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RESUMO
A evolução tecnológica e industrial, entre outros fatores, promove o aumento da
demanda de energia elétrica, o que motiva à exploração de novas fontes de energia
que, cada vez, está direcionada às fontes de energia limpa. Atualmente, existem
vários tipos de fontes renováveis e limpas acessíveis à sociedade. A energia solar é
uma dessas fontes e apresenta uma tendência de utilização em larga escala no Brasil,
diferentemente do continente europeu onde já está, de certa forma, consolidada. Um
dos grandes fatores que ainda impedem a utilização dos sistemas fotovoltaicos
conectados à rede (SFCR) é o seu alto custo de implantação. Contudo, nos últimos
anos esse custo vem sendo diminuído e a utilização aumentada. Como a composição
dos sistemas possui a eficiência reduzida (entre 14% e 21% para células de silício
policristalino), é de grande importância que o projeto desses sistemas seja bem
planejado para que sejam evitadas ao máximo as perdas nesses sistemas. Além do
que, quando o sistema já se encontra em operação, pode-se avaliar seu desempenho.
Desta forma, é proposto um modelo multicriterial para avaliar o desempenho de
plantas fotovoltaicas conectadas à rede elétrica em baixa tensão por meio de aspectos
técnicos, socioambientais e econômico-financeiros das instalações elétricas e
energéticas. Para isso são aplicados a Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT) e o
Processo de Hierarquia Analítica (AHP). A partir do modelo proposto é possível
comparar sistemas em locais diferentes e concluir, dentre os comparados, qual é o
melhor com base nos critérios avaliados.
Palavras-chave: Metodologias multicritério. Sistemas fotovoltaicos conectados à rede.
Energias renováveis.

ABSTRACT
The technological and industrial evolution, among other factors, promotes an increase
in the demand for electric power, which motivates the exploration of new sources of
energy that, each time, is directed to the sources of clean energy. Currently, there are
several types of renewable and clean sources accessible to society. Solar energy is
one such source and has a large-scale use trend in Brazil, unlike the European
continent where it is already somewhat consolidated. One of the major factors that still
prevent the use of grid-connected photovoltaic systems (SFCR) is their high cost of
implementation. However, in recent years this cost has been reduced and usage
increased. As the composition of the systems has a reduced efficiency (between 14%
and 21% for polycrystalline silicon cells), it is of great importance that the design of
these systems is well planned so that losses in these systems are avoided to the
maximum. In addition, when the system is already in operation, its performance can
be evaluated. In this way, a multicriterial model is proposed to evaluate the
performance of photovoltaic plants connected to the low voltage grid by means of
technical, socioenvironmental and economic-financial aspects of the electrical and
energy installations. For this, the Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) and the Analytic
Hierarchy Process (AHP) are applied. From the proposed model it is possible to
compare systems in different locations and to conclude, among those compared, which
is the best one based on the evaluated criteria.
Keywords: Multicriteria methodologies. Photovoltaic systems connected to the grid.
Renewable energy.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
A evolução tecnológica e industrial, entre outros fatores, promove o

aumento da demanda de energia elétrica, o que motiva a exploração de novas fontes
de energia. Essas fontes tendem a ser alternativas às tradicionais de cada matriz e a
exploração está cada vez mais direcionada às fontes de energia limpa. Atualmente,
existem vários tipos de fontes renováveis e limpas acessíveis à sociedade. A energia
solar é uma dessas fontes e apresenta uma tendência de utilização em larga escala
no Brasil, diferentemente do continente europeu onde já está, de certa forma,
consolidada. Desta forma, busca-se construir um modelo que possibilite avaliar o
desempenho de plantas fotovoltaicas conectadas à rede elétrica em baixa tensão por
meio dos aspectos técnicos, socioambientais e econômico-financeiros das instalações
elétricas e energéticas.

1.2

JUSTIFICATIVA
O processo de conversão de energia proveniente de qualquer fonte em

energia elétrica implica em perdas de energia, fazendo com que alguns processos
sejam mais eficientes que outros, dependendo dos elementos presentes em cada tipo
de processo. No processo de conversão de energia solar em energia elétrica são
utilizados módulos solares que são compostos de células fotoelétricas. De modo geral,
essas células não possuem grande eficiência de conversão.
Um dos grandes fatores que impedem a utilização dos sistemas solares é
o seu alto custo de implantação. Contudo, nos últimos anos esse custo vem sendo
diminuído e a utilização aumentada.
Como a composição dos sistemas possui a eficiência reduzida (entre 14%
e 21% para células de silício policristalino), é de grande importância que o projeto
desses sistemas seja bem planejado para que sejam evitadas ao máximo as perdas
nesse sistema.
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Quando o sistema já está implementado, pode-se analisar como está sendo
o seu desempenho. Para Rampinelli (2010),
o estudo sobre o desempenho de plantas fotovoltaicas auxilia no
desenvolvimento da tecnologia e da operação aumentando a maturidade e a
confiabilidade dos sistemas. Os índices de mérito técnico de um sistema
fotovoltaico conectado à rede representam índices que estão relacionados à
energia, eficiência, produtividade desempenho e as perdas do sistema
fotovoltaico.

1.3

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo geral
Propor um modelo multicriterial para avaliar o desempenho de plantas
fotovoltaicas conectadas à rede elétrica em baixa tensão por meio de análise de
critérios técnicos, econômico-financeiros e socioambientais.

1.3.2 Objetivos Específicos
Determinaram-se os seguintes objetivos específicos:
a) Abordar de forma integrada os recursos solares e o sistema elétrico;
b) Desenvolver um modelo integrado multicriterial;
c) Abordar o desempenho econômico por meio de metodologias
multicriteriais.

1.4

METODOLOGIA DE PESQUISA
Segundo Gil (2002), pode-se definir pesquisa como um procedimento

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas
que são propostos. Ela é requerida quando não se dispõe de informação suficiente
para responder ao problema, ou então, quando a informação disponível se encontra
em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao
problema.
Para atender ao objetivo proposto no trabalho, o método científico aplicado
é o dedutivo que é um método racionalista, que pressupõe a razão com a única forma
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de chegar ao conhecimento verdade. Além do que, no raciocínio indutivo a
generalização deriva de observações de casos da realidade concreta. As
constatações particulares levam à elaboração de generalizações (GIL, 1999).
De modo geral, a abordagem ocorre em três etapas metodológicas. A
primeira etapa consiste em pesquisa exploratória do estado-da-arte dos diversos
métodos e modelos utilizados para avaliar Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede
de Energia Elétrica (SFCR), embasada (i) em livros; (ii) em normas e resoluções
vigentes dos órgãos reguladores do setor de energia elétrica; (iii) em trabalhos
acadêmicos (trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de
doutorado); e (iv) em artigos técnicos e científicos.
A segunda etapa consiste na investigação sobre os modelos e as variáveis
que os compõem. Os modelos, aplicáveis a este trabalho, podem ser dedicados a
resolução ou avaliação de dois tipos de problemas: os Problemas Tecnológicos e os
Problemas Econômicos. Para os Problemas Tecnológicos, usualmente, são aplicadas
técnicas de otimização clássica, em que o objetivo é a minimização ou a maximização
de variáveis, apresentando a solução ótima. Para Problemas Econômicos,
usualmente, são aplicadas técnicas multicriteriais de apoio à decisão ou técnicas de
otimização combinatória ou evolutiva, em que o objetivo é a maximização ou
minimização de variáveis que possuem importâncias relativas distintas (trade-offs) e
representam o valor econômico ou a utilidade econômica, sendo a solução o Ótimo
de Pareto (solução de compromisso).
A terceira etapa também compreende a implementação do método,
definido na primeira etapa, por meio da criação de um modelo multicriterial
condicionado ao objeto de estudo: um SFCR conectado em baixa tensão.
Desta forma, por meio do modelo proposto é possível comparar sistemas
em locais diferentes e concluir, dentre os comparados, qual é o melhor com base nos
critérios avaliados.

