é baseada em uma árvore hierárquica com quatro alternativas
para o Paquistão, sendo estas analisadas a partir de critérios econômicos, técnicos,
ambientais, sociais e políticos (Figura 35).

Figura 35 – Árvore Hierárquica para o modelo de decisão para avaliação, seleção e
classificação de tecnologias a partir de fontes renováveis para geração de eletricidade.
Fonte: Amer; Daim (2011).
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5 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO SOBRE O MÉTODO DE ANÁLISE
HIERÁRQUICA (AHP): 1979 A 2012

5.1INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, verifica-se um crescente desenvolvimento científico e
tecnológico em todas as áreas do conhecimento humano. A massificação dos meios
de comunicação, como a internet, faz com que haja maior acesso à produção
científica nacional e internacional por parte dos estudantes e pesquisadores.
Para Macias-Chapula (1998) a Ciência é considerada um processo social. Ele
ainda afirma que os papéis da Ciência são de disseminar o conhecimento, assegurar
a preservação de padrões e atribuir créditos e reconhecimento para aqueles cujos
trabalhos têm contribuído para o desenvolvimento das ideias em diferentes campos.
Dentro deste processo social de difusão do conhecimento, Beuren e Souza
(2008) afirmam que a publicação de artigos em periódicos tem sido a forma mais
utilizada para se realizar a comunicação científica.
Desta forma, é de suma importância medir o grau de evolução, produção e
qualidade das comunicações científicas de uma universidade ou de um país por
meio de análises quantitativas e qualitativas e assim, contribuir para troca de
conhecimento entre cientistas e para aceleração da transferência do conhecimento
científico para a sociedade.
Este estudo tem o objetivo de demonstrar a produção científica relacionada ao
Método de Análise Hierárquica (AHP). Para isso, foram analisados artigos científicos
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com a palavra-chave “Analytic Hierarchy Process” nos periódicos indexados ao
SCOPUS e ao Institute for Scientific Information (ISI).

5.2 METODOLOGIA

Este trabalho foi elaborado para realizar um estudo Bibliométrico sobre o
“Método de Análise Hierárquica” em artigos científicos publicados em periódicos
indexados nas bases de dados do SCOPUS e ISI Web of KnowledgeRM entre os
anos de 1979 a 2012. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de fevereiro a 01 de
março de 2012 (MENDES; ERTHAL JÚNIOR, 2012). A metodologia desta
bibliometria foi sistematizada e inspirada nos trabalhos de revisão bibliográfica de
Costa (2010); Méxas et al. (2012); Rodriguez et al. (2013); Neves et al. (2013).
Pesquisou-se nas bases de dados do SCOPUS e ISI Web of KnowledgeRM
utilizando

o

termo:

“Analytic

Hierarchy

Process”

e

foram

encontrados

respectivamente, 3.828 e 1.038 artigos científicos nos mais diversos periódicos.

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Realizando um panorama percebe-se que os artigos começam a ser
publicados em 1979, havendo um aumento significativo na quantidade destas
publicações a partir do ano de 2005, chegando ao máximo de publicações (226
publicações) no ano de 2011, conforme Figura 36.
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Figura 36 – Evolução das publicações sobre o Processo de Análise Hierárquica (AHP) na base do
SCOPUS entre os anos de 1979 a 2012. Fonte: elaborado pelo autor.

No quesito relacionados às áreas de maior publicação de artigos científicos
sobre o Método AHP, entre o período de 1979 à 2012, verifica-se a predominância
de artigos na área de Engenharia, conforme Figura 37. Observa-se que o AHP é um
método de aplicação multidisciplinar, não ficando restrito tão somente em uma área
do conhecimento.

O Processo de Análise Hierárquica perpassa as áreas da

Engenharia, Ciência da Computação e Ciência da Decisão e tornou-se uma
ferramenta para várias áreas do conhecimento humano.

Figura 37 – Áreas de maior concentração de publicações sobre o Processo de Análise
Hierárquica (AHP) na base do SCOPUS entre os anos de 1979 a 2012. Fonte: adaptada do
SCOPUS (2012).
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De acordo com o termo utilizado nas bases do SCOPUS e ISI Web of
KnowledgeRM, observou-se que os primeiros artigos sobre AHP foram realizados por
Saaty e Vargas. A Tabela 9 traz os dez primeiros artigos publicados, com seus
respectivos anos, autores e periódicos na base do SCOPUS e a Tabela 10
demonstra os dez primeiros artigos indexados na base ISI Web of KnowledgeRM.
Tabela 9 – Dez primeiros artigos publicados sobre o tema “AHP” utilizando a base de dados do
SCOPUS.
Ano
Título
Autor
Periódico
The U.S.-OPEC energy conflict the
International Journal
1979 payoff matrix by the Analytic Hierarchy
SAATY, T. L.,
of Game Theory
Process
Estimating Technological coefficient by SAATY, T. L., VARGAS,
Socio-Economic
1979
the analytic hierarchy process
L. G.
Planning Sciences
Technological choice in
the less
Technological
RAMANUJAM. V.,
1981 developed countries: An analytic
Forecasting and
SAATY, T. L.
hierarchy approach
Social Change
Application of the analytic hierarchy
European Journal of
EMSHOFF, J. R.,
1982 process
to long
range planning
Operational
SAATY, T. L.
processes
Research,
IEEE Transactions
1982 Priority setting in complex problems
SAATY, T. L.
on Engineering
Management
Scaling of corporate multivariate
ARRINGTON, C. E.,
Journal of
performance
criteria
subjective
JESEN, R. E.,
1982
Accounting and
composition
versus the analytic
TOKUTANI, M.
Public Polic
hierarchy process
Mathematics and
Prediction and the analytic hierarchy
1983
VARGAS, L. G.
Computers in
process
Simulation
Mathematics and
Pain in crieative writing: Quick relief
1983
GERRISH, W.
Computers in
using the analytic hierarchy process
Simulation
Mathematics and
A new model in the energy policy GHOLAMNEZHAD, A.
1983
Computers in
planning
H.
Simulation
Measuring the intangible in social
MITCHELL, K.H.,
Mathematics and
1983 decision: Assessing benefits and cost
SOYE, M. P.
Computers in
of energy policy options
Simulation
Fonte: elaborado pelo autor (2012).
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Tabela 10 – Os dez primeiros artigos publicados sobre o tema “AHP” utilizando a base de
RM
dados do ISI Web of Knowledge
Ano
Título
Autor
Periódico
Estimating technological coefficients by
SAATY, T. L.,
Socio-Economic
1979
the analytic hierarchy process
VARGAS, L. G.
Planning Sciences
Marketing applications of the analytic
WIND, Y., SAATY,
1980
Management Science
hierarchy process
T. L.
Scaling
of
corporate
multivariate ARRINGTON, C.
performance criteria - subjective
E., JENSEN, R.
Journal of Accounting
1982
composition versus the analytic hierarchy
E., TOKUTANI,
and Public Policy
process
M.
Applications of the analytic hierarchy
European Journal of
EMSHOFF, J. R.,
1982
process to long-range planning
Operational
SAATY, T. L.
Processes
Research
Mathematics and
Prediction and the analytic hierarchy
1983
VARGAS, L. G.
Computers in
process
Simulation
An objective approach to faculty
SAATY, T. L.,
Research in Higher
1983
promotion and tenure by the analytic
RAMANUJAM, V.
Education
hierarchy process
Mathematics and
Pain in creative-writing - quick relief using
1983
GERRISH, W.
Computers in
the analytic hierarchy process
Simulation
Journal of
Projecting average family-size in rural
SAATY, T. L.,
1983
Mathematical
India by the analytic hierarchy process
WONG, M. M.
Sociology
The use of the analytic hierarchy process
LIN, W. T.,
Auditing-a Journal of
1984
as an aid in planning the nature and
MOCK, T.J.,
Practice & Theory
extent of audit procedures
WRIGHT, A.
DAVIDSON, W.
AHP gives NGL fractionation energy
1985
F., ERICKSON,
Oil & Gas Journal
savings
D. C.
Fonte: elaborado pelo autor.

O estudo bibliométrico remete a constatação de que no início do
desenvolvimento da teoria sobre o AHP, as discussões estavam voltadas para área
de Ciências das Decisões, conforme a Tabela 11, onde é exposto um ranking das
dez áreas de maior número de publicações entre os anos de 1979 a 1989. Neste
período observa-se também que em função do desenvolvimento da teoria os artigos
eram publicados predominantemente em Periódicos sobre Modelagem Matemática,
conforme Figura 38.
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Tabela 11 – Áreas que concentram o maior número de artigos sobre AHP na base do SCOPUS
entre os anos de 1979 a 1989.
Ranking

Área

Nº Publicações

1

Ciência da Decisão

43

2

Negócios, Gestão e Contabilidade

29

3

Engenharia

29

4

Matemática

28

5

Indefinido

24

6

Ciências Sociais

20

7

Economia, Econometria e Finanças

15

8

Ciência da computação

11

9

Medicina

4

10

Psicologia

4

Fonte: elaborado pelo autor.

Applied
Journal of the Mathematics and
Computation
Operational
Research Society
Medical Decision
Making
Mathematics and
Computers in
Simulation
IEEE Transactions
on Engineering
Management
Mathematical and
Computer
Modelling
European Journal
of Operational
Research

Management
Science

Mathematical
Modelling

Socio Economic
Planning Sciences

Figura 38 – Periódicos de maior concentração de artigos sobre o Processo de Análise Hierárquica
(AHP) na base do SCOPUS entre os anos de 1979 a 1989. Fonte: adaptada do SCOPUS (2012).

A partir da década de 90, verifica-se um crescimento do número de
publicações sobre o Método em função da publicação do livro no ano de 1980, por
Saaty, intitulado “The Analytic Hierarchy Process” e evolução da computação,
conforme a Tabela 12. E desta forma, as discussões migram para periódicos
especializados em Pesquisa Operacional, Modelagem Matemática e Computacional
e de Aplicação, porém mantendo sempre certa pluralidade no que diz respeito ao
estudo e a aplicação do Método em outros periódicos, conforme o Figura 39.
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Tabela 12 – Áreas que concentram o maior número de artigos sobre AHP na base do SCOPUS
entre os anos de 1989 a 2012
Nº
Publicações

Ranking

Área

1

Ciência da Computação

872

2

Ciência da Decisão

673

3

Negócios, Gestão e Contabilidade

593

4

Matemática

552

5

Ciências Sociais

484

6

Ciências Ambientais

447

7

Ciências Terra e Planetárias

263

8

Ciências Agrícolas e Biológicas

263

9

Energia

200

10

Economia, Econometria e Finanças
. Fonte: elaborado pelo autor.

180

Xitong Gongcheng Lilun
Yu Shijian System
Engineering Theory and
Practice
Computers and
Industrial Engineering
International Journal of
Production Research

European Journal of
Operational Research

International Journal of
Advanced
Manufacturing
Technology
Computers and
Operations Research
International Journal of
Production Economics
Jisuanji Jicheng Zhizao
Xitong Computer
Integrated
Manufacturing Systems
CIMS

Expert Systems with
Applications

Mathematical and
Computer Modelling

Figura 39 – Periódicos de maior concentração de artigos sobre o Processo de Análise
Hierárquica (AHP) na base do SCOPUS entre os anos de 1989 a 2012. Fonte: adaptada do
SCOPUS (2012).