1.5

ESTRUTURA DA MONOGRAFIA
Esta monografia está organizada em 5 capítulos. É iniciada com o presente

capítulo introdutório onde são apresentados os objetivos, justificativa e importância do
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tema, bem como a metodologia de pesquisa proposta para o desenvolvimento do
modelo multicriterial.
No capítulo dois é feita a revisão bibliográfica, abordando as formas de
aproveitamento da energia solar, além de apresentar os fundamentos básicos sobre
energia solar fotovoltaica, especificando os Sistemas Fotovoltaicos Conectados à
Rede (SFCR) e também estudos já realizados sobre o tema tratado.
O terceiro capítulo apresenta a estruturação realizada para o modelo
multicritério de avaliação de SFCR, elucidando a construção de cada ponto de vista
fundamental e elementar como também dos seus descritores (critérios).
As conclusões acerca do modelo são dispostas no capítulo quatro, além de
outras considerações importantes sobre o trabalho como um todo. As referências
bibliográficas são apresentadas por fim.
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2 REVISÃO DA LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1

ENERGIA SOLAR
A energia solar é a energia proveniente do Sol e, inesgotável na escala

terrestre de tempo, tanto como fonte de calor quanto de luz. Atualmente, é uma das
alternativas energéticas mais promissoras, quando se trata de suprimento de energia.
Essa energia é emitida à Terra através de radiação eletromagnética que se propaga
à velocidade da luz. A emissão ocorre na forma de luz visível, infravermelho e
ultravioleta. O conjunto de todas as ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol é
denominado espectro da radiação solar.
Quando essas ondas eletromagnéticas incidem sobre corpos, elas podem
transmitir calor, alterar as propriedades elétricas ou criar tensões e correntes elétricas.
Porém, antes de atingir o solo, as características da radiação solar (intensidade,
distribuição espectral e angular) sofrem diversas alterações ao cruzarem a atmosfera
devido aos efeitos de absorção e espalhamento.
A radiação solar global é a soma das radiações direta e difusa. A radiação
direta é a que vem diretamente do Sol, em linha reta incidindo no plano horizontal com
inclinação que depende do ângulo zenital do Sol (formado entre as linhas normais do
local e a que liga o centro do Sol ou do satélite ao local), sem sofrer alterações pela
atmosfera. A radiação difusa chega à superfície terrestre de todas as direções, após
ter sido dispersada pelas moléculas e partículas presentes na atmosfera.
Uma grandeza utilizada para quantificar a radiação solar é a irradiância,
dada em W/m² (watt por metro quadrado), ou seja, unidade de potência por área. A
irradiação é a quantidade de irradiância em um intervalo de tempo, comumente
apresentada em Wh/m². A irradiância da luz solar no solstício de verão é de
aproximadamente 1000 W/m² na superfície terrestre sob uma temperatura da célula
de 25ºC com um espectro de massa de ar de 1,5, sendo esse o padrão adotado (STC)
no ramo fotovoltaico para avaliação e especificação de células e módulos fotovoltaicos
(PINHO, 2014).
Com as medidas de irradiância ao longo de um determinado período de
tempo, pode-se calcular a quantidade de energia recebida do Sol por uma
determinada área nesse período. A Figura 1 mostra um gráfico típico da irradiância
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solar ao longo de um dia. Realizando a integração da irradiância ao longo do tempo
têm-se o valor da energia recebida do Sol durante o dia por unidade de área,
denominada irradiação, dada em Wh/m² (watt-hora por metro quadrado).
Figura 1 - Perfil da irradiância solar ao longo de um dia.

Fonte: Adaptado de Villalva (2012).

A orientação dos módulos fotovoltaicos correta deve levar em conta a
movimentação do Sol ao longo do dia. O melhor modo para a instalação de um módulo
fixo é orientá-lo para o norte geográfico (caso estiver no hemisfério sul), pois assim o
aproveitamento dos raios solares será o maior possível durante todo o dia.
O ângulo de inclinação do módulo (α) influencia na captação dos raios
solares pelas células fotovoltaicas. Desta forma, o ângulo capaz de maximizar a
captação dos raios é aquele onde os raios solares incidem perpendicularmente à
superfície do módulo. Mas, geralmente, como o módulo é fixo isso não é possível, pois
a posição dos raios muda ao longo do ano. Porém, é possível escolher um ângulo que
possibilite uma produção ótima de energia considerando as condições do conjunto.
Os raios solares (energia solar) podem ser aproveitados para diversas
aplicações na sociedade e no ambiente. A energia solar que é convertida em energia
útil é dividida em dois tipos quanto à forma como sua obtenção ocorre: direta ou
indireta. Além disso, existem ainda categorizações referentes à forma como essa
energia ser utilizada: ativa ou passiva.
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2.1.1 Aproveitamento da energia solar
A obtenção indireta implica na necessidade de mais de uma transformação
para que a energia solar seja convertida em energia útil. Essa transformação ocorre
onde a radiação solar é a fonte primária, como exemplo de usinas em áreas de grande
insolação, onde a energia solar se espalha pela superfície de forma muito difusa que
requer a captação em grandes áreas. Geralmente, são instalados nesses locais
muitos coletores solares (FRANCISCO, 2018; SILVA, 2018).
Quando a obtenção da energia ocorre de forma direta, apenas uma
transformação da energia do Sol é realizada para que a energia torne-se utilizável.
Essa conversão ocorre pelos efeitos da radiação sobre determinados materiais,
particularmente os semicondutores (FRANCISCO, 2018; SILVA, 2018).
Os sistemas que utilizam energia passiva são geralmente diretos, apesar
de envolverem (algumas vezes) fluxos em convecção. Esses sistemas não recorrem
a equipamentos específicos.
Enquanto os sistemas ativos recorrem ao auxílio de dispositivos elétricos,
mecânicos ou químicos para aumentar a efetividade da coleta e geralmente são
indiretos. Esses sistemas transformam a energia solar em eletricidade através de
painéis fotovoltaicos ou por painéis térmicos transformam a energia solar em energia
térmica (FRANCISCO, 2018; SILVA, 2018).
Fundamentados nos conceitos de sistemas solares de aproveitamento
direto ou indireto e ativo ou passivo, é possível exemplificar os efeitos que geram
energia útil: os efeitos termoelétrico e fotovoltaico.
O efeito fotoelétrico “se caracteriza pelo surgimento de uma diferença de
potencial, provocada pela junção de dois metais, quando tal junção está a uma
temperatura mais elevada do que as outras extremidades dos fios” (ANEEL, 2005).
O efeito fotovoltaico (do grego photos significa luz e, Volta, nome do físico
italiano que descobriu a pilha elétrica) é o responsável pela transformação da energia
contida na radiação luminosa do Sol em energia elétrica. Segundo Zilles (2012),
o efeito fotovoltaico ocorre em certos materiais semicondutores com
capacidade de absorver a energia contida nos fótons presentes na radiação
luminosa incidente, transformando-a em eletricidade. A energia absorvida por
esses materiais quebra as ligações químicas entre as moléculas presentes
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em suas estruturas. Com isso, cargas elétricas são liberadas e podem ser
utilizadas para a realização de trabalho. O efeito fotovoltaico é uma
característica física intrínseca ao material que compõe os dispositivos de
conversão fotovoltaica.

Os sistemas fotovoltaicos – foco do presente trabalho – são sistemas que
convertem a energia solar em energia elétrica através do efeito fotovoltaico. Eles são
divididos em sistemas conectados com a rede elétrica ou autônomos.
Os sistemas fotovoltaicos autônomos são isolados da rede de energia
elétrica. A energia produzida alimenta diretamente as cargas conectadas ao sistema.
Eles são utilizados geralmente em lugares remotos, como por exemplo, sistemas para
bombeamento, eletrificação de cercas, postes de iluminação solar, casas isoladas da
rede elétrica, entre outros.
Diferentemente dos sistemas autônomos, como o próprio nome já indica,
os sistemas conectados à rede elétrica possuem conexão com a rede elétrica de
distribuição ou de transmissão.

2.2

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE ELÉTRICA
Os Sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica (SFCR) são sistemas

que podem ser de grande porte (as centrais fotovoltaicas) ou de porte pequeno
(descentralizados e geralmente associados a uma edificação), como exemplo da
Figura 2.
Figura 2 - Esquema de uma casa com instalação fotovoltaica conectada à rede elétrica.

Fonte: Solarstrom (2016).

A operação dos SFCR ocorre em paralelo com a rede de eletricidade
realizando a injeção direta de toda a energia gerada na rede elétrica, sem qualquer
armazenamento em baterias. Essa modalidade de sistema de geração de energia
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busca gerar eletricidade para o consumo local, com o objetivo de diminuir ou até
eliminar o consumo de energia advinda da rede de distribuição local ou ainda de gerar
excedente de energia para injeção na rede.
Para que seja possível analisar um SFCR é necessário avaliar cada um dos
componentes do conjunto.

2.2.1 Componentes de um SFCR
Um SFCR é composto, geralmente, por módulos fotovoltaicos (gerador
fotovoltaico), um quadro de proteção CC (corrente contínua) e um quadro de proteção
CA (corrente alternada) do sistema fotovoltaico, um inversor para a conexão à rede
elétrica, um medidor bidirecional de energia e um quadro geral.
A Figura 3 apresenta um diagrama de conexão de um SFCR.
Figura 3 - Diagrama de ligação com a rede de um sistema fotovoltaico conectado à rede.

Fonte: Flandoli (2017).