Em relação aos estudiosos sobre o Método AHP, verificou-se que Thomas L.
Saaty, criador do Método, entre os anos de 1979 a 1989 liderou as publicações
sobre o tema com 16 artigos, conforme o Figura 40.
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Saaty, T.L.
Arbel, A.
Vargas, L.G.
Harker, P.T.
Banai-Kashani, A.R.
Seidmann, A.
Dolan, J.G.
Jensen, R.E.
Sharp, J.A.
Hassell, J.M.
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Figura 40 – Ranking com autores de maior volume de publicações sobre o Processo de
Análise Hierárquica (AHP) na base do SCOPUS entre os anos de 1979 a 1989. Fonte: elaborado
pelo autor.

Mas, analisando o total de publicações entre o ano de 1979 até os dias atuais
(Figura 41), um fato que deve ser observado é o avanço das publicações por parte
de autores oriundos de países asiáticos, tornando-se referências significativas.

Figura 41 – Ranking dos dez autores de maior volume de publicações sobre o Processo de
Análise Hierárquica (AHP) na base do SCOPUS entre os anos de 1979 a 2012. Fonte: elaborado
pelo autor.

Entre os dez maiores autores em número de publicações, destacam-se três
taiwaneses (C.R. Wu Y.M. Wang e A.H.I. Lee) e dois chineses (K.S. Chin e F.T.S.
Chan), conforme a Figura 41. Além disso, nota-se que entre o período em estudo,
das dez universidades que têm o maior número de publicações sobre AHP, sete
delas estão situadas em países asiáticos, conforme Tabela 13.
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Tabela 13 – Ranking das dez universidades, com suas respectivas nacionalidades, de maior
volume de publicações sobre o Processo de Análise Hierárquica (AHP) na base do SCOPUS
entre os anos de 1979 a 1989.
Ranking

Universidades

País

Nº de
Publicações

1

Universidade de Pittsburgh

EUA

63

2

Tsinghua University

China

53

3

Universidade Técnica de Estambul

Turquia

50

4

Taiwan

49

5

Universidade Nacional Tailandesa de
Chiao Tung
Universidade Nacional de Cheng Kung

Taiwan

47

6

Universidade de Chongqing

China

45

7

Universidade da cidade de Hong Kong

China

44

8

Universidade de Shanghai Jiaotong

China

43

9

Universidade de Zhejiang

China

41

10

Daneshgahe Azad Eslami

Irã

39

Fonte: elaborado pelo autor.

Os artigos desenvolvidos por Saaty, do ponto de vista do número de citações,
obtiveram ao longo do período retratado, o maior número de citações. Analisando os
dez artigos mais citados, os trabalhos de Saaty somam 902 citações somente na
base SCOPUS, conforme a Tabela 14.
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Tabela 14 – Ranking dos dez artigos, com seus respectivos autores, mais citados sobre o tema
Analytic Hierarchy Process (AHP) na base do SCOPUS entre os anos de 1979 a 1989.
Citações
Título
Autor
Periódico
European Journal of
How to make a decision: The Analytic
Operational
742
SAATY, T.L.
Hierarchy Process
Research
A decision support system of supplier
International Journal
selection using and integrated Analytic
GHODSYPOUR,
of Production
335
Hierarchy
Process
and
linear S.H., O'BRIEN, C.
Economics
programming
European Journal of
An overview of the Analytic Hierarchy
Operational
236
VARGAS, L. G.
Process and its applications
Research,
A cost-value approach for prioritizing
KARLSSON, J.,
IEEE Software
199
requirements
RYAN, K
An application of the AHP in vendor
TAM, M. C. Y.,
selection of a telecommunications
Omega
190
TUMMALA, V. M.
system
R.
Global
supplier
development
CHAN, F.T.S.,
considering risk factors using fuzzy
Omega
184
KUMAR, N.
extend AHP based-Approach
IEEE Transactions
R&D project selection using the analytic
MEADE, L. M.,
on Engineering
170
network process
PRESLEY, A.
Management
A fuzzy optimization model for QFD
European Journal of
KAHRAMAN, C.,
planning process using analytic network
Operational
166
ERTAY, T.,
approach
Research
BÜYÜKÖZKAN, G.
Applying environmental criteria to
HANDFIELD, R.,
European Journal of
supplier assessment: A study in the
WALTON, S.V.,
Operational
166
application of the Analytic Hierarchy
SROUFE, R.,
Research
Process
MELNYK, S.A.
Highlights and critical points in the
European Journal of
theory and application of the Analytic
Operational
160
SAATY, T. L.
Hierarchy Process
Research
Fonte: elaborado pelo autor.

Na base ISI Web of KnowledgeRM o artigo de GHODSYPOUR S. H., O'BRIEN,
C. aparece como o mais citado entre os dez primeiros. Porém, os trabalhos
desenvolvidos por Saaty têm um número de citações consideráveis e o coloca como
uma referência sobre o tema, conforme a Tabela 15. Além disso, constata-se nos
últimos trabalhos que os autores buscam a integração do AHP com outros métodos.
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Tabela 15 – Ranking dos dez artigos mais citados, com seus respectivos autores e periódicos, sobre
RM
o tema Analytic Hierarchy Process na base do ISI Web of Knowledge entre os anos de 1979 a
2012.
Citações
Título
Autor
Periódico
A decision support system for supplier
International Journal
GHODSYPOUR
selection using an integrated Analytic
of Production
541
S. H., O'BRIEN,
Hierarchy
Process
and
linear
Economics
C.
programming
Axiomatic foundation of the Analytic
Management
378
SAATY, T. L.
Hierarchy Process
Science
How to make a decision - the Analytic
Interfaces
373
SAATY, T. L.
Hierarchy Process
An exposition of the AHP in reply to the
Management
paper remarks on the Analytic Hierarchy
284
SAATY, T. L.
Science
Process
Applications of the extent analysis
European Journal of
273
CHANG, D. Y.
method on fuzzy AHP
Operational
The Analytic Hierarchy Process – a
Interfaces
253
ZAHEDI, F.
survey of the method and its applications
Remarks on the Analytic Hierarchy
Management
206
DYER, J. S.
Process
Science
An alkyl hydroperoxidereductase
STORZ, G.,
induced
by
oxidative
stress
in
Journal of
JACOBSON, F.
salmonella-typhimurium
and
186
Bacteriology
S., TARTAGLIA,
escherichiacoli - genetic-characterization
L. A., et al.
and cloning of AHP
How to make a decision - the Analytic
European Journal of
181
SAATY, T. L.
Hierarchy Process
Operational
The theory of ratio scale estimation Management
HARKER, P. T.,
170
Saaty Analytic Hierarchy Process
Science
VARGAS, L. G.
Fonte: elaborado pelo autor.

Agora, analisando os dez últimos artigos sobre o Processo de Análise
Hierárquica ratifica-se a predominância de autores asiáticos. Este conclusão pode
ser confirmada quando se verifica a base do SCOPUS e a base do ISI Web of
KnowledgeRM, conforme os Quadros 12 e 13.
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Título
Development of a decision support system
for supplier evaluation and order allocation
Regime switching fuzzy AHP model for
choice-varying
priorities
problem and
expert consistency prioritization: A
cubic fuzzy-priority matrix design
An analytic network process approach to
operalionalization of five force model
Integrating gray system theory and logistic
regression into case-based reasoning for
safety assessment of thermal power plants

Autor
ERDEM, A. S.,
GÖEN, E.

Periódico
Expert Systems with
Application

DURU, O., BULUT,
E., YOSHIDA, S.

Expert Systems with
Application

LEE, H., KIM, M.
S., PARK, Y.
LIANG, C., GU, D.,
BICHINDARITZ, I.,
LI, X., ZUO, C.,
CHENG, W.
ZUBARYEVA, A.,
ZACCARELLI, N.,
DEL GIUDICE, C.,
ZURLINI, G.
ARENAS, J. M.,
ALÍA, C., BLAYA,
F., SANZ, A.

Applied Mathematical
Modelling
Expert Systems with
Application

Spatially explicit assessment of local
biomass availability for distributed biogas
Renewable Energy
production via anaerobic co-digestion Mediterranean case study
Multi-criteria
selection of structural
Internacional Journal
adhesives to bond ABS parts obtained by
of Adhe ion and
rapid prototyping
Adhei e
Evaluation of new service concepts using
Expert Systems with
LEE, C., LEE, H.,
rough set theory and group analytic
Application
SEOL, H., PARK, Y.
hierarchy process
Supplier selection using consistent fuzzy
Expert Systems with
CHEN, Y. H.,
preference relation
Application
CHAO, R. J.
A fuzzy decision support system for digital
Expert Systems with
camera
election based on
user ALPETEHIN, S. E.
Application
preferences
Organizational strategy development in
PAKSOY, T.,
Expert Systems with
distribution channel management using
PEHLIVAN, N. Y.,
Application
fuzzy AHP and hierarchical fuzzy TOPSIS
KAHRAMAN, C.
Quadro 12 – Levantamento dos dez últimos artigos mais citados no ano de 2012, com seus
respectivos autores e periódicos, sobre o tema Analytic Hierarchy Process na base do
SCOPUS. Fonte: elaborado pelo autor.
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Título
Multicriteria decision-marking based on
goal programming and fuzzy analytic
hierarchy process: An application to
capital budgeting problem
Effects of increasing fuzziness on fuzzy
analytic hierarchy process for spatial
multicriterial decision analysis
Organizational strategy development in
distribution channel management using
fuzzy AHP and hierarchical fuzzy
TOPSIS
Use of consistency index, expert
prioritization and direct numerical inputs
for generic fuzzy-AHP modeling: A
process model for shipping asset
management
Optimization for powder mixed electric
discharge machining using dummy
treated experimental design with analytic
hierarchy process

Autor

Periódico

TANG, Y. C., CHAN,
C. T.

Knowledge-Based
System

KORDI, M., BRANDT,
S. A.

Computers
Environment and
Urban System

PAKSOY, T.,
PEHLIVAN, N. Y.,
KAHRAMAN, C.

Expert Systems with
Applications

BULUT, E., DURU, O.,
KECECI, T.,
YOSHIDA, S.

Expert Systems with
Applications

BHATTACHARYA, A.,
BATISH, A., SINGH,
G.

Proceedings of the
Institution of
Mechanical
Engineers part B –
Journal Engineers
Manufacture

Evaluation of new service concepts
Expert Systems with
LEE, C., LEE, H.,
using rough set theory and group
Applications
SEOL, H., PARK, Y.
analytic hierarchy process
Application of a trapezoidal fuzzy AHP
ZHENG, G., ZHU, N.,
method for work safety evaluation and
Safety Science
TIAN, Z., CHEN, Y.,
early warning rating of hot and humid
SUN, B.
environments
A hybrid approach integrating Affinity
Applied
AWASTHI, A.,
Diagram, AHP and fuzzy TOPSIS for
Mathematical
CHAUHAN, S. S.
sustainable city logistics planning
Modelling
Assessment of E-Commerce security ZHANG, Y., DENG, X., Expert Systems with
using AHP and evidential reasoning
Applications
WEI, D., DENG, Y.
A combined fuzzy AHP and fuzzy
TOPSIS based strategic analysis of
Expert Systems with
BUYUKOZKAN, G.,
electronic service quality in healthcare
Applications
CIFCI, G.
industry
Quadro 13 – Levantamento dos dez últimos artigos mais citados no ano de 2012, com seus
respectivos autores e periódicos, sobre o tema Analytic Hierarchy Process na base do ISI Web
RM
of Knowledge . Fonte: elaborado pelo autor.
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6
SELEÇÃO
DE
ALTERNATIVAS
ENERGÉTICAS
PARA
PROPRIEDADES RURAIS DA PLANÍCIE LITORÂNEA DO NORTE DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente capítulo traz referenciais teóricos sobre as fontes renováveis de
energia eólica, fotovoltaica e híbrida e o método de análise hierárquica (AHP)
realizados anteriormente no capítulo quatro, itens 4.2.3.5., 4.2.3.6., 4.2.3.7. e 4.3.2.,
respectivamente. Logo em seguida, é aplicada a metodologia para resolução do
problema proposto pelo capítulo. No momento seguinte, são apresentados e
discutidos os resultados gerados a partir da metodologia aplicada. Por fim, são
realizadas considerações sobre o capítulo.

6.2 INTRODUÇÃO

A utilização da energia elétrica é essencial para o desenvolvimento
econômico de uma nação ou região, e está diretamente associada à qualidade de
vida humana (FOURNIER; PENTEADO, 2011). Atualmente, o setor energético está
em fase de transformação, buscando se desprender da sua forte dependência por
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combustíveis fósseis. Os esforços em ciência e tecnologia têm conduzido à melhoria
dos sistemas convencionais de geração de energia e a busca por novas alternativas,
principalmente as renováveis, que compatibilizem a viabilidade econômica e o
mínimo impacto ambiental, que são os anseios da nossa sociedade (HODGE, 2011).
Dentre as alternativas de geração de energia renovável, pode-se citar a eólica, solar
e hidráulica.
A energia eólica é a energia obtida pelo movimento do vento (HODGE, 2011).
O vento gira um conjunto de hélices conectadas a um gerador que produz
eletricidade. A quantidade de energia produzida varia de acordo com o tamanho das
suas hélices e, claro, do regime de ventos na região em que está instalada (ALVES,
2010). O Brasil tem um dos maiores potenciais eólicos do planeta e, embora hoje o
vento seja responsável por 0,03% de 92 GW instalados no país, porém há planos
ambiciosos para exploração dessa fonte de energia (ALVES, 2010).
Já a energia solar é aquela proveniente da radiação solar. Esta energia é
captada por painéis solares, formados por células FV, e transformada em energia
elétrica ou mecânica (HODGE, 2011). A conversão direta da energia solar em
energia elétrica ocorre pelos efeitos da radiação sobre determinados materiais,
particularmente

os

semicondutores.

Entre

esses,

destacam-se

os

efeitos

termoelétrico e fotovoltaico. O primeiro caracteriza-se pelo surgimento de uma
diferença de potencial, provocada pela junção de dois metais, em condições
específicas. No segundo, os fótons são convertidos em energia elétrica, por meio do
uso de células solares.
Entre os vários processos de aproveitamento da energia solar, os mais
usados atualmente são o aquecimento de água e a geração FV de energia elétrica.
No Brasil, o primeiro é mais encontrado nas regiões Sul e Sudeste, devido a
características climáticas, e o segundo, nas regiões Norte e Nordeste, em
comunidades isoladas da rede de energia elétrica (ANEEL, 2011).
A energia hidroelétrica é a obtenção de energia elétrica através do
aproveitamento do potencial hidráulico de um rio (HODGE, 2011). Para que esse
processo seja realizado é necessária a construção de usinas em rios que possuam
elevado volume de água e que apresentem desníveis em seu curso. Normalmente
as usinas hidrelétricas são construídas em locais distantes dos centros
consumidores e sua eficiência energética é muito eficaz, em torno de 95% (ANEEL,
2011). Atualmente, as usinas hidrelétricas são responsáveis por 14% da produção de
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energia elétrica no mundo. No Brasil, mais de 70% da energia elétrica produzida é
proveniente de usinas hidrelétricas (IEA/OCDE, 2011).
Mesmo com um cenário energético favorável no que tange as potencialidades
no Brasil, cerca de 12% dos domicílios brasileiros não são atendidos por energia
elétrica (IBGE, 2011), tornando os benefícios proporcionados pela mesma limitados
para esta população (FOURNIER e PENTEADO, 2011).
Segundo OLIVEIRA (2002), esta distorção é ainda mais grave no ambiente
rural, onde, aproximadamente, 25% da população não tem acesso à energia elétrica,
ou seja, ¼ das casas da zona rural brasileira. As residências afastadas dos centros
urbanos exigem investimentos volumosos e instalações complexas, impedindo as
concessionárias de energia elétrica de ofertarem seus produtos através de seus
planejamentos estratégicos.
No município de São Francisco de Itabapoana, por exemplo, verifica-se uma
distribuição aproximadamente igualitária, onde 51% da população vivendo na zona
urbana e 49% na zona rural (IBGE, 2011). As regiões povoadas do município de São
Francisco do Itabapoana é a sede, o litoral e também às margens das rodovias
estaduais RJ224, RJ 204 e RJ 196. As demais localidades são isoladas e
constituídas de pequenas propriedades rurais.
No aspecto do fornecimento de energia elétrica para os domicílios da região
Norte Fluminense constata-se que 74 domicílios encontram-se sem acesso aos
serviços de eletricidade (IBGE, 2011).
Atualmente existem alternativas tecnológicas que podem ser implementadas
para minimizar os problemas de acesso aos serviços de eletricidade. As energias
renováveis e limpas, como a eólica e a solar, podem levar a eletricidade a lugares
ermos a custos muitas vezes mais acessíveis.
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6.3 FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA ELÉTRICA: EÓLICA, FOTOVOLTAICA
(FV) E HÍBRIDA (EÓLICA-FV)

Atualmente, o mundo enfrenta sérios problemas ambientais e o setor
energético é um dos responsáveis. Uma parcela deste problema está relacionada à
queima de combustíveis fósseis, cujas reservas são finitas e as projeções atuais
apontam para o seu esgotamento a partir de 2050 (HINRICHS; KLEINBACH; REIS,
2004). Por outro lado, há um eminente crescimento no consumo de eletricidade, este
consumo é um dos responsáveis pelo suporte ao crescimento econômico dos países
e a manutenção do estilo de vida atual. Desta forma, é preciso propor novas
alternativas de geração de energia para que haja um melhor equilíbrio entre a
procura e a oferta desta energia.
E ao longo de décadas o crescimento do consumo de energia foi suportado
pela maciça utilização de combustíveis fósseis por parte da maioria dos países. A
Figura 42 mostra a matriz energética mundial e brasileira (IEA/ OCDE, 2011). Podese perceber a dependência direta de fontes não renováveis de energia a nível
mundial, que contribui para a geração de dióxido de carbono e outros gases que
favorecem o aquecimento global. No Brasil a lógica é inversa ao cenário mundial,
cuja matriz energética é fundamentalmente renovável.
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Figura 42 – Comparação percentual entre as matrizes energéticas do Brasil e do mundo
(países integrantes da Organização para a Cooperaçãoe Desenvolvimento Econômico) por tipo
de combustível entre janeiro e março de 2011. Fonte: elaborado elo autor a partir da IEA/OCDE
(2011).

108

Percebe-se que, 72% da energia elétrica gerada no Brasil constituem de
fontes de energia renováveis. Por outro lado, há uma dependência significativa de
um tipo de fonte geradora, a hidroelétrica, esta dependência majoritária em um tipo
de fonte pode ser preocupante no que diz respeito à diversificação da matriz
energética. Constata-se também, a inexpressiva contribuição das outras fontes
renováveis de energia (eólica e FV) com 1% de contribuição para a matriz
energética.
Por outro lado, verifica-se nos países europeus e da Ásia um crescimento das
energias renováveis, principalmente a eólica e a FV. Segundo a Agência
Internacional de Energia (IEA) (2011), a energia renovável é a chave para reduzir a
emissão de CO2. A Agência relata em estudos de perspectivas que projetam até
2050 que a energia renovável, sozinha, terá o potencial de contribuir com 21% da
redução da energia relacionada a emissões de CO2 necessárias para manter os
níveis não acima de 450 partículas por milhão, alvo focado pelo Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) em 2008. Dentro deste
contexto o Brasil tem papel importante em virtude do considerável potencial para
utilização de fontes de energia renováveis, tais como eólica e FV.
No litoral de São Francisco do Itabapoana e também dos municípios de
Campos dos Goytacazes e São João da Barra, observa-se ventos de 6 a 7,5m/s,
conforme a Figura 43. Segundo o Plano Nacional de Energia-2030 (PNE 2030)
(EPE, 2011) a velocidade média dos ventos que pode indicar a viabilidade técnica
do aproveitamento eólico para equipamentos de pequeno porte para sistemas
isolados é de 4m/s a 10m de altura.
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Figura 43 – Velocidade média anual dos ventos (m/s) no litoral da região Norte do estado do Rio de
Janeiro – Brasil. Fonte: adaptado do Atlas do Potencial Eólico brasileiro (2011).

Vale apontar que, para Dutra (2004), estas informações de velocidade do
vento são importantes, porém, para determinação do potencial eólico para geração
elétrica é necessária a análise desses dados durante vários anos, analisando séries
históricas de dados meteorológicos.
Já o aproveitamento da energia solar exige o conhecimento das componentes
direta e difusa da sua radiação local. Dessa maneira, é necessário medir a radiação
e a insolação com o mesmo nível de análise descrita para a velocidade dos ventos.
Segundo o PNE-2030, a radiação solar no Brasil varia entre 8 a 22 MJ/m²
durante o dia, sendo que as menores variações ocorrem nos meses de maio a julho,
quando a radiação varia de 8 a 18 MJ/m² dia. Na Figura 44, verifica-se a distribuição
de radiação ao longo da região Sudeste.
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Figura 44 – Radiação solar global diária - média anual típica (MJ/m².dia) na região Sudeste do
Brasil. Fonte: adaptado do Atlas da energia Elétrica no Brasil-2ª edição (2005).

Nesta imagem, percebe-se que o litoral Norte do Estado do Rio de Janeiro é
de 16 MJ/ m² dia, ou seja, radiação favorável à geração de energia solar.
Neste contexto, o estudo e a escolha do sistema de geração de energia
renovável que melhor ajusta-se aos critérios quantitativos e qualitativos levando em
consideração o local a ser instalado vêm a contribuir significativamente na
minimização

da

dependência

de

fontes

de

energia

não

renováveis

e

consequentemente, maior aproveitamento dos recursos naturais, implicando
diretamente na preservação do meio ambiente.

6.4 MÉTODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA (AHP)

O processo decisório pela análise multicriterial, tem o objetivo de tratar um
problema complexo de uma maneira simples. Além disso, os Métodos de Auxílio
Multicritério à Decisão (AMD) têm característica de reconhecer a subjetividade
inerente aos problemas de tomada de decisão e utilizar o julgamento de valor como
forma de tratá-lo cientificamente (COSTA, 2006).
Para resolução de problemas decisórios, pode-se utilizar como ferramenta de
apoio o Método de Análise Hierárquica (AHP), pois o mesmo considera aspectos
quantitativos e qualitativos na análise de resolução de problemas. Segundo
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Baricevic (2009), o AHP constitui em um método matemático para tomada de
decisão com multicritérios. O Método possibilita a tomar de decisões envolvendo
qualquer tipo de julgamento, inclusive planejamento e determinação de prioridades,
selecionando a melhor entre as várias alternativas.
O método AHP foi proposto por Saaty na década de 70 (COSTA, 2006) e o
processo matemático do método é demonstrado no Quadro 14.