Os módulos fotovoltaicos são agrupamentos de células fotovoltaicas
encapsuladas e conectadas eletricamente, pois uma célula isolada produz pouca
eletricidade (0,7 V). Essas células são fabricadas com material semicondutor, a
unidade fundamental do processo de conversão de energia. Tanto na produção dos
módulos quanto das células fotovoltaicas os materiais utilizados são, geralmente,
silício monocristalino, silício policristalino e filmes finos que dividem-se em silício
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amorfo, microcristalino, na tecnologia de CdTe (telureto de cádmio) e CIGS (cobreíndio-gálio-selênio) (PINHO, 2014).
O módulo fotovoltaico também tem a função de proteger as células de
intempéries, isolá-las eletricamente de contatos externos e dar ao sistema maior
rigidez mecânica. Existe uma caixa de conexão na parte superior do módulo que serve
para proteger as conexões externas e para facilitar a conexão do módulo com o
restante do sistema.
A potência de saída nos terminais dos módulos não é constante, ela
depende da corrente e da tensão e ambas dependem da irradiância e da temperatura,
além do que está conectado aos terminais. As características dos módulos são
influenciadas pela intensidade luminosa e pela temperatura das células. A Figura 4
mostra a curva de I (corrente) – V (tensão) para o módulo fotovoltaico CS6P-255P, da
fabricante CanadianSolar, enquanto que a Figura 5 apresenta uma curva típica de
potência.
Figura 4 - Módulo fotovoltaico CS6P-255P.

Fonte: Canadian Solar (2015).
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Figura 5 - Curva típica de potência e tensão de SFCR.

Fonte: Fadigas (2018).

Uma análise das curvas de I – V mostra que a corrente de curto circuito
acontece quando a corrente alcança seu valor máximo e não existe tensão elétrica no
circuito. Já a tensão de circuito aberto acontece quando não há nada ligado nos
terminais do circuito.
O módulo fotovoltaico pode fornecer a corrente elétrica máxima
especificada em seu catálogo sob condições padrão de teste (STC), ou seja, quando
a irradiância solar incidente for de 1000 W/m² sob uma temperatura de 25°C. Como a
corrente depende da irradiância, quanto menor for a irradiância menor será a
capacidade de produção de energia do módulo.
A tensão depende da temperatura de funcionamento do módulo. Quanto
maior for a temperatura menor será a tensão e quanto menor for a temperatura maior
será a tensão. Mesmo a corrente variando levemente com o aumento da temperatura,
a potência varia, pois depende também da tensão.
O gerador fotovoltaico é um dispositivo incumbido de transformar a
radiação solar em energia elétrica através do efeito fotovoltaico. É concebido pela
associação de módulos fotovoltaicos em série ou paralelo, ou ainda ambos.
A conexão série constitui fileiras ou strings e é feita a fim de determinar a
tensão do sistema, que é a tensão nos terminais de entrada (lado CC) do inversor.
Essa associação faz com que as tensões de cada módulo sejam somadas e a corrente
elétrica não é afetada, como mostra a Figura 6 (a). Em uma conexão em paralelo –
mais utilizada em sistemas isolados – os módulos são conectados com o intuito de
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proporcionar uma maior corrente, mostrado na Figura 6 (b), pois as correntes elétricas
dos módulos são somadas, permanecendo inalterada a tensão.
Figura 6 - Curvas I-V de duas células fotovoltaicas de silício cristalino conectadas (a) em série e (b)
em paralelo.

Fonte: Pinho (2014).

A energia gerada será proporcional à área disponível para conversão
fotovoltaica, ou seja, quanto maior for a área ocupada pelos módulos maior será a
potência gerada.
A conversão da corrente contínua gerada nos módulos fotovoltaicos para
corrente alternada é feita por um inversor. Esta corrente alternada é sincronizada com
a tensão da rede elétrica, possibilitando assim a conexão dos sistemas fotovoltaicos
à rede, e a injeção da energia gerada nos módulos à rede.
Umas das funções necessárias e obrigatórias que o inversor deve ter é a
detecção do ilhamento ou anti-ilhamento (anti-islanding) do sistema. Essa função
garante que em casos de falta de energia da rede à que o inversor está conectado, o
inversor não opere sozinho. Caso essa função não existisse, o inversor poderia
continuar alimentando a carga, energizando indevidamente à rede elétrica, causando
riscos para pessoas que realizam manutenção na rede ou para outros equipamentos
conectados a ela.

2.2.2 Aspectos ambientais, econômicos e regulatórios
Os SFCR podem ser considerados como parte da geração distribuída. No
setores elétrico-energéticos mundiais, a geração distribuída é entendida como a
produção energética próximo ao consumo. No Brasil, no Decreto nº 5.163/04 em seu
artigo 14º, a geração distribuída é considerada a produção de energia elétrica
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proveniente de empreendimentos de agentes concessionários, permissionários ou
autorizados, conectados diretamente no sistema elétrico de distribuição do
comprador.
Quando a geração de energia ocorre através de um SFCR, considerando
geração distribuída, alguns benefícios podem ser observados:


a diversificação dos recursos na matriz energética, tornando-a mais
sustentável;



a diminuição das perdas no sistema de transmissão e distribuição
de energia, pois a geração de energia ocorre próxima ao consumo;



o melhor aproveitamento dos recursos; e



a maior eficiência energética nos empreendimentos.

Um sistema fotovoltaico em operação não emite poluentes na natureza,
sendo assim uma fonte promissora de geração de energia, ao contrário da geração
de energia através de derivados de petróleo. Contudo, diferentemente de sua
operação, o processo de fabricação dos componentes do sistema envolve impactos
ambientais consideráveis.
Tolmasquim (2004), elenca alguns dos aspectos ambientais que englobam
os sistemas solares:


as emissões e outros impactos associados à produção de energia
necessária para os processos de fabricação, transporte, instalação,
operação, manutenção e descomissionamento dos sistemas;



as emissões de produtos tóxicos durante o processo da matériaprima para a produção dos módulos e componentes periféricos, tais
como ácidos e produtos cancerígenos, além de CO2, SO2, NOx e
particulados;



a ocupação de área para implementação do projeto e possível perda
de habitat (crítico apenas em áreas especiais) – no entanto,
sistemas fotovoltaicos podem utilizar-se de áreas e estruturas já
existentes como telhados, fachadas, etc.;



os impactos visuais, que podem ser minimizados em função da
escolha de áreas não-sensíveis;
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os riscos associados aos materiais tóxicos utilizados nos módulos
fotovoltaicos (arsênio, gálio e cádmio) e outros componentes, ácido
sulfúrico das baterias (incêndio, derramamento de ácido, contato
com partes sensíveis do corpo); e



a necessidade de se dispor e reciclar corretamente as baterias
(geralmente do tipo chumbo-ácido, e com vida média de quatro a
cinco anos) e outros materiais tóxicos contidos nos módulos
fotovoltaicos e demais componentes elétricos e eletrônicos, sendo a
vida útil média dos componentes estimada entre 20 e 30 anos.

Os aspectos econômicos envolvidos em sistemas solar podem ser os mais
diversos. Um desses aspectos, segundo Rodrigo Lopes Sauaia, Presidente-Executivo
da Absolar, em entrevista ao Canal Jornal da Bioenergia (2017) é que a energia solar
fotovoltaica é uma fonte de grande geração de empregos, onde são criados
aproximadamente de 25 a 30 empregos diretos para cada megawatt instalado em um
ano.
Com a inserção da fonte solar em uma matriz, o sistema elétrico torna-se
mais confiável, pois a matriz é diversificada, ficando menos dependente de uma só
fonte e além de incluir uma fonte renovável na matriz.
Existe um outro aspecto econômico muito importante, que é a postergação
e ainda a redução de investimentos em sistemas de transmissão e distribuição de
energia, pois a geração e o consumo ocorrem próximas, não sendo necessárias
grandes linhas para conectá-las. O custo de manutenção e operação de sistemas
solares também é relativamente baixo.
Os aspectos financeiros envolvidos em um SFCR são basicamente os
envolvidos em qualquer análise de viabilidade financeira de projetos em geral: o
payback, o valor presente líquido (VPL) e a taxa interna de retorno (TIR).
O payback é a quantidade de tempo em que o investimento se iguale às
entradas financeiras desse investimento, ou seja, o tempo em que o investimento será
“pago”. O VPL é definido como a diferença de todas as entradas de caixa e todas as
saídas de caixa, levados a valor presente. Já a TIR é a taxa de desconto que iguala o
valor atual líquido dos fluxos de caixa de um projeto a zero, ou seja, é a taxa de
desconto que anula o VPL.
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Além de todos os aspectos já mencionados existem ainda os aspectos
regulatórios que norteiam os SFCR. As legislações de cada país são diferentes, de
acordo com a utilização dessa fonte em cada matriz. Segundo Jannuzzi (2009), alguns
exemplos que podem ser citados em nível mundial são:


na Alemanha: aplicação da Lei de Energia Renovável, German
Renewable Energy Sources Act que entrou em vigor em 2004. Essa
lei determinava a obrigatoriedade de compra de toda a energia
elétrica proveniente de fontes renováveis por parte das empresas
fornecedoras de energia elétrica que operassem redes para o
abastecimento público (chamados de operadores de rede);



no Japão: a política energética baseia-se na Basic Act on Energy
Policy (Energy Policy Law), que entrou em vigor em 2002. Ela
estabelece três princípios: garantia de um suprimento estável,
adequação ambiental e utilização dos mecanismos de mercado. A
disseminação dos sistemas fotovoltaicos é definida no “New Energy
Innovation Plan” sob a “New National Energy Strategy”; e



na Espanha: em 1997, através da Lei 54/1997, foi permitida a
conexão de sistemas fotovoltaicos à rede elétrica, mesmo sem
tarifas específicas. Em 1998, o Real Decreto 2818/1998 (RD
2818/1998) criou uma tarifa específica para a energia solar
fotovoltaica, criando um novo mercado com características de nicho
para as instalações conectadas à rede elétrica.

Enquanto isso, no Brasil, a regulamentação para sistemas fotovoltaicos
conectados à rede elétrica, associados a unidades consumidoras, foi definida em 2012
na Resolução Normativa nº 482/2012 da Aneel e atualizada pela Resolução Normativa
nº 687/2015. Nesta Resolução, cada sistema é classificado de acordo com seu
tamanho (potência instalada): é considerado uma microgeração se sua potência
instalada for de até 100 kW; uma mini geração se a potência instalada estiver entre
100 kW e 1 MW; e uma usina de eletricidade caso a potência instalada ultrapasse 1
MW.
Além de definir os níveis de potência dos sistemas, a Resolução no 482
trata sobre o sistema de compensação de energia. Esse sistema (net metering)
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“consiste na medição do fluxo de energia em uma unidade consumidora dotada de
pequena geração, por meio de medidores bidirecionais. Dessa forma, registra-se o
valor líquido da energia no ponto de conexão, ou seja, se a geração for maior que a
carga, o consumidor recebe um crédito em energia ou em dinheiro na próxima fatura.
Caso contrário, o consumidor pagará apenas a diferença entre a energia consumida
e a gerada” (ANEEL, 2010).
Além da resolução da ANEEL, existem algumas Normas Brasileiras em
vigor no que tange sistemas solares. A Figura 7 apresenta tais normas.
Com todos os aspectos vistos pode-se utilizar uma metodologia para
analisar os SFCR.
Figura 7 - Normas ABNT sobre sistemas fotovoltaicos.

Fonte: Galdino (2015).

2.3

CASOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EXISTENTES
Em todo o mundo são realizadas análises de desempenho de SFCR

considerando os critérios econômicos, financeiros, técnicos e ambientais por meio de
diferentes metodologias.
O planejamento integrado dos recursos energéticos é um processo
essencial para se extrair o que há de melhor nos recursos, ou seja, maximizar os seus
benefícios. Portanto, para Rodriguez (2010), o planejamento de Recursos Distribuídos
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de Energia (RDE) é um problema multiobjetivo no qual existem vários objetivos de
interesse, às vezes conflitantes, que precisam ser otimizados simultaneamente e uma
combinação para diferentes perspectivas precisa ser encontrada.
Dentro desse contexto, neste trabalho, a avaliação e análise de
desempenho são realizadas especificamente para SFCR de forma multicriterial. Para
isso, são considerados os diversos aspectos envolvidos aos SFCR.
As avaliações envolvendo sistemas solares vendo sendo cada vez mais
realizadas nos últimos anos.
Krybus (2011) realizou uma análise e comparação dos custos dos sistemas
de geração elétrica para encontrar um modelo financeiramente viável e sustentável
na geração em comunidades isoladas do Brasil. Para isso, utilizou os métodos de
análise econômico-financeiras, através do cálculo dos preços dos sistemas elétricos
e seus respectivos investimentos e então, avaliou a melhor opção com indicação para
um sistema híbrido com a utilização de painéis fotovoltaicos e gerador a óleo diesel.
Dassi (2015), realizou um estudo para analisar a viabilidade econômicofinanceira da energia solar fotovoltaica como alternativa para redução de custos e de
diversificação energética em uma instituição de ensino superior de Santa Catarina.
Nessa pesquisa foram analisados o payback descontado, o valor presente líquido, a
taxa interna de retorno e o valor anual uniforme equivalente. Os resultados revelaram
que o projeto da implantação de energia solar fotovoltaica é viável.
Pinto (2016) realiza um estudo onde é calculado o balanço de carbono e o
payback time fazendo uso de dados primários de uma planta solar fotovoltaica
instalada no Brasil, além de analisar os impactos do uso desta tecnologia na
conversão de energia elétrica e gerar cenários alternativos para entender qual seria a
melhor opção para a matriz energética brasileira. De posse do resultado, conclui que
a utilização de painéis fotovoltaicos importados de países com uma matriz energética
muito dependente de recursos fosseis não é benéfico para o Brasil e a melhor opção
seria a fabricação local dos painéis.
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2.3.1 Avaliações utilizando metodologias multicritério
Quando um problema de otimização tem um único objetivo, existe uma
única solução ótima (ou nenhuma, eventualmente). Em contraste, em um problema
multiobjetivo com objetivos que se conflitam, não existe uma solução única, mas um
conjunto de soluções ótimas. Neste caso, o conceito multidimensional de
"dominância" é usado para determinar se uma solução é melhor do que outras
soluções (RODRIGUEZ, 2010).
Athanasios (2008) avaliou dez fontes de geração de energia através da
metodologia multicritério baseado no método de Processo de Hierarquia Analítica
(AHP). Para essa avaliação foram criados critérios e, posteriormente, foram atribuídas
importâncias relativas e pontuações a eles. Esses critérios estavam relacionados às
vertentes tecnológicas, econômicas e de sustentabilidade. Com isso, a avaliação por
tipo de planta de energia apresentou uma perspectiva diferente de resultados
enfatizando a contribuição de cada critério para cada uma fonte. Nessa avaliação, a
fonte de energia solar fotovoltaica ocupa a quinta posição com 12,33%, principalmente
porque é uma fonte de energia renovável e não possui custos de combustível (critério
de avaliação). Por outro lado, essa fonte possui baixo desempenho em critérios
tecnológicos e alto custo de capital.
Angelo (2010) realizou uma avaliação integrada de sistemas de geração de
energia elétrica com geração distribuída para atendimento de propriedades rurais ou
comunidades isoladas. É explorada a técnica multicritério de apoio à decisão, onde
analisando variáveis quantitativas e qualitativas, objetiva-se obter uma melhor opção
de empreendimento para o atendimento específico à essas comunidades.
Dester (2014) em seu estudo comparativo das tecnologias para produção
de energia elétrica utilizando análise multicritério e seu uso como ferramenta de apoio
no planejamento da expansão da oferta de energia elétrica, obteve um ranking das
opções tecnológicas para produção de energia elétrica tendo como referência as
fontes que o Brasil dispõe. Com os resultados obtidos podem ser utilizados como
elementos que permitem orientar a elaboração de diretrizes e políticas públicas, além
de fornecer subsídios para a construção de uma matriz de energia elétrica que atenda
às necessidades brasileiras, e para que seja possível obter-se êxito na
sustentabilidade do processo de expansão da geração.
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Azzolin (2015) desenvolveu uma metodologia para mapeamento e
priorização de fontes de GD a partir de recursos renováveis para suporte à nova ótica
de planejar a distribuição, onde as fontes priorizadas foram a eólica, fotovoltaica,
hídrica e biomassa. A metodologia contempla a realização de um mapeamento dos
recursos energéticos disponíveis em uma área delimitada para estudo, indicando os
pontos mais favoráveis de aproveitamento. Com os recursos mapeados, é estimada
a capacidade energética que os mesmos representam. Então, ocorre ainda a etapa
de priorização das fontes mapeadas – primeiramente sob o ponto de vista da
distribuidora e posteriormente, sob o ponto de vista dos investidores -, a partir de
múltiplos critérios de ordem quantitativa e qualitativa, de modo a indicar a melhor
forma de participação das fontes em duas perspectivas distintas de análise.
Martins (2017) propôs um modelo de avaliação e seleção de tecnologias
para geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, com o auxílio de
métodos multicritério fuzzy de apoio à decisão. Com isso, foi desenvolvido um estudo
empírico no estado do Rio de Janeiro, que permitiu a seleção de tecnologias mais
adequadas em função de seus impactos ambientais, sociais, econômicos, técnicos e
políticos e a demonstração da aplicabilidade do modelo proposto. No caso do Estado
do Rio de Janeiro, a tecnologia que se mostrou mais adequada, dado potencial de
fontes renováveis, foi a solar fotovoltaica.
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3 METODOLOGIAS MULTICRITÉRIO DE APOIO À DECISÃO
Com o intuito de auxiliar nas tomadas de decisões, as MCDA são utilizadas
em situações onde são consideradas, como o próprio nome sugere, múltiplos critérios.
Estas metodologias buscam a otimização destes vários objetivos sujeitos a um
determinado conjunto de restrições.
O processo de tomada de decisão deve buscar a opção que apresente o
melhor desempenho, a melhor avaliação, ou ainda, o melhor acordo entre as
expectativas dos atores e sua disponibilidade em adotá-la, considerando a relação
entre elementos objetivos e subjetivos. Assim, a tomada de decisão pode ser definida
como um esforço para resolver o dilema dos objetivos conflitantes, cuja presença
impede a existência da solução ótima e conduz para a procura da solução de melhor
acordo (RICETTI FILHO; SICA, 2013).
Cavallaro (2010) avalia a metodologia multicritério de apoio à decisão
(MCDA) como “um processo que começa com a identificação de um problema e
termina com a avaliação e interpretação dos resultados”. Enquanto isso, para Burton
(2007), a principal vantagem da MCDA em relação a outros métodos de apoio à
decisão é que essa metodologia reconhece que a tomada de decisões é um processo
complexo e ajuda a fornecer uma base racional para a estruturação da tomada de
decisão. Pelo fato de existir uma necessidade de conciliar muitas funcionalidades ao
mesmo tempo, como baixo custo de implementação e manutenção, máxima produção
de energia, efeitos sociais e ambientais positivos é que a tomada de decisão
relacionada à sistemas elétricos é, muitas vezes, um desafio.
Nestas metodologias existem conceitos chaves para o seu bom
entendimento. Os atores são indivíduos, entidades, ou grupo de pessoas que
possuem interesse na decisão a ser tomada, pois serão afetados direta ou
indiretamente por ela; o conceito de decisor é formado por um indivíduo ou grupo que
possui o mais importante papel no processo de tomada de decisão, pois tem a função
de avaliar as alternativas do problema e identificar a melhor alternativa de acordo com
sua relação de preferência; as alternativas ou ações potenciais consistem no conjunto
de opções possíveis com base no qual o decisor fará sua escolha; os critérios ou
atributos são utilizados pois em muitos problemas de decisão, verifica-se que há mais
de um objetivo a ser atingido que são denominados de conjunto de critérios ou
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atributos; e os critérios são utilizados como parâmetros de avaliação para o conjunto
de alternativas. Por meio da definição dos critérios do problema podem-se utilizar
estes para fazer comparações entre as alternativas (CAMPOS, 2010).
Gomes (2004) trata estas metodologias como tendo um caráter científico e,
ao mesmo tempo, subjetivo. Isto propicia a agregação de todas as características
consideradas