Ordem

Nº Eq.

1º Passo

Eq. 1

2º Passo

Eq. 2

3º Passo
4º Passo
5º Passo

6º Passo

Resumo do Método AHP segundo Saaty
Equação
Descrição da Equação
a11 a12 a13 … a1n
a21 a22 a23 … a2n Formação das matrizes de decisão. Expressa
: .
.
.
…
. : o número de vezes em que uma alternativa
.
.
.
…
. : domina ou é dominada pelas demais (ARAYA,
:
CARIGNANO e GOMES, 2004).
.
.
.
…
.
an1 an2 an3 … an4
/

Cálculo do Autovetor (Wi). Consiste em
ordenar as prioridades ou hierarquias das
Wi = @A WijB
características estudadas (COSTA, 2006).
!"
T= C

W1 W2 W3
;
;
C
∑Wi ∑Wi ∑Wi

Cálculo de Normalização dos autovetores
possibilita a comparabilidade entre os critérios
e alternativas (COSTA, 2006).
Índice que relaciona os critérios da Matriz de
Eq. 4
λmáx = T x W
Consistência e os pesos dos critérios (COSTA,
2006).
Índice
de Consistência (IC). Permite avaliar o
λmáx. − n
Eq. 5
IC =
grau de inconsistência da matriz de
(n − 1)
julgamentos pariados (COSTA, 2006).
Razão de Consistência (RC). Permite avaliar a
inconsistência em função da ordem da matriz
IC
Eq. 6
de julgamentos. Caso o valor seja maior que
RC =
CA
0,10 revisar o modelo e/ou os julgamentos
(COSTA, 2006).
Quadro 14 – Resumo do Método AHP. Fonte: elaborado pelo autor.
Eq. 3

6.5 METODOLOGIA

A metodologia foi dividida em: formulação do problema; pesquisa de campo
(orçamentos e análise de especialistas); e modelagem do problema utilizando os
dois métodos multicritérios e a integração dos mesmos, sendo o AHP para
selecionar o melhor tipo de fornecimento e o método Borda para ordenar as
alternativas propostas. A integração dos métodos faz-se a partir da inserção dos
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autovetores do AHP ao método Borda e desta maneira, buscar aprimorar a
ordenação pelo mesmo.
O AHP clássico foi desenvolvido na ferramenta computacional IPÊ 1.0 e o
Método Borda em planilha eletrônica Excel®.

6.5.1 Formulação do Problema

Dado um domicílio rural em uma comunidade isolada no Norte Fluminense
com consumo de energia elétrica médio de 150kWh, o problema em questão está
estruturado da seguinte forma:
•

Foco principal do problema: escolher a melhor fonte geradora de eletricidade
para um domicílio rural isolado levando em consideração a distância existente
entre o domicílio e a rede elétrica da concessionária local de energia elétrica.

•

Situações: distâncias, em metros, entre o domicílio rural isolado e a rede
elétrica de média tensão (13,8kV) da Concessionária local mais próxima
(Figura 45).

Figura 45 – Esquema do problema proposto: distâncias entre a Rede Elétrica
Convencional (13,8kV) da Concessionária local e os domicílios rurais a serem
atendidos pelo serviço de eletricidade.
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Diante disso, foram criadas seis situações distintas. Estas situações tiveram o
objetivo de analisar de forma multicritério quatro alternativas viáveis de fornecimento
de eletricidade frente às diferentes distâncias entre os domicílios rurais e a rede
elétrica convencional da Concessionária.
•

Decisor: proprietário rural e tomador de decisão no que se refere ao tipo de
fornecimento de eletricidade utilizar para o domicílio.

•

Especialistas: profissionais da área de sistemas elétricos e ambiental
responsáveis pela proposição das alternativas viáveis e critérios a serem
analisados.

•

Alternativas viáveis: tipo de fonte de geração de eletricidade em função das
características regionais (Eólica, Fotovoltaica, Híbrida e a extensão da rede
elétrica de média tensão (13,8kV) da Concessionária local).

•

Critérios: quantitativos referenciados no trabalho e qualitativos.
o Quantitativos: parâmetros referentes às questões relativas ao custo em
de instalação (R$), custo de operação e manutenção (R$) e eficiência
dos sistemas (%).
o Qualitativo: parâmetro referente a contribuição ambiental relacionada
com cada tipos de alternativa viável.

6.5.2 Levantamento dos parâmetros quantitativos e qualitativos

Após formulação do problema, o estudo realizou a etapa das pesquisas de
campo, subdividindo a mesma em duas: orçamentos e pesquisa com especialista da
área ambiental.
Para se estimar os custo de uma rede elétrica convencional foram realizados
orçamentos junto à Concessionária de energia elétrica local referentes aos
equipamentos e instalação necessários à extensão de uma rede trifásica de média
tensão (13,8kV) nas distâncias pré-definidas (Figura 45) para um domicílio com
consumo de energia elétrica médio de 150kWh.
Para os sistemas renováveis de energia (Eólico, Fotovoltaico e Híbrido) foram
realizados orçamentos com três empresas especializadas. De posse dos
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orçamentos, foram calculados valores médios para os sistemas renováveis de
energia.
Para o parâmetro quantitativo referente ao custo de operação e manutenção
dos sistemas renováveis optou-se em tomar como referência o trabalho de Di
Lascio; Barreto (2009) apud ANEEL (2001), onde eles descrevem que no Brasil,
segundo o Manual do Empreendedor de Energia Elétrica da ANEEL, o custo de
geração eólica, fica entre US$ 55,00 e US$70,00 por MWh.
A partir daí, optou-se em utilizar um valor intermediário, US$ 62,5 por MWh
por ano, e extrapolar para os sistemas Fotovoltaico e Híbrido (Eólico-Fotovoltaico).
Já na rede elétrica convencional o custo de manutenção fica a cargo da própria
concessionária, ficando o produtor rural isento de ônus. Sendo assim, levando em
consideração o valor do dólar cotado a R$ 2,15, o custo médio de operação e
manutenção ficaria em R$ 134,38 por MWh por ano e como o consumo utilizado
como referência no trabalho é de 150kWh por mês, o valor anual da operação e
manutenção dos sistemas será de R$ 242,64.
No entanto, o consumidor paga mensalmente a conta de energia elétrica
referente ao seu consumo e neste valor está incluso o imposto (AMPLA, 2012).
Desta forma, a tarifa mensal de energia elétrica pode ser entendida também
como uma forma de custear a manutenção no fornecimento de energia elétrica por
parte da concessionária. Sendo, o domicílio rural descrito neste trabalho
referenciado por um consumo de energia elétrica de 150kWh por mês e de acordo
com a tarifa vigente pela concessionária local no valor de R$ 0,53 por kWh e mais
18% de ICMS, o valor empregado para fins de análise neste trabalho foi de R$ 93,81
por mês e consequentemente, R$ 1.125,72 por ano (AMPLA, 2012).
Outro critério quantitativo levantado foi a eficiência dos tipos de fornecimento
de energia elétrica. A verificação da eficiência dos sistemas renováveis de
fornecimento de energia foi realizada a partir do trabalho de Barin et al. (2010)
maneira no sistema eólico considerou-se 30%, Fotovoltaico 15% e o Híbrido 45% de
eficiência. Este critério para a rede elétrica da concessionária é teoricamente 100%,
haja vista que as perdas de energia são mínimas e o consumidor somente é cobrado
pelo que consome.
A segunda parte da pesquisa de campo teve o intuito de analisar o critério
qualitativo referente à confiabilidade e a contribuição ambiental dos sistemas.
O levantamento do critério contribuição ambiental foi desenvolvido a partir de
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pesquisa com cinco professores do curso de graduação em Engenharia Ambiental
do Instituto Federal Fluminense campus Campos-Guarus, onde os mesmos
responderam a seguinte questão: “Dentre os tipos de fornecimento de energia
(Eólico, Fotovoltaico, Híbrido Eólico-Fotovoltaico e rede elétrica convencional), como
você classifica a contribuição ambiental do ponto de vista da geração de energia?”
A partir desta pergunta os entrevistados tiveram que responder o nível de
contribuição ambiental referente a cada tipo de fornecimento e: “baixa”, “média” e
“alta” contribuição ambiental.
A partir da afirmativa de Ribeiro (2012) foi qualificado o nível de continuidade
das fontes. Segundo o autor, as energias solar e eólica são de natureza intermitente,
contribuindo para o fornecimento de energia com baixa confiabilidade. Para reduzir
esse efeito e para melhorar a confiabilidade, uma solução prática é utilizar o sistema
Híbrido. Desta forma, o nível de confiabilidade das fontes descritas no trabalho foi:
Eólica e Fotovoltaica consideradas de baixa confiabilidade; híbrida considerada de
média confiabilidade; e consequentemente, a rede elétrica convencional considerada
de alta confiabilidade.

6.5.3 Formulação da estrutura hierárquica a partir do método AHP

Diante do levantamento dos parâmetros quantitativos e qualitativos, foi
desenvolvida a árvore da estrutura hierárquica do problema em questão para o
processo de seleção do sistema de fornecimento de energia elétrica para um
domicílio rural (Figura 46).
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Figura 46 – Árvore da estrutura hierarquia do problema de seleção do sistema de fornecimento
de energia elétrica a ser implantada em um domicílio rural à luz dos critérios levantados.

Na árvore hierárquica, Figura 46, pode-se observar as alternativas de
fornecimento de energia elétrica (Rede elétrica convencional, Sistema Eólico,
Sistema FV e Sistema Híbrido) levando em consideração para tomada de decisão os
critérios propostos pelos especialistas, tais como: o custo médio do equipamento e
instalação, em R$; eficiência média do sistema, em %; contribuição ambiental em
baixa, média ou alta contribuição.

6.5.4 Definição dos pesos de cada critério

Cada critério foi caracterizado com a indicação dos pesos a partir de uma
escala de símbolos *, em um escala de um a cinco símbolos, demonstra que os
critérios mais importantes para a decisão de escolha receberam maior quantidade
de símbolos *, enquanto que os critérios menos impactantes para a análise
apresentaram menos símbolo *. A indicação dos pesos ficou a cargo de quatro
especialistas a partir da técnica de Brainstorming7.
Os critérios custo do equipamento/instalação e operação/ manutenção
obtiveram quatro símbolos*, demonstrando assim o grau de importância deste
critério no ato da decisão, haja vista que, o investimento inicial é elevado tanto na
7

Brainstorming – constitui em uma técnica de reunião em grupo extremamente eficaz tanto
para a escolha do problema a ser trabalhado como para seu entendimento e resolução (MEIRELES,
2001).
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aquisição dos sistemas renováveis de energia, quanto na extensão da rede elétrica.
Já a operação e manutenção dos sistemas tornam-se onerosos para o proprietário
rural tendo em vista a perpetuação do uso da energia elétrica.
Outro aspecto, quando se trata de geração de energia elétrica são a eficiência
e a continuidade no fornecimento. Os dois critérios ficaram com três símbolos*.
Em seguida, o critério contribuição ambiental obteve uma importância com
dois símbolos*. Pela análise dos especialistas da área ambiental as fontes
renováveis de energia (Eólica, Fotovoltaica e Híbrida) constituem em uma das
alternativas para mitigar os problemas energéticos e mesmo a rede elétrica
convencional é oriunda de uma matriz energética com aproximadamente 75% de
energia “limpa”. Desta forma, como todas as alternativas têm grande potencial de
contribuição ambiental, a “força” deste critério é menor em comparação aos demais.