importantes,

inclusive

as

não

quantitativas,

possibilitando

a

transparência e a sistematização do processo referente aos problemas de tomada de
decisões.
Lacerda et al. (2011) definem as principais vantagens provenientes da
utilização da MCDA como a possibilidade de abordar informações qualitativas e
quantitativas; a possibilidade de capturar e apresentar, de maneira explícita, os
objetivos e valores dos decisores; a possibilidade de permitir aos decisores refletir
sobre seus objetivos, prioridades e preferências; e a possibilidade de desenvolver um
conjunto de condições e meios para informar as decisões em função do que o decisor
achar mais adequado.
Uma MCDA procura fazer com que o processo de tomada de decisão seja
mais neutro, objetivo, válido e transparente. Desta forma, Gomes (2004) elenca quatro
níveis que devem ser considerados nesta metodologia, não sendo, necessariamente,
sequenciais:


o nível I – Objeto da decisão e espírito da recomendação: a primeira
etapa consiste em reconhecer as necessidades, isto é, detectar o
problema a ser resolvido;



o nível II – Análise das consequências e elaboração dos critérios:
nessa etapa, formula-se e define-se o problema, mediante a
identificação de eventuais grupos de interesse, bem como dos
objetivos e atributos utilizados no processo de decisão;



o nível III – Modelagem de preferências globais e abordagem
operacional: nesse nível, elabora-se um modelo analítico do
problema cuja finalidade é construir uma representação, quase
sempre matemática, a ser utilizada ao longo da análise do processo,
estimando a influência de cada um dos parâmetros no problema
estudado; e
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o nível IV – Análise dos resultados: essa última etapa consiste na
análise propriamente dita. Analisam-se as alternativas em relação
aos critérios, de acordo com o ambiente ou estado da natureza
presente no processo. Em função da solução obtida, pode ser
necessária a reavaliação de tal processo, devendo-se retornar aos
níveis precedentes. Feito isso, pode ser iniciada a implementação
da solução mais adequada.

3.1

CONTRUÇÃO DE MODELOS
As principais etapas da análise de decisão envolvendo múltiplos critérios,

segundo Gomes (2004), são:


a etapa 1: Identificar os tomadores de decisão;



a etapa 2: Definir as alternativas;



a etapa 3: Definir os critérios relevantes para o problema de decisão;



a etapa 4: Avaliar as alternativas em relação aos critérios;



a etapa 5: Determinar a importância relativa dos critérios;



a etapa 6: Determinar a avaliação global de cada alternativa;



a etapa 7: Análise de sensibilidade;



a etapa 8: Recomendamos e apresentação de um relatório; e



a etapa 9: Implementação.

Dutra (1998) realiza ainda a separação destas etapas principais em três
fases distintas. A primeira fase é a fase de estruturação, que engloba as etapas de 1
a 3. A segunda fase consiste em uma fase de avaliação, compreendendo as etapas
de 4 a 7. E por fim, a terceira fase é a fase de elaboração de recomendações,
envolvendo as etapas 8 e 9. Estas fases são apresentadas na Figura 8.
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Figura 8 - Processo Decisório sob a perspectiva da MCDA.

Fonte: Dutra (1998).

3.1.1 Fase de Estruturação
Para Ensslin (2013), a estruturação é a parte mais importante da
metodologia por ser seu grande diferencial e demostrar o contexto no qual o problema
se encontra inserido, segundo a percepção do decisor em um primeiro momento, e
por, em seguida, expor a ampliação do conhecimento e de seus critérios.
Segundo Sica et al. (2009),
a estrutura do modelo é baseada na lógica de decomposição: um critério (gi.)
complexo de ser mensurado pode ser decomposto em subcritérios de mais
fácil mensuração, ou seja, o critério de nível hierárquico superior é definido
pelos subcritérios de nível hierárquico inferior que estão conectados pela
árvore. Os critérios de nível hierárquico inferior devem possuir as
propriedades de serem mutuamente exclusivos e de definir por completo o
nível hierárquico superior, ao qual estão conectados.

Para uma melhor visualização e representação de todo o problema que
está em análise, existem as árvores de pontos de vista, que se baseiam nas estruturas
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arborescentes e são formadas por pontos de vista fundamentais e pontos de vista
elementares.
Um ponto de vista fundamental (PVF), segundo Pinheiro (2008), é aquele
que os atores concordam em avaliar separadamente. Este é um eixo de avaliação
separável, onde para cada ponto de vista, um parcial valor pode ser construído.
A decomposição de um PVF ocasiona em um ponto de vista elementar, que
possibilita a identificação de forma objetiva dos descritores do problema e, portanto,
são passíveis de serem mensurados.
A Figura 9 apresenta uma árvore de pontos de vista genérica que pode ser
aplicada a problemas multicritério.
Uma vez definidos os pontos de vista fundamentais e elementares, é
necessário operacionalizá-los, ou seja, construir seus descritores. De acordo com
Bana e Costa (1992), um descritor é definido como um conjunto ordenado de níveis
de impacto plausíveis associado a um ponto de vista fundamental j, denotado por Nj,
onde cada nível de impacto deste descritor é denotado por N k,j, e corresponde à
representação do impacto de uma ação ideal, de tal forma que da comparação de
quaisquer dois níveis do descritor resulte sempre uma diferenciação clara no que se
refere aos elementos primários de avaliação que formam este ponto de vista
fundamental.
Figura 9 - Árvore de pontos de vista.

Fonte: Elaboração da autora.