6.5.5 Resolução do problema

A resolução do problema se deu a partir dos métodos AHP e Borda. Logo em
seguida, o trabalho propôs um novo método de resolução de problemas multicritério
a partir da integração dos métodos AHP e Borda.

6.5.5.1. Método AHP

No primeiro momento foi utilizado o programa computacional IPÊ 1.0.,
software que aplica o método AHP para a distribuição do peso dos critérios e
seleção da melhor alternativa (COSTA, 2011). Para cada situação proposta neste
trabalho empregou-se o método AHP (distância entre o domicílio rural e a rede
elétrica convencional mais próxima) para escolher a melhor alternativa para
fornecimento de energia elétrica em seis situações diferentes.
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6.5.5.2 Método Borda

Executou-se o problema proposto neste trabalho utilizando o método Borda a
partir de planilha eletrônica no programa Excel® levando em consideração as
mesmas alternativas e critérios anteriormente discutidos e aplicados no método AHP.

6.5.5.3 Método de Integração do AHP ao Borda

A integração entre o método AHP (escola americana de multicritério à
decisão) e o método Borda (escola francesa de multicritério à decisão) utilizando as
mesmas alternativas e critérios aplicados aos métodos anteriores. Esta integração
baseou-se nas constatações realizadas no capítulo cinco, que demonstra uma
tendência a integração do método AHP com demais métodos decisórios e também
conforme o trabalho de Barin (2010), em que o autor integra o método AHP com a
lógica Fuzzy.
Desta forma, a integração propõe utilizar os autovetores do AHP para
distribuir pesos para serem aplicados ao método Borda, fazendo assim uma
ponderação em cada critério. Para isso, foi desenvolvida a Equação 10 que sintetiza
a metodologia de integração dos métodos, sendo:
Int.9HI3JKLMN = ∑ OP . (Wi . 100)

Eq. 10

Onde,
Int.AHP-Borda = resultado da integração entre os métodos.
Cn = peso atribuído a cada critério Cn, no método Borda, para dada alternativa An.
Wi = Autovetor gerado pelo método AHP, consistindo na ordenação de prioridades
ou hierarquias das características estudadas.
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6.6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir do levantamento dos parâmetros quantitativos e qualitativos descritos
para o problema foi desenvolvida a Tabela 16. Esta demonstrou de forma unificada
as pesquisas de campo no que tange à tomada de decisão (Tabela de pagamento).
Ela foi o resultado das pesquisas bibliográficas, orçamentos realizados junto às
empresas especializadas, concessionária de energia elétrica local e análise dos
especialistas das áreas de Sistemas Elétricos e Ambiental.
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Tabela 16 – Tabela de pagamento obtida para os critérios avaliados
Tabela geral comparativa para a escolha do sistema de energia elétrica para residências rurais com consumo de 150 kWh utilizando o método AHP
Alternativas de fornecimento de Energia Elétrica
Critérios de Escolha

Rede Elétrica de Média Tensão (13,8kV) da Concessionária de Energia Elétrica
Local

Sistema
Eólico

Sistema
FV

Sistema
Híbrido
Eólico +
FV

0m

500 m

1.000 m

1.500 m

2.000 m

2.500 m

C1****
Custo Médio do
Equipamento e
Instalação (R$)

0,00

0,00

40.780,56

61.170,84

81.561,12

101.951,4

33.690,00

30.090,00

31.290,00

C2****
Custo médio de
operação e
manutenção
(R$/ ano)

1.125,72

1.125,72

1.125,72

1.125,72

1.125,72

1.125,72

242,24

242,24

242,24

C3***
Eficiência Média (%)

100

100

100

100

100

100

30

15

45

C4***
Continuidade no
Fornecimento

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Baixa

Baixa

Média

C5**
Contribuição
Ambiental pela
Geração

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Alta

Alta

Alta
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A implementação do problema multicritério pelo método AHP foi desenvolvido
no software IPÊ 1.0 e gerou autovetores, conforme a Tabela 17. Eles demonstraram
que a prioridade na tomada de decisão em todas as seis situações proposta foram
os critérios relacionados aos custos do equipamento/ instalação (critério 1) e
operação/manutenção dos sistemas (critério 2), respectivamente.
Tabela 17 – Autovetores gerados pelo Método AHP para a seleção de fonte de fornecimento de
energia elétrica para um domicílio rural.
Autovetores do Método AHP da Seleção das Fontes de Fornecimento de Energia
Critérios

Situações
3
4
(1.000m) (1.500m)

1 (0m)

2
(500m)

5
(2.000m)

6
(2.500m)

C1 – Custo de
Equipamento e
Instalação

0,379

0,379

0,379

0,462

0,510

0,548

C2 – Custo
Operação e
Manutenção

0,344

0,344

0,344

0,294

0,265

0,243

0,076

0,076

0,076

0,087

0,080

0,094

C4 – Continuidade
no Fornecimento

0,150

0,150

0,150

0,110

0,102

0,074

C5 – Contribuição
Ambiental

0,052

0,052

0,052

0,048

0,044

0,041

∑

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

C3 – Eficiência

Os autovetores da Tabela 17 foram resultados da aplicação da análise par a
par dos critérios, para as seis situações do trabalho, levando em consideração a
Escala Fundamental de Saaty. A Tabela 18 demonstra a matriz de pesos dos
critérios.
Tabela 18 – Matriz de pesos para os critérios segundo o Método AHP.
C1
C2
C3
C4
C5
C1

1

2

4

4

4

C2

1/2

1

5

5

7

C3

1/4

1/5

1

3

2

C4

1/4

1/5

1/3

1

5

C5

1/4

1/7

½

1/5

1

Além disso, de acordo com os julgamentos baseados na escala de
Fundamental de Saaty e os pesos atribuídos o software IPÊ 1.0 foram produzidos
resultados consistentes, ou seja, índices de consistência (IC) menores que 0,1 para
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as seis situações, conforme a Tabela 19, indicando que os julgamentos à luz dos
critérios estavam coerentes.
Tabela 19 – Índices de Consistência gerados pelo Método AHP para a seleção de fonte de
fornecimento de energia elétrica para um domicílio rural.
Índice de Consistência da Seleção de Fontes
para Fornecimento de Energia
Situações

IC

1 (0m)

0,1

2 (500m)

0,1

3 (1.000m)

0,1

4 (1.500m)

0,082

5 (2.000m)

0,091

6 (2.500m)

0,097

Após a implementação do problema de multicritério, utilizou-se planilha
eletrônica (apêndices A, B, C, D, E, F e H) com as seis situações de fornecimento de
energia elétrica para o domicílio rural isolado, gerando o Gráfico 1.

Resultado da Seleção das Alternativas

Gráfico 1 – Resumo dos resultados de Seleção de fornecimento de energia elétrica para um
domicílio rural de acordo com as seis situações e à luz dos critérios levantados utilizando o
Método AHP.
45
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15
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0
1 (0m)
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3 (1.000m)

4 (1.500m)

5 (2.000m)

Situações
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Sistema Eólico

Sistema FV

Sistema Híbrido

6 (2.500m)
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Observa-se no Gráfico 1 que, na situação um (0 metros) e dois (500 metros),
a melhor opção é a rede elétrica em relação às demais fonte de energia. Isso
porque, em extensões de rede elétrica de média tensão (13,8kV) com o valor inferior
a R$ 30.000,00, ou seja, distância menor igual a 736 metros entre o domicílio e a
rede elétrica da concessionária, o custo de instalação da rede elétrica é
integralmente subsidiado pelo programa “Luz para Todos” do Governo Federal.
A partir da situação três (1.000 metros de distância), nota-se que a extensão
da rede elétrica convencional da concessionária deixa de ser a melhor opção,
transformando-se as fontes renováveis nas melhores. Mais especificamente, a partir
da situação três a melhor opção, segundo o Método AHP, é o sistema fotovoltaico.
Como discutido anteriormente no referencial teórico sobre o método AHP, uma
desvantagem do método é impossibilidade de ranking, pois o Processo de Análise
Hierárquica apresenta como resultado a melhor opção entre todas as alternativas.
Por isso, o presente trabalho utilizou o método Borda com as mesmas alternativas e
critérios aplicados ao AHP. A utilização do método Borda se justificou em função da
possibilidade de ranking das alternativas.
Utilizou-se

também

o

método

Borda

para

resolução

do

problema

anteriormente desenvolvido no método AHP e desta forma, foi gerada a Tabela 20. O
desenvolvimento da Tabela 19 pode ser observado nos Apêndices I, J, K, L, M e N.
Tabela 20 – Resumo dos resultados de Seleção de fornecimento de energia elétrica para um
domicílio rural de acordo com as seis situações e à luz dos critérios levantados utilizando o
Método
Seleção de Fontes para Fornecimento de Energia Elétrica para domicílio rural Método
Borda
Situações
Alternativas
A1
–
Rede
Elétrica
A2
–
Sist.
Eólico
A3 – Sist. FV
A4
–
Sist.
Híbrido

1
(0m)

2
(500m)

3 (1.000m)

4 (1.500m)

5 (2.000m)

6 (2.500m)

14

14

11

11

11

11

11

11

12

13

13

14

10

10

13

13

13

13

12

12

15

14

14

15

Nota-se uma similaridade nos resultados entre os métodos Borda e AHP em
termos de escolha do tipo de fornecimento.
Para o desenvolvimento da Tabela 20 utilizou-se atribuições de pesos para
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cada alternativa referente aos critérios de C1 a C5 de acordo com as seis situações
propostas. Para exemplificar a metodologia do método Borda, foi demonstrada a
análise do critério um (Tabela 21) para situação um do problema. Esta análise teve
como base os valores absolutos do custo de equipamento e instalação de cada
alternativa (fonte), em reais, e o lançamento de pesos para cada alternativa.
Tabela 21 – Análise das alternativas segundo o critério um (custo do equipamento e instalação)
no método Borda – situação um.
C1 – Custo Equip. e Instalação
Fontes
A1 – Rede Elétrica

R$

Peso

0,00

4

A2 – Sist. Eólico

33.690,00

1

A3 – Sist. FV

30.090,00

1

A4 – Sist. Híbrido

31.290,00

1

A análise descrita na Tabela 21 foi aplicada nos demais critérios do problema
e logo em seguida, foi realizado o somatório dos pesos seguindo as alternativas
para a situação um, conforme a Tabela 22.
Tabela 22 – Resumo das análises das alternativas segundo os critérios pelo método Borda
para a situação um.
Critérios
Alternativas
Total
C1
C2
C3
C4
C5
A1 (Rede Elétrica)

4

1

4

3

2

14

A2 (Sist. Eólico)

1

3

2

1

4

11

A3 (Sist. FV)

1

3

1

1

4

10

A4 (Sist. Híbrido)

1

3

3

1

4

12

Com a aplicação do método Borda nas seis situações referentes às distâncias
foi gerado o Gráfico 2. Este gráfico demonstrou o ranking das alternativas a partir da
análise feita no método Borda nas seis situações distintas.

125

Ranking das Alternativas

Gráfico2 – Ranking das alternativas segundo os critérios pelo método Borda
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Pela análise do Gráfico 2 observou-se que a melhor opção a zero (situação
um) e 500 metros (situação dois) é a rede elétrica convencional da concessionária,
ficando este resultado similar ao encontro a partir do método AHP.
Em todas as situações, exceto na situação um, o sistema híbrido aparece em
primeiro lugar na preferência e houve alternâncias na segunda e terceira posições
entre o sistema fotovoltaico e eólico, de acordo com o método Borda. Observa-se
também que tanto o método AHP quanto o Borda são similares nos resultados das
demais situações, no entanto divergem entre a melhor opção, ou seja, no método
AHP a melhor opção é o sistema fotovoltaico e no método Borda o sistema híbrido
aparece como o melhor, seguido das demais fontes renováveis de energia.
O Gráfico 2 demonstra a descendência da rede elétrica e a ratificação das
análises realizadas anteriormente a partir do método AHP mostrando que, segundo o
método Borda quanto maior a distância entre o domicílio rural e a rede elétrica
convencional, mais desinteressante a rede elétrica fica em comparação aos demais
sistemas de fornecimento de energia.
Em função do resultado obtido na situação um, utilizando os métodos AHP e
Borda separadamente e também a similaridade nas demais situações, o trabalho
propôs a aplicação de uma nova metodologia de integração entre estes métodos.
A integração se deu a partir da Equação 10. Os autovetores gerados pelo
Método AHP (Tabela 17) foram utilizados como pesos para os critérios. Houve uma
multiplicação dos autovetores pelo valor 100 e logo em seguida, este resultado foi
multiplicado pelos valores atribuídos à luz dos critérios para cada alternativa nas seis
situações distintas do problema.
A integração do método AHP ao Borda justifica-se no fato que os autovetores

126

gerados pelo método AHP já demonstram a “força” de um critério em relação aos
outros, distribuindo percentuais de importância para cada critério. Já o método Borda
consiste em um método clássico para ranking.
Para exemplificação do método de integração dos autovetores ao método
Borda. A Tabela 23 demonstra este processo para a situação um (domicílio rural ao
lado

da

rede

elétrica

convencional da concessionária),

sendo

que

desenvolvimento do método de integração pode ser observado no Apêndice O.

todo
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Tabela 23 – Integração dos autovetores do método AHP ao método Borda para a situação 1 (zero metro).
Situação 1 – Zero metro
Critérios
Alternativas
A1
(Rede
Elétrica)
A2
(Sist.
Eólico)
A3 (Sist. FV)
A4
(Sist.
Híbrido)

C
1

Int.
C1

C
2

151,6

1

37,9

3

1

37,9

1

37,9

Wi.100

4
1

37,9

Int. C2

C
3

34,4

4

103,2

2

3

103,2

3

103,2

Wi.100

34,4

Int.
C3

C
4

30,4

3

15,2

1

1

7,6

3

22,8

Wi.100

7,6

Int.
C4

C
5

45

2

15

4

1

15

1

15

Wi.100

15

Wi.100

Int.
C5

Total

10,4

271,8

20,8

192,1

4

20,8

184,5

4

20,8

199,7

5,2
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Este processo de integração dos métodos resultou na Tabela 24, sendo esta
uma agregação dos resultados obtidos nesse processo para as seis situações
distintas.
Tabela 24 – Resultado da seleção de fornecimento de energia elétrica para domicílio rural de
acordo com as seis situações e à luz dos critérios e utilizando o Método Borda a partir dos
autovetores do Método AHP
Seleção de Fontes para Fornecimento de Energia Elétrica para domicílio
rural Método Borda utilizando o cálculo de prioridades do AHP
Situações
Alternativas
1 (0m)

2
(500m)

3
(1000m)

4
(1500m)

5
(2000m)

6
(2500m)

Rede Elétrica

271,8

271,8

158,1

153

148,9

147,1

Sist. Eólico

192,1

192,1

230

274,4

276,3

334,7

Sist. FV

184,5

184,5

298,2

311,9

319,3

325,3

Sist. Híbrido

199,7

199,7

313,4

283,1

284,3

344,1

A partir dos resultados obtidos mediante o método Borda (Tabela 20) e os
resultados provenientes da integração proposta neste trabalho (Tabela 24) originouse a Tabela 25. Esta Tabela demonstrou um comparativo do ranking entre os dois
métodos para as seis situações distintas relacionadas às distâncias entre o domicílio
rural e a rede elétrica convencional mais próxima.
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Tabela 25 – Comparativo entre Ranking das alternativas entre os métodos Borda e Integração
dos métodos de acordo com as seis situações
Situação 1 - Zero metros
Borda

Integração

Ranking

Alternativas

Resultado

Ranking

Alternativas

Resultado

1º

Rede Elétrica

14

1º

Rede Elétrica

271,8

2º

Sist. Híbrido

12

2º

Sist. Híbrido

199,7

3º

Sist. Eólico

11

3º

Sist. Eólico

192,1

4º

Sist. FV

10

4º

Sist. FV

184,5

Situação 2 - 500 metros
Borda

Integração

Ranking

Alternativas

Resultado

Ranking

Alternativas

Resultado

1º

Rede Elétrica

14

1º

Rede Elétrica

271,8

2º

Sist. Híbrido

12

2º

Sist. Híbrido

199,7

3º

Sist. Eólico

11

3º

Sist. Eólico

192,1

4º

Sist. FV

10

4º

Sist. FV

184,5

Situação 3 - 1.000 metros
Borda

Integração

Ranking

Alternativas

Resultado

Ranking

Alternativas

Resultado

1º

Sist. Híbrido

15

1º

Sist. Híbrido

313,4

2º

Sist. FV

13

2º

Sist. FV

298,2

3º

Sist. Eólico

12

3º

Sist. Eólico

230

4º

Rede Elétrica

11

4º

Rede Elétrica

158,1

Situação 4 - 1.500 metros
Borda

Integração

Ranking

Alternativas

Resultado

Ranking

Alternativas

Resultado

1º

Sist. Híbrido

14

1º

Sist. FV

311,9

2º

Sist. FV

13

2º

Sist. Híbrido

283,1

2º

Sist. Eólico

13

3º

Sist. Eólico

274,4

3º

Rede Elétrica

11

4º

Rede Elétrica

153

Situação 5 - 2.000 metros
Borda

Integração

Ranking

Alternativas

Resultado

Ranking

Alternativas

Resultado

1º

Sist. Híbrido

14

1º

Sist. FV

319,3

2º

Sist. FV

13

2º

Sist. Híbrido

284,3

2º

Sist. Eólico

13

3º

Sist. Eólico

276,3

3º

Rede Elétrica

11

4º

Rede Elétrica

148,9

Situação 6 - 2.500 metros
Borda

Integração

Ranking

Alternativas

Resultado

Ranking

Alternativas

Resultado

1º

Sist. Híbrido

15

1º

Sist. Híbrido

344,1

2º

Sist. Eólico

14

2º

Sist. Eólico

334,7

3º

Sist. FV

13

3º

Sist. FV

325,3

4º

Rede Elétrica

11

4º

Rede Elétrica

147,1
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Pelos resultados obtidos na Tabela 25, observou-se similaridade nos
resultados do ranking das alternativas nas situações um, dois, três e seis. Todavia, a
integração se mostrou interessante porque ela aumentou a variação percentual entre
os resultados e desta forma, melhorou o ranking das alternativas.
Já o método Borda se constatou resultados próximos e consequentemente,
resultados iguais conforme as situações quatro e cinco. Estas aproximações nos
resultados gerados pelo método Borda poderiam dificultar a escolha por parte do
decisor.
Observa-se também a partir da Tabela 25 que houve alternância no ranking
das situações quatro e cinco referentes a primeira e segunda melhores opções. Os
resultados descritos nestas duas situações podem ser justificados pelo fato que no
processo de integração dos métodos (Apêndice O) o critério C1 (custo de instalação
e equipamento) teve maior importância no processo de escolha. Desta forma,
atribuiu-se peso quatro para o Sistema Fotovoltaico e peso três para o Sistema
Híbrido por parte dos analistas haja vista que o primeiro sistema em questão tem um
custo maior se comparado com o segundo sistema.
.

131

CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 TRABALHO PROPOSTO

Diante do trabalho proposto notou-se o esforço brasileiro no intuito de
universalizar os serviços de eletricidade para o atendimento às comunidades
isoladas, no entanto observa-se que este processo de universalização é
desenvolvido de forma insuficiente, ineficiente e onerosa em termos de recursos
financeiros.
O programa “Luz para todos” vem utilizando a extensão da rede elétrica
convencional das concessionárias como meio de atendimento as comunidades
isoladas, onde esta extensão de rede, em alguns casos, torna-se inviável em
decorrência de seus custos de implantação, manutenção e até mesmo pela
dificuldade do consumidor arcar com a tarifa mensal de consumo de energia elétrica.
Neste cenário de demanda reprimida por serviços eletricidade e a
necessidade de otimização de recursos financeiros para o atendimento das referidas
demandas, os métodos de AMD enquadram-se como métodos científicos
importantes para apoiar a resolução de problemas de planejamento energético,
como demonstrado em trabalhos de Amer; Daim (2011).
Para solução de problemas desta natureza, a dissertação demonstrou que
tanto o método Borda para problemas multicritérios quanto o AHP clássico são
eficientes na tomada de decisão para escolha do tipo de fornecimento de energia
elétrica para comunidades rurais isoladas apresentadas neste estudo. Sendo que, o
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método AHP foi utilizado para a seleção da melhor alternativa e o método Borda
para construção de um ranking das alternativas.
De acordo com a metodologia proposta, verificou-se que pelo método AHP
clássico a rede elétrica convencional foi a melhor alternativa para as situações um e
dois. No entanto, nas demais situações destaca-se o Sistema Fotovoltaico como a
melhor opção.
Já o método Borda demonstrou que o ranking gerado nas situações um e dois
foram iguais. Nestas duas situações a rede elétrica ficou como primeira opção,
ficando similar ao método AHP. Mas, nas outras situações prevaleceu como primeira
opção o sistema híbrido e com alternância na segunda opção entre os Sistemas
Eólico e Fotovoltaico nas situações quatro e cinco. A rede elétrica convencional ficou
sempre como última alternativa, exceto nas situações um e dois.
O trabalho também propôs a integração do método AHP ao método Borda. Tal
integração demonstrou que os resultados obtidos são similares aos obtidos com
cada método separadamente.
Esta integração de métodos se mostrou eficaz na tomada de decisão, pois
aumentou percentualmente a distância entre os resultados relativos às alternativas
para construção do ranking e desta forma, facilitou a escolha da fonte de
fornecimento de energia elétrica por parte do decisor.
Assim os resultados apontaram que, em domicílios rurais isolados quanto
maior a distância deste domicílio em relação à rede elétrica convencional da
concessionária, maior será a viabilidade das fontes renováveis de energia,
corroborando assim com os estudos de Marini; Rossi (2005).
Os resultados apresentados neste trabalho demonstraram o potencial de
viabilidade das energias renováveis sobre a rede elétrica convencional para atender
a universalização dos serviços elétricos em domicílios rurais isoladas. O poder
público necessita rever o programa de universalização, pois pelos resultados obtidos
dependendo da distância é mais viável e sustentável, do ponto de vista ambiental e
até mesmo econômico, utilizar fontes renováveis e aproveitar melhor os recursos
naturais. Além disso, a revisão da política de universalização do acesso aos serviços
de

eletricidade

poderá

contribuir

para fixação

do

homem

consequentemente, proporcionar melhores condições de vida.

ao

campo

e
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7.2 TRABALHOS FUTUROS

Como desdobramento deste trabalho, é sugerido o desenvolvimento dos
seguintes temas:
•

BIBLIOMETRIA: elaboração de estudos bibliométricos sobre os
métodos de auxílio multicritério à decisão em planejamento energético.