Os descritores podem ser diretos/indiretos ou construídos, qualitativos ou
quantitativos e discretos ou contínuos. Para os diretos existem conjuntos de níveis
que são naturalmente associados ao PVF em questão, enquanto que para os indiretos
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não. Contudo, alguns dos descritores necessitam ser construídos pelo fato de não
existirem descritores naturais para certos PVF’s. Os quantitativos descrevem
adequadamente o PVF somente com números, diferente dos qualitativos que utilizam
expressões semânticas. Os descritores são discretos quando são descritos por um
número finito de níveis e contínuos quando são descritos por uma função matemática
contínua.
Após a construção da árvore de pontos de vista, bem como de todos os
descritores necessários ao problema, deve-se construir escalas de preferências locais
para os descritores do PVF’s e a cada nível associar uma escala de preferência local.
Com isso é possível formar um indicador de impacto, que permite mensurar o impacto
de uma ação potencial com relação a um determinado ponto de vista.
Terminada essa fase, pode-se prosseguir à fase seguinte: avaliação.

3.1.2 Fase de Avaliação
A fase de avaliação, segundo Ensslin (2013), busca compreender as
diferenças de atratividade entre os níveis dos indicadores de desempenho, expressar
como esses indicadores se compensam e, então, diagnosticar o status quo das
alternativas em questão.
É nesta fase que são construídas as funções de valor, que, numericamente,
representam o grau de atratividade de cada nível de impacto em um determinado
critério, em relação a uma escala pré-estabelecida.
Nesta fase, aplica-se um dos métodos matemáticos existentes e procedese a construção da escala de preferência local dos critérios (relações de preferência
entre os níveis de um descritor), a determinação das taxas de compensação entre
critérios (relação de preferência entre os critérios de um mesmo nível hierárquico) e a
identificação do perfil de desempenho das ações potenciais (agregação de todos os
níveis de todos os critérios em um modelo aditivo) (LONGARAY et al, 2016).
Após estabelecer todas as relações de preferência do modelo desejado é
possível mensurar o desempenho de uma determinada alternativa localmente
(desempenho em um critério) e globalmente (desempenho em todos os critérios).
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3.1.3 Fase de Elaboração de recomendações
A etapa de recomendações (última etapa da MCDA) tem o intuito de apoiar
o decisor na identificação nas formas de melhoria do estado atual de seu objeto de
estudo. Assim, possibilita identificar as consequências que essas melhorias terão em
nível estratégico (ENSSLIN, 2013).
Esta etapa é extremamente importante, pois, de modo geral, visa identificar
onde e como o desempenho obtido pode ser melhorado de forma contínua, por meio
de um processo estruturado.

3.1.4 Principais métodos multicriteriais
Com o propósito de comparar os diversos MCDA, diversos autores
realizaram estudos, alguns baseados em suas características de desempenho, outros
em suas características técnicas.
A Tabela 1 com base em Figueira, Greco e Ehgott (2005) e Poladis et al.
(2006), mostra os principais métodos de auxílio à decisão por multicritério encontrados
na literatura acadêmica, sua classificação segundo os autores e referências seminais.
Tabela 1 - Principais métodos de MCDA

Método

Referências
Electre I - Roy (1968);
Electre II – Roy e Bertier (1971);
Electre III – Roy e Hugonnard (1981);
Electre IV – Roy e Hugonnard (1981);

Electre

Electre IS – Roy e Skalka (1985);
Electre TRI – Yu (1992), Mousseau, Slowinski e
Zielniewicz (2000).
Promethee

Brans, Mareschal e Vincke (1984) e Brans, Vincke
e Mareschal (1986).

Multiattribute Utility Theory (MAUT)

Fishburn (1970) e Keeney e Raiffa (1976).

Simple
Multi
Attribute
Technique (SMART)

Edwards (1977).

Rating

Analytic Hierarchy Process (AHP)

Saaty (1977) e Saaty (1980).

Analytic Network Processes (ANP)

Saaty (1996).
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Measuring Attractiveness by a
Categorical
Based
Evaluation Bana e Costa e Vansnick (1994).
Technique (MACBETH)
Fonte: Adaptada de Rodriguez et al. (2013).

A Figura 10 apresenta pontos positivos e negativos de alguns modelos de
análise multicritério.
Neste trabalho são aplicados dois métodos: MAUT (Teoria da Utilidade
Multiatributo) e AHP (Processo Hierárquico Analítico).
A MAUT baseia-se na hipótese de que, em qualquer problema de decisão,
existe uma função de valor real v(.) sobre o conjunto de alternativas A que o tomador
de decisão deseja examinar, consciente ou inconscientemente (GOMES, 2004).
Enquanto o AHP, é o método de comparação par a par no contexto do
processo de tomada de decisão. Nele, o problema de decisão é divido em níveis
hierárquicos e é determinada, de forma clara e por meio da síntese dos valores dos
agentes de decisão, uma medida global para cada uma das alternativas, priorizandoas ou classificando-as ao finalizar o método (GOMES, 2004).
Figura 10 - Pontos positivos e negativos de modelos MCDA

Fonte: Moraes (2017).
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3.1.4.1 Teoria da Utilidade Multiatributo - MAUT
A Teoria da Utilidade Multiatributo é aplicada com o fim de representar as
preferências relativas de um indivíduo entre os elementos de um conjunto, usando-se
de números reais para representá-los.
Meirelles (2009) relata que a MAUT considera que para cada alternativa a
ser avaliada, existe um conjunto de atributos que a caracteriza e, para cada um dos
atributos, existe uma função de utilidade específica que associa uma medida de valor
a esse atributo. A função de utilidade multiatributo é a agregação das diferentes
funções de utilidade de cada atributo, ponderadas conforme o grau de importância
(trade-off) do atributo.
Gomes (2004) afirma que o problema estabelecido para aplicação da
MAUT, consiste em uma determinada alternativa viável a e um conjunto de todas as
alternativas viáveis, A. A cada alternativa a de A são associados n índices de valor
X1(a), ..., Xn(a), onde X1, ..., Xn correspondem aos n atributos ou critérios considerados
na avaliação. Ou seja, o decisor deve escolher a alternativa a em A que lhe
proporcione uma maior satisfação com relação ao resultado X1(a), ..., Xn(a). Para isso,
é necessário obter uma função que combine X1(a), ..., Xn(a) em um índice de
preferência ou valor; uma função de valor escalar v sobre o espaço de consequências,
definido na equação 1:
𝑣(𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ) = 𝑓[𝑣1 (𝑥1 ), 𝑣 2 (𝑥2 ), … , 𝑣𝑛 (𝑥𝑛 )]

(1)

em que Vi, i = 1, ..., n corresponde a uma função de valor sobre o critério
X i.
A avaliação deve considerar a combinação dos diferentes critérios. Para
isso, é selecionado um método de agregação desses critérios que o permitirá a
comparação entre as alternativas. A função de valor mais comum para avaliação de
alternativas multiatributo é usar uma função aditiva, ou seja (GOMES, 2004):
𝑛

(2)

𝑣(𝑎) = ∑ 𝑤𝑗 𝑣𝑗 (𝑎)
𝑗=1

em que vj(a) representa o desempenho da alternativa a conforme o j-ésimo
critério, e wj representa um coeficiente de ponderação ou trade-off do j-ésimo critério.
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A principal condição para utilização da representação aditiva é que os
critérios devem ser mutuamente independentes em relação às preferências.
Os resultados desta função serão valores entre 0 e 1 para cada critério e a
soma dos trade-offs wj deve ser igual a 1. O valor final de todas as alternativas fica
entre 0 e 1, onde 0 é o desempenho da pior alternativa e 1 da melhor alternativa
possível. A escala não precisa ser linear, sendo justificada a preferência do uso da
teoria de utilidade, conjuntamente.
Após executar um método de auxílio a decisão, geralmente, é realizada
uma avaliação da sensibilidade e da robustez do resultado para que seja possível
verificar se o resultado é confiável.
Para esta avaliação todo o processo de decisão é refeito, variando-se os
parâmetros do método a fim de definir quais destes parâmetros que uma pequena
variação incorre em uma grande alteração na solução proposta. Desta forma é
possível definir qual o domínio de variação de alguns parâmetros no qual a decisão
se mantém estável.

3.1.4.2 Processo de Hierarquia Analítica – AHP
O método AHP foi desenvolvido por Thomas Saaty na década de 70/80, no
ambiente dos MCDA e é amplamente utilizado.
Silva (2018) define sete pilares para o método AHP:
a. Escalas de razão, proporcionalidade e escalas de razão
normalizadas: as escalas são essenciais para a geração e
síntese de prioridades, no AHP ou em qualquer outro método
multicritério que necessite integrar medidas de comparação
com sua própria escala. Adicionalmente, escalas de razão
são a única maneira de generalizar uma teoria de decisão
para o caso de dependência e feedback, porque as escalas
de razão podem ser somadas e multiplicadas.
b. Comparações recíprocas par a par: são usadas para
expressar o grau de preferência de uma alternativa sobre
outra em um determinado critério, correlacionando essa
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preferência em uma escala numérica, da qual o principal
autovetor de prioridades é derivado.
c. Sensibilidade do principal autovetor direito: A sensibilidade do
principal autovetor direito a perturbações em julgamentos
limita o número de elementos em cada conjunto de
comparações

e

requere

que

os

elementos

sejam

homogêneos. O autovetor esquerdo é significativo e
recíproco.
d. Homogeneidade e agrupamento: São usadas para estender
a escala fundamental gradualmente, de grupo a grupo, para
aumentá-la de 1-9 até 1-∞.
e. Síntese que pode ser estendida para dependência e
feedback: aplicada para determinar a escala de razão
unidimensional, a partir das escalas de razão de cada critério,
para representar a avaliação global de cada alternativa. A
síntese das escalas na estrutura de decisão pode somente
ser feita através da adição ponderada do valor de cada
escala.
f. Preservação e reversibilidade de ordem: podem ser
mostradas sem adicionar ou remover nenhum critério, apenas
introduzindo cópias de uma alternativa. Dessa forma nota-se
que a reversibilidade de ordem é tão intrínseca à tomada de
decisão quanto é a preservação de ordem.
g. Decisões em grupo: A decisão de cada membro do grupo
deve ser integrada uma por vez, de maneira matemática,
podendo ser levados em consideração a experiência, o
conhecimento e o poder de cada pessoa dentro do grupo,
sem que seja necessário um consenso ou a decisão da
maioria.
Nesse método, o problema de decisão é dividido em níveis hierárquicos,
facilitando, assim, sua compreensão e avaliação. Isto faz com que, por meio da
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síntese dos valores dos agentes de decisão, seja determinada uma medida global
para cada uma das alternativas, priorizando-as ou classificando-as ao final do método.
Com os níveis hierárquicos definidos, cada decisor deve fazer uma
comparação, par a par, de cada elemento em um nível hierárquico dado, criando-se
uma matriz de decisão quadrada. Com essa matriz, exemplificada na Figura 11, o
decisor será capaz de representar, com base em uma escala predefinida, sua
preferência entre os elementos comparados. As comparações par a par são
realizadas em todos os níveis hierárquicos (GOMES, 2004).
Para o preenchimento desta matriz nxn (linhas x colunas), o decisor deve
avaliar se o elemento A domina o B. Caso dominar, na célula da linha de A com a
coluna de B, é inserido o número correspondente do julgamento; caso contrário, é
inserido nesta célula o valor de 1 sobre este número do julgamento. A posição da
célula correspondente à coluna A e linha B terá o número de julgamento recíproco.
Figura 11 - Exemplo genérico de matriz de decisão AHP.

Fonte: Elaboração da autora.

A diagonal principal da matriz é preenchida com números 1, pois o
elemento é comparado consigo próprio (onde a linha 1 encontra a coluna 1, na posição
(1,1), por exemplo) e, logo, é igualmente importante.
A escala utilizada para realizar a comparação par a par é conhecida como
a Escala Fundamental, proposta por Saaty. A partir desta escala é associado a cada
elemento, um valor de julgamento sobre os outros elementos. O Quadro 1 apresenta
a Escala Fundamental de Saaty com a respectiva explicação e definição de cada valor
proposto.
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Quadro 1 - Escala fundamental.

Fonte: Saaty (1980).

De modo geral, segundo Gomes (2004), a matriz dominante ou matriz de
decisão expressa o número de vezes em que uma alternativa domina ou é dominada
pelas demais. Uma determinada alternativa será considerada superior a outra se ela
domina a outra alternativa em um número de fatores maior que o número de fatores
nos quais a outra alternativa domina.
Com as comparações realizadas, deve-se normalizar os valores de cada
coluna da matriz, de tal forma que, a soma de todos os seus elementos seja igual a 1.
Este procedimento é realizado tanto para os critérios quanto para cada alternativa.
Para finalizar, o índice de Razão de Consistência da matriz deve ser
calculado, de acordo com a equação 3.
𝑅𝐶 =

1 𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛
𝑥
𝐼𝐶𝐴
𝑛−1

(3)

em que λmax é o autovalor máximo da matriz, n é a ordem da matriz
quadrada e ICA é o índice de Inconsistência Aleatória Média que varia de acordo com
o tamanho n da matriz, disposto na Tabela 2.
Tabela 2 - Índices de consistência aleatória.

Fonte: Costa (2006).
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Este índice é o responsável por determinar se os julgamentos foram
satisfatórios. Para isso, este índice deve ser menor ou igual a 0,1 (10%). Caso
ultrapassar este valor, os julgamentos devem ser refeitos até que a consistência se
torne aceitável.
Com os julgamentos realizados, deve-se analisar as matrizes e estabelecer
as prioridades locais, comparar as alternativas e selecionar a melhor opção.
Os elementos fundamentais do método AHP são (SILVA, 2018):
a. os atributos e propriedades: um conjunto de alternativas é
comparado em relação a um conjunto de propriedades
(critérios);
b. a correlação Binária: quando dois elementos são comparados
baseados em uma propriedade, realizasse uma comparação
binária, na qual um elemento é preferível ou indiferente ao
outro;
c. a escala Fundamental: a cada elemento associa-se um valor
de prioridade sobre outros elementos em uma escala
numérica; e
d. a hierarquia: conjunto de elementos ordenados por ordem de
preferência e homogêneos em seus respectivos níveis
hierárquicos.
O método AHP divide o problema geral em avaliações de menor
importância, enquanto mantém, ao mesmo tempo, a participação desses problemas
menores na decisão global. Por isso, segundo Herrmann (2008), ao encarar um
problema complexo, é mais fácil dividi-lo em outros menores, porque, quando
solucionados individualmente e depois somados, estes representam a decisão do
problema inicial buscada.
Posteriormente, o método AHP é utilizado para mensurar a função de valor
econômico dos critérios qualitativos.
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4 ESTRUTURA DO MODELO MULTICRITERIAL
A escolha e decisão por quais PVF’s, PVE’s e critérios considerar na
avaliação multicritério requer uma análise minuciosa, pois alguns são plenamente
quantificáveis, enquanto outros somente podem ser qualificados.
Martins (2017) elaborou um mapeamento que aborda as dimensões mais
frequentes nos estudos relacionados às fontes renováveis. Estas dimensões são a
ambiental, econômica, social e técnica. O Quadro 2 apresenta essas dimensões.
Quadro 2 - Dimensões abordadas frequentemente na literatura.

Fonte: Martins (2017).

Os princípios que devem ser obedecidos para a escolha final dos critérios,
segundo Martins (2017), são:


o princípio sistêmico: os critérios devem refletir as características
essenciais e todo o desempenho dos sistemas de energia;



o princípio de consistência: os critérios devem ser consistentes com
os objetivos da tomada de decisão;



o princípio da independência: os critérios devem refletir o
desempenho das alternativas por diferentes aspectos;
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o princípio de mensurabilidade: os critérios devem ser mensuráveis
em

valores quantitativos tanto

quanto possível ou

serem

qualitativamente expressos; e


o princípio da comparabilidade: os resultados da tomada de decisão
são mais racionais, quando a comparabilidade dos critérios é
evidente.

Tomando como base estas premissas para a definição dos critérios, no
intuito de propor um modelo representativo e abrangente para a avaliação de SFCR,
para fins do presente estudo, adotaram-se três aspectos, aqui traduzidos como PVF’s:
(i) técnico; (ii) econômico-financeiro; e (iii) socioambiental.
A estrutura do modelo tem formato arborescente, a qual é apresentada,
primeiramente, numa visão geral e, posteriormente de forma segmentada, trazendo
todos os Pontos de Vista Fundamentais, Pontos de Vista Elementares e seus
respectivos Descritores. Na Figura 12 é apresentada a estrutura arborescente
completa do modelo.
Com a árvore de pontos de vista construída, torna-se mais fácil
operacionalizá-los a fim de construir os descritores do modelo. Para cada PVF, os
descritores formam uma escala de valores construída, com o objetivo de auxiliar na
compreensão do que representam e como elas podem impactar sobre eles. A
construção dos descritores é importante para auxiliar na compreensão do ambiente
decisional, tornar o ponto de vista mais inteligível e possibilitar a construção de escalas
de preferência locais (RICETTI FILHO; SICA, 2013).
Nem todos os critérios que normalmente são utilizados para avaliar um
sistema de produção de energia elétrica podem ser utilizados neste modelo para
avaliação de desempenho de SFCR, pois em alguns casos os critérios somente se
aplicam a tecnologias diferentes de geração e não quando se trata da mesma
tecnologia aplicada a diferentes plantas.
Os critérios utilizados para compor este modelo multicriterial foram
selecionados com base nos estudos já existentes e que foram apresentados no
decorrer deste trabalho. Assim, é demonstrada a construção completa de dois destes
critérios, um quantitativo e outro qualitativo. Os demais encontram-se no Apêndice A.
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Figura 12 - Árvore de critérios e subcritérios utilizados na avaliação de SFCR.