•

ELABORAÇÃO DE OUTROS CRITÉRIOS PARA AS ALTERNATIVAS
PROPOSTAS: expansão e melhoria dos critérios a serem analisados
para as alternativas postas no trabalho.

•

OUTRAS ALTERNATIVAS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA: apesar do trabalho ter abordado quatro tipos de
fornecimento de energia elétrica (rede elétrica convencional, sistema
eólico,

sistema

possibilidade

de

fotovoltaico
analisar

e

sistema

outras

fontes

híbrido),
para

verificou-se

a

atendimento

á

comunidades isoladas, tais como: grupo-gerador à diesel, à biodiesel,
biomassa, biogás.
•

NOVAS METODOLOGIAS: estudo para verificação de outros métodos
de auxílio multicritério à decisão para a abordagem do problema
proposto neste trabalho.

•

POLÍTICAS PÚBLICAS: os resultados obtidos neste trabalho apontam
para o grande potencial de atendimento à demanda por eletricidade
pelas comunidades isoladas. Os próximos trabalhos podem vir a propor
uma política de universalização baseada em energias renováveis,
sendo esta política subdividida em duas linhas distintas de atuação:
energia renovável para comunidades onde é inviável a extensão da
rede elétrica convencional; comunidades onde existe a rede elétrica
convencional, possibilitar a aquisição de sistemas renováveis de
energia para que o mesmo possa ser conectado à rede elétrica e desta
maneira, gerar renda para a família (resolução nº 482/ 2012 da
ANEEL).
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APÊNDICE B – Aplicação do Método AHP – Situação dois (500 metros)
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APÊNDICE C – Aplicação do Método AHP – Situação três (1.000 metros)
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APÊNDICE D – Aplicação do Método AHP – Situação quatro (1.500 metros)
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APÊNDICE E – Aplicação do Método AHP – Situação cinco (2.000 metros)
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7

1

1/2

1/2

A3

7

2

1

2

A4

6

2

1/2

1

C2 - Custo de Oper. e Manutenção
A1

A2

A3

A4

A1

1

A2

5

1/5

1/5

1/5

1

1/2

2

A3

5

2

1

2

A4

5

1/2

1/2

1

C3 - Eficiência
A1

A2

A3

A4

A1

1

7

9

4

A2

1/7

1

2

1/2

A3

1/9

1/2

1

1/3

A4

1/4

2

3

1

C4 - Continuidade
A1

A2

A3

A4

A1

1

9

9

5

A2

1/9

1

2

1/2

A3

1/9

1

1

1/3

A4

1/5

1/3

3

1

C5 - Contr. Ambiental
A1

A2

A3

A4

A1

1

1/7

1/7

1/7

A2

7

1

1

1

A3

7

1

1

1

A4

7

1

1

1

APÊNDICE F – Aplicação do Método AHP – Situação seis (2.500 metros)
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C1

C2

C3

C4

C5

C1

1

5

7

7

8

C2

1/5

1

5

5

5

C3

1/7

1/5

1

2

3

C4

1/7

1/5

1/2

1

3

C5

1/8

1/5

1/3

1/3

1

C1 - Custo de Equipamento e Instalação
A1

A2

A3

A4

A1

1

1/8

1/8

1/7

A2

8

1

1/2

1/2

A3

8

2

1

2

A4

7

2

1/2

1

C2 - Custo de Oper. e Manutenção
A1

A2

A3

A4

A1

1

A2

5

1/5

1/5

1/5

1

1/2

2

A3

5

2

1

2

A4

5

1/2

1/2

1

C3 - Eficiência
A1

A2

A3

A4

A1

1

7

9

4

A2

1/7

1

2

1/2

A3

1/9

1/2

1

1/3

A4

1/4

2

3

1

A1

C4 - Continuidade
A1
A2
A3
1
9
9

A4
5

A2

1/9

1

2

1/2

A3

1/9

1

1

1/3

A4

1/5

1/3

3

1

C5 - Contr. Ambiental
A1

A2

A3

A4

A1

1

1/7

1/7

1/7

A2

7

1

1

1

A3

7

1

1

1

A4

7

1

1

1

151

APÊNDICE G – Autovetores dos critérios resultantes da aplicação do método
AHP para as seis situações

Situação 1 - zero metros

Situação 2 - 500 metros

C3

Critérios
Custo
Equip.
Instalação
Custo
Oper.
Manutenção
Eficiência

C4

Continuidade

0,150

C4

Continuidade

0,150

C5

Contr. Ambiental

0,052

C5

Contr. Ambiental

0,052

C1
C2

IC

Autovetor
0,379

C1

0,344

C2

0,076

C3

Critérios
Custo
Equip.
Instalação
Custo
Oper.
Manutenção
Eficiência

IC

0,1

Situação 3 – 1.000 metros

C3
C4

Continuidade

0,150

C4

Continuidade

C5

Contr. Ambiental

0,052

C5

Contr. Ambiental

C2

IC

0,379
0,344
0,076

0,1

Situação 4 – 1.500 metros

Critérios
Custo
Equip.
Instalação
Custo
Oper.
Manutenção
Eficiência

C1

Autovetor

Autovetor
0,379

C1

0,344

C2

0,076

C3

Critérios
Custo
Equip.
Instalação
Custo
Oper.
Manutenção
Eficiência

IC

0,1

Situação 5 – 2.000 metros

Autovetor
0,462
0,294
0,087
0,110
0,048
0,082

Situação 6 – 2.500 metros

C3

Critérios
Custo
Equip.
Instalação
Custo
Oper.
Manutenção
Eficiência

C4

Continuidade

0,102

C4

Continuidade

0,074

C5

Contr. Ambiental

0,044

C5

Contr. Ambiental

0,041

C1
C2

IC

Autovetor
0,510

C1

0,265

C2

0,080

C3

Critérios
Custo
Equip.
Instalação
Custo
Oper.
Manutenção
Eficiência

0,091

IC

Autovetor
0,548
0,243
0,094

0,097
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APÊNDICE H – Resultados gerados pelo método AHP para as seis situações de
distâncias

Situação 1 – Zero metros

Situação 2 – 500 m

A1

Rede Elétrica

40,55

A1

Rede Elétrica

40,55

A2

Eólico

18,58

A2

Eólico

18,58

A3

FV

22,54

A3

FV

22,54

A4

Híbrido

18,33

A4

Híbrido

18,33

Situação 3 – 1.000 m

Situação 4 – 1.500 m

A1

Rede Elétrica

20,09

A1

Rede Elétrica

17,94

A2

Eólico

Eólico

FV

22,45
33,70

A2

A3

A3

FV

22,47
35,00

A4

Híbrido

23,76

A4

Híbrido

24,59

Situação 5 – 2.000 m

Situação 6 – 2.500 m

A1

Rede Elétrica

16,43

A1

Rede Elétrica

15,20

A2

Eólico

A2

Eólico

A3

FV

22,49
35,79

A3

FV

22,53
36,46

A4

Híbrido

25,28

A4

Híbrido

25,80
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APÊNDICE I – Utilização do método Borda para situação um – domicílio ao
lado à rede elétrica da concessionária (0m)

C1 - Custo Equip. e Instalação

C2 - Custo de op. e manutenção

Alternativas

R$

Peso

R$

Peso

1125,72

1

1

Alternativas
A1
–
Rede
Elétrica
A2 – Sist. Eólico

A1 – Rede Elétrica

0,00

4

A2 – Sist. Eólico

33.690,00

242,24

3

A3 – Sist. FV

30.090,00

1

A3 – Sist. FV

242,24

3

A4 – Sist. Híbrido

31.290,00

1

A4 – Sist. Híbrido

242,24

3

C3 – Eficiência

C4 – Continuidade

Alternativas

%

Peso

A2 – Sist. Eólico

30

2

Alternativas
A1
–
Rede
Elétrica
A2 – Sist. Eólico

A1 – Rede Elétrica

100

5

%

Peso

Alta

4

Baixa

1

A3 – Sist. FV

15

1

A3 – Sist. FV

Baixa

1

A4 – Sist. Híbrido

45

3

A4 – Sist. Híbrido

Baixa

1

C5 - Cont. Ambiental
Alternativas
A1 – Rede Elétrica

Peso
Média

3

A2 – Sist. Eólico

Alta

5

A3 – Sist. FV

Alta

5

A4 – Sist. Híbrido

Alta

5

C1

C2

C3

C4

C5

A1 (Rede Elétrica)

5

1

5

5

3

19

A2 (Sist. Eólico)

2

4

2

1

5

14

A3 (Sist. FV)

2

4

1

1

5

13

A4 (Sist. Híbrido)

2

4

3

1

5

15

Alternativas

Critérios

Ranking
A1 – Rede Elétrica

1ª

A4 – Sist. Híbrido

2ª

A2 – Sist. Eólico

3ª

A3 – Sist. FV

4ª

Total
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APÊNDICE J – Utilização do método Borda para situação dois – domicílio a 500
m da rede elétrica da concessionária

C1 - Custo Equip. e Instalação
Alternativas

C2 - Custo de op. e manutenção

R$

Peso

0,00

5

A2 – Sist. Eólico

33.690,00

2

A3 – Sist. FV

30.090,00

2

A4 – Sist. Híbrido

31.290,00

2

A1 – Rede Elétrica

Alternativas
A1 – Rede
Elétrica
A2
–
Sist.
Eólico
A3 – Sist. FV
A4
–
Sist.
Híbrido

C3 – Eficiência
Alternativas

R$

Peso

1125,72

1

242,24

4

242,24

4

242,24

4

C4 - Continuidade

%

Peso

A1 – Rede Elétrica

100

5

A2 – Sist. Eólico

30

2

A3 – Sist. FV

15

1

A4 – Sist. Híbrido

45

3

Alternativas
A1 – Rede
Elétrica
A2
–
Sist.
Eólico
A3 – Sist. FV
A4
–
Sist.
Híbrido

%

Peso

Alta

5

Baixa

1

Baixa

1

Baixa

1

C5 - Cont. Ambiental
Alternativas
A1 – Rede Elétrica

Peso
Média

3

A2 – Sist. Eólico

Alta

5

A3 – Sist. FV

Alta

5

A4 – Sist. Híbrido

Alta

5

Alternativas

Critérios

Total

C1

C2

C3

C4

C5

A1 (Rede Elétrica)

5

1

5

5

3

19

A2 (Sist. Eólico)

2

4

2

1

5

14

A3 (Sist. FV)

2

4

1

1

5

13

A4 (Sist. Híbrido)

2

4

3

1

5

15

Ranking
A1 – Rede Elétrica

1ª

A4 – Sist. Híbrido

2ª

A2 – Sist. Eólico

3ª

A3 – Sist. FV

4ª
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APÊNDICE K – Utilização do método Borda para situação três – domicílio a
1.000 m da rede elétrica da concessionária

C1 - Custo Equip. e Instalação

C2 - Custo de op. e manutenção

Alternativas

R$

Peso

A1 – Rede Elétrica

40.780,56

1

A2 – Sist. Eólico

33.690,00

3

A3 – Sist. FV

30.090,00

4

A4 – Sist. Híbrido

31.290,00

4

Alternativas
A1 – Rede
Elétrica
A2
–
Sist.
Eólico
A3 – Sist. FV
A4
–
Sist.
Híbrido

C3 – Eficiência

R$

Peso

1125,72

1

242,24

4

242,24

4

242,24

4

C4 - Continuidade

Alternativas

%

Peso

A1 – Rede Elétrica

100

5

A2 – Sist. Eólico

30

2

A3 – Sist. FV

15

1

A4 – Sist. Híbrido

45

3

Alternativas
A1 – Rede
Elétrica
A2
–
Sist.
Eólico
A3 – Sist. FV
A4
–
Sist.
Híbrido

%

Peso

Alta

5

Baixa

1

Baixa

1

Baixa

1

C4

C5

C5 - Cont. Ambiental
Alternativas
A1 – Rede Elétrica

Peso
Média

3

A2 – Sist. Eólico

Alta

5

A3 – Sist. FV

Alta

5

A4 – Sist. Híbrido

Alta

5

C1

C2

A1 (Rede Elétrica)

1

1

5

5

3

15

A2 (Sist. Eólico)

3

4

2

1

5

15

A3 (Sist. FV)

4

4

1

1

5

15

A4 (Sist. Híbrido)

4

4

3

1

5

17

Alternativas

Ranking
A4 – Sist. Híbrido

1ª

A1 – Rede Elétrica

2ª

A2 – Sist. Eólico

2ª

A3 – Sist. FV

2ª

Critérios
C3

Total
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APÊNDICE L – Utilização do método borda para situação quatro – domicílio a
1.500 m da rede elétrica da concessionária

C1 - Custo Equip. e Instalação

C2 - Custo Energia

Alternativas

R$

Peso

A1 – Rede Elétrica

61.170,84

1

A2 – Sist. Eólico

33.690,00

4

A3 – Sist. FV

30.090,00

5

A4 – Sist. Híbrido

31.290,00

4

Alternativas
A1 – Rede
Elétrica
A2 – Sist.
Eólico
A3 – Sist. FV
A4 – Sist.
Híbrido

C3 – Eficiência

R$

Peso

78,00

1

0,00

4

0,00

4

0,00

4

C4 - Continuidade

Alternativas

%

Peso

A1 – Rede Elétrica

100

5

A2 – Sist. Eólico

30

2

A3 – Sist. FV

15

1

A4 – Sist. Híbrido

45

3

Alternativas
A1 – Rede
Elétrica
A2 – Sist.
Eólico
A3 – Sist. FV
A4 – Sist.
Híbrido

Peso
Alta

5

Baixa

1

Baixa

1

Baixa

1

C5 - Cont. Ambiental
Alternativas
A1 – Rede Elétrica

Peso
Média

3

A2 – Sist. Eólico

Alta

5

A3 – Sist. FV

Alta

5

A4 – Sist. Híbrido

Alta

5

Alternativas

Critérios

Total

C1

C2

C3

C4

C5

A1 (Rede Elétrica)

1

1

5

5

3

15

A2 (Sist. Eólico)

4

4

2

1

5

16

A3 (Sist. FV)

5

4

1

1

5

16

A4 (Sist. Híbrido)

4

4

3

1

5

17

Ranking
A4 – Sist. Híbrido

1ª

A3 – Sist. FV

2ª

A2 – Sist. Eólico

2ª

A1 – Rede Elétrica

3ª
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APÊNDICE M – Utilização do método Borda para situação cinco – domicílio a
2.000 m da rede elétrica da concessionária

C1 - Custo Equip. e Instalação

C2 - Custo de op. e manutenção

Alternativas

R$

Peso

R$

Peso

1125,72

1

4

Alternativas
A1
–
Rede
Elétrica
A2 – Sist. Eólico

A1 – Rede Elétrica

81.561,12

1

A2 – Sist. Eólico

33.690,00

242,24

4

A3 – Sist. FV

30.090,00

5

A3 – Sist. FV

242,24

4

A4 – Sist. Híbrido

31.290,00

4

A4 – Sist. Híbrido

242,24

4

C3 - Eficiência

C4 - Continuidade

Alternativas

%

Peso

2

Alternativas
A1
–
Rede
Elétrica
A2 – Sist. Eólico

A1 – Rede Elétrica

100

5

A2 – Sist. Eólico

30

A3 – Sist. FV

15

A4 – Sist. Híbrido

45

%

Peso

Alta

5

1

A3 – Sist. FV

Baixa

1

Baixa

1

3

A4 – Sist. Híbrido

Baixa

1

C5 - Cont. Ambiental
Alternativas
A1 – Rede Elétrica

Peso
Média

3

A2 – Sist. Eólico

Alta

5

A3 – Sist. FV

Alta

5

A4 – Sist. Híbrido

Alta

5

Alternativas

Critérios

Total

C1

C2

C3

C4

C5

A1 (Rede Elétrica)

1

1

5

5

3

15

A2 (Sist. Eólico)

4

4

2

1

5

16

A3 (Sist. FV)

5

4

1

1

5

16

A4 (Sist. Híbrido)

4

4

3

1

5

17

Ranking
A4 – Sist. Híbrido

1ª

A3 – Sist. FV

2ª

A2 – Sist. Eólico

2ª

A1 – Rede Elétrica

3ª
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APÊNDICE N – Utilização do método borda para situação seis – domicílio a
2.500 m da rede elétrica da concessionária

C1 - Custo Equip. e Instalação
Alternativas

C2 - Custo de op. e manutenção

R$

Peso

A1 – Rede Elétrica

101.951,40

1

A2 – Sist. Eólico

33.690,00

5

A3 – Sist. FV

30.090,00

5

A4 – Sist. Híbrido

31.290,00

5

Alternativas
A1
–
Rede
Elétrica
A2 – Sist. Eólico
A3 – Sist. FV
A4
–
Sist.
Híbrido

C3 – Eficiência
Alternativas

R$

Peso

1125,72

1

242,24

4

242,24

4

242,24

4

C4 - Continuidade
%

Peso

A1 – Rede Elétrica

100

5

A2 – Sist. Eólico

30

2

A3 – Sist. FV

15

1

A4 – Sist. Híbrido

45

3

Alternativas
A1
–
Rede
Elétrica
A2 – Sist. Eólico
A3 – Sist. FV
A4
–
Sist.
Híbrido

%

Peso

Alta

5

Baixa

1

Baixa

1

Baixa

1

C5 - Cont. Ambiental
Alternativas
A1 – Rede Elétrica

Peso
Média

3

A2 – Sist. Eólico

Alta

5

A3 – Sist. FV

Alta

5

A4 – Sist. Híbrido

Alta

5

C1

C2

C3

C4

C5

A1 (Rede Elétrica)

1

1

5

5

3

15

A2 (Sist. Eólico)

5

4

2

1

5

17

A3 (Sist. FV)

5

4

1

1

5

16

A4 (Sist. Híbrido)

5

4

3

1

5

18

Alternativas

Critérios

Ranking
A4 – Sist. Híbrido

1ª

A2 – Sist. Eólico

2ª

A3 – Sist. FV

3ª

A1 – Rede Elétrica

4ª

Total
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APÊNDICE O – Integração dos autovetores do método AHP com o método Borda para as seis situações de distâncias

Situação 1 - Zero metros
Critérios
Alternativas
A1
Elétrica)

(Rede

C1

Wi.100

4
37,9

Result.
C1

C2

151,6

1

37,9

3

Wi.100

34,4

Result.
C2

C3

34,4

4

103,2

2

Wi.100

Result.
C3

C4

30,4

3

15,2

1

7,6

Wi.100

15

Result.
C4

C5

45

2

15

4

Wi.100

5,2

Result.
C5

Total

10,4

271,8

20,8

192,1

A2 (Sist. Eólico)

1

A3 (Sist. FV)

1

37,9

3

103,2

1

7,6

1

15

4

20,8

184,5

A4 (Sist. Híbrido)

1

37,9

3

103,2

3

22,8

1

15

4

20,8

199,7

Result.
C3

C4

Result.
C4

C5

Result.
C5

Total

30,4

3

45

2

10,4

271,8

15,2

1

15

4

20,8

192,1

Situação 2 – 500 m
Critérios
Alternativas
A1
Elétrica)

(Rede

C1

Wi.100

4

Result.
C1

C2

151,6

1

37,9

3

Wi.100

Result.
C2

C3

34,4

4

103,2

2

Wi.100

Wi.100

Wi.100

A2 (Sist. Eólico)

1

A3 (Sist. FV)

1

37,9

3

103,2

1

7,6

1

15

4

20,8

184,5

A4 (Sist. Híbrido)

1

37,9

3

103,2

3

22,8

1

15

4

20,8

199,7

37,9

34,4

7,6

15

5,2
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Situação 3 – 1.000 m
Critérios
Alternativas
A1
Elétrica)

(Rede

Total

C1

Wi.100

Result.
C1

C2

Wi.100

Result.
C2

C3

Wi.100

Result.
C3

C4

Wi.100

Result.
C4

C5

Wi.100

Result.
C5

1

37,9

37,9

1

34,4

34,4

4

7,6

30,4

3

15

45

2

5,2

10,4

158,1

15,2

1

15

4

20,8

230

A2 (Sist. Eólico)

2

75,8

3

103,2

2

A3 (Sist. FV)

4

151,6

3

103,2

1

7,6

1

15

4

20,8

298,2

A4 (Sist. Híbrido)

4

151,6

3

103,2

3

22,8

1

15

4

20,8

313,4

Result.
C3

C4

Result.
C4

C5

Result.
C5

Total

34,8

3

33

2

9,6

153

Situação 4 – 1.500 m
Critérios
Alternativas
A1
Elétrica)

(Rede

C1

Wi.100

1
46,2

Result.
C1

C2

46,2

1

Wi.100

29,4

Result.
C2

C3

29,4

4

Wi.100

8,7

Wi.100

11

Wi.100

4,8

A2 (Sist. Eólico)

3

138,6

3

88,2

2

17,4

1

11

4

19,2

274,4

A3 (Sist. FV)

4

184,8

3

88,2

1

8,7

1

11

4

19,2

311,9

A4 (Sist. Híbrido)

3

138,6

3

88,2

3

26,1

1

11

4

19,2

283,1

161

Situação 5 – 2.000 m
Critérios
Alternativas
A1
Elétrica)

(Rede

C1

Wi.100

1
51

Result.
C1

C2

51

1

153

3

Wi.100

26,5

Result.
C2

C3

26,5

4

79,5

2

Wi.100

Result.
C3

C4

32

3

16

1

8

Wi.100

10,2

Result.
C4

C5

30,6

2

10,2

4

Wi.100

4,4

Result.
C5

Total

8,8

148,9

17,6

276,3

A2 (Sist. Eólico)

3

A3 (Sist. FV)

4

204

3

79,5

1

8

1

10,2

4

17,6

319,3

A4 (Sist. Híbrido)

3

153

3

79,5

3

24

1

10,2

4

17,6

284,3

Result.
C3

C4

Result.
C4

C5

Result.
C5

Total

37,6

3

22,2

2

8,2

147,1

18,8

1

7,4

4

16,4

334,7

Situação 6 – 2.500 m
Critérios
Alternativas
A1
Elétrica)

(Rede

C1

Wi.100

1
54,8

Result.
C1

C2

54,8

1

219,2

3

Wi.100

24,3

Result.
C2

C3

24,3

4

72,9

2

Wi.100

9,4

Wi.100

7,4

Wi.100

A2 (Sist. Eólico)

4

4,1

A3 (Sist. FV)

4

219,2

3

72,9

1

9,4

1

7,4

4

16,4

325,3

A4 (Sist. Híbrido)

4

219,2

3

72,9

3

28,2

1

7,4

4

16,4

344,1