Fonte: Elaboração da autora.

4.1

PONTO DE VISTA FUNDAMENTAL TÉCNICO
Este PVF busca englobar os principais aspectos no que diz respeito às

questões técnicas que envolvem um SFCR. Ele é composto por três PVE’s: produção,
recurso e qualidade de energia.
Os critérios deste PVF estão apresentados no Quadro 3.
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Quadro 3 - Descritores (critérios) associados ao PVF 1 - técnico.
Critério
PVE

Código

Energia elétrica produzida

Produção – A1

A1.1

Fator de capacidade

Produção – A1

A1.2

Fator de dimensionamento do inversor

Produção – A1

A1.3

Capacidade de armazenamento

Produção – A1

A1.4

Capacidade de modularidade

Produção – A1

A1.5

Variabilidade da fonte primária

Recurso – B1

B1.1

Potencial energético

Recurso – B1

B1.2

Retorno Energético do Investimento - EROI

Recurso – B1

B1.3

Rendimento global do sistema ou Performance ratio

Recurso – B1

B1.4

Taxa de distorção harmônica de tensão - TDHv

Qualidade de energia – C1

C1.1

Taxa de distorção harmônica de corrente – TDHi

Qualidade de energia – C1

C1.2

Fator de potência - considerando harmônicos
Qualidade de energia – C1
Fonte: Elaboração da autora.

C1.3

4.1.1 Ponto de vista elementar produção
Este ponto de vista elementar busca englobar todos os critérios que
envolvem aspectos associados à produção de energia elétrica em um SFCR. Estes
critérios são apresentados na sequência.

4.1.1.1 Energia elétrica produzida (A1.1)
Este critério representa a quantidade de energia elétrica média produzida
em um determinado intervalo de tempo. A melhor situação para este critério, seria a
geração total de sua potência instalada. Contudo, como sempre existirão perdas, isto
não é possível. Por isso, o melhor nível de impacto possível para este critério foi
adotado como 0,95.
Os níveis de impacto deste critério estão apresentados na Tabela 14 do
Apêndice A, enquanto que sua função de valor econômico é obtida, de forma geral,
através da equação 4 (SICA et al. 2010).
𝑒 𝛼𝐾 − 1
𝑣𝑖 (𝑎𝑖 ) = 𝛼𝐾−1
𝑒
em que α e K variam de acordo com o tipo do critério em questão.
αϵ

para critérios avessos;

(4)

56

αϵ

para critérios propensos;
𝑎 −min(𝑎 )

𝑖
𝑖
𝐾 = max(𝑎
, para critério crescente
)−min(𝑎 )
𝑖

(5)

𝑖

max(𝑎 )−𝑎

(6)

𝑖
𝑖
𝐾 = max(𝑎 )−min
, para critério decrescente.
(𝑎 )
𝑖

𝑖

O alfa (α) deste critério é positivo, pois o decisor é propenso à geração de
energia elétrica e o K é definido pela equação 5, pois quando “mais energia elétrica
produzida, melhor”.

4.1.1.2 Fator de capacidade (A1.2):
Este critério representa a razão (em determinado intervalo de tempo) entre
a produção de energia efetiva da planta e o que seria produzido se ela operasse
continuamente em sua capacidade nominal.
Os valores utilizados como referência para os níveis de impacto deste
critério são resultantes do relatório Energia Solar no Brasil e Mundo (MME, 2016) e
estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 3 - Fator de capacidade de instalações solares no mundo - 2016.

País

Fator de capacidade (%)

País

Fator de capacidade (%)

China

13,2

França

13,8

Estados Unidos

18,6

Austrália

15,8

Japão

14,9

Coréia do

15,2

Alemanha

10,8

Sul
Grécia

17,5

Itália

13,7

África do

27,6

Espanha

28,3

Sul
Canadá

13,4

Índia

18,8

Bélgica

10,1

Reino Unido

11,0

Outros

14,6

Mundo

14,4
Fonte: Adaptado de MME (2016).

Com base nas informações apresentadas na Tabela 3 são construídos os
níveis de impacto do critério Fator de capacidade, dispostos na Tabela 4.
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Tabela 4 - Critério: Fator de capacidade (A1.2).

Nível

Quantitativo

N1

> 28,3

N2

[28,3;17,5[

N3

[17,5;13,8[

N4

[13,8;10,1[

N5

Unidade

Tipo

%

Discreto
Direto

< 10,1
Fonte: Elaboração da autora.

Com os níveis de impacto em uma escala ordinal aplica-se então o método
AHP para realizar as comparações par a par entre eles, como mostrado na Tabela 5.
Tabela 5 - Comparação par a par: método AHP.

N1

N2

N3

N4

N5

N1

1

3

5

7

9

N2

1/3

1

3

5

7

N3

1/5

1/3

1

3

5

N4

1/7

1/5

1/3

1

3

N5

1/9

1/7

1/5

1/3

1

Fonte: Elaboração da autora.

O resultado desta matriz é o comportamento econômico de cada um dos
níveis, apresentado na Tabela 6.
Tabela 6 - Comportamento econômico do critério A1.2.

Nível

v(.)

N1

1,00

N2

0,48

N3

0,20

N4

0,06

N5

0,00

Fonte: Elaboração da autora.
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A função de valor final do critério é obtida após gerar o gráfico dos níveis
pelo v(.), como ilustrado na Figura 13, e extrair a equação de sua reta de tendência,
apresentada na equação 7.
Figura 13 - Comportamento econômico do critério A1.2.

Critério A1.2: Fator de capacidade
1,0

v (.)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
N1

N2

N3

N4

N5

Fonte: Elaboração da autora.

𝑣(. ) = 0,0747𝑥 2 − 0,6904𝑥 + 1,5993

(7)

4.1.1.3 Fator de dimensionamento do inversor (A1.3):
Este critério representa a razão entre a potência nominal do inversor e a
potência nominal ou potência de pico do gerador fotovoltaico.
Ele depende do inversor selecionado, da tecnologia do módulo FV, da
orientação e inclinação do painel, além das condições ambientais, ou seja, de um
modo geral, varia conforme a produtividade do sistema. A Figura 14 apresenta um
exemplo de variação de FDI.
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Figura 14 - FDI para valores de produtividade do sistema.

Fonte: Adaptada de Macêdo (2006).

A Figura 15 apresenta o comportamento econômico deste critério e a
equação 8 é a que o descreve.
Figura 15 - Comportamento econômico do critério A1.3.

Critério A1.3: Fator de dimensionamento
do inversor
1,0

v (.)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
N1

N2

N3

N4

FDI
Fonte: Elaboração da autora.

𝑣(. ) = 0,1168𝑥² − 0,9125𝑥 + 1,7887

(8)

4.1.1.4 Capacidade de armazenamento (A1.4):
Este critério define a capacidade do banco de baterias (em horas) em
atender a carga nominal durante um determinado período de tempo. Isto possibilita
um aumento significativo do aproveitamento do SFCR.
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A Tabela 16 (Apêndice A) apresenta os níveis de impacto deste critério. Na
Figura 16 está apresentado o comportamento econômico deste critério que também
pode ser obtido através da equação 9.
Figura 16 - Comportamento econômico do critério A1.4.

Critério A1.4: Capacidade de
armazenamento
1,0

v (.)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
N1

N2

N3

N4

N5

Fonte: Elaboração da autora.

𝑣(. ) = 0,0626𝑥 2 − 0,6279𝑥 + 1,5722

(9)

4.1.1.5 Capacidade de modularidade (A1.5):
Geralmente nos locais onde são instalados os SFCR’s existe área
inutilizada. Para mensurar o quanto o sistema pode ser expandido com relação ao seu
“tamanho” original é que este critério é utilizado, ou seja, ele define a capacidade de
incremento de potência de geração com relação à sua potência nominal instalada (kW)
pela adição de unidades geradoras modulares.
Os níveis de impacto deste critério são apresentados na Tabela 17,
Apêndice A. Seu comportamento econômico pode ser descrito através da equação 4
com α positivo e K definido pela equação 5.

4.1.2 Ponto de vista elementar recurso
Este ponto de vista elementar busca englobar todos os critérios que
envolvem aspectos associados ao recurso solar.
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4.1.2.1 Variabilidade da fonte primária (B1.1):
Este critério representa a possibilidade de obtenção da energia no
momento desejado, traduzindo a possibilidade de atendimento da demanda. Para
isso, são considerados dados de um período pré-determinado. Neste caso, a série de
dados considerada equivale a dez anos, tendo em vista que quanto maior for a série,
mais precisos serão os resultados. As equações 10 e 11 apresentam a formulação
matemática deste critério (MARTINS et al., 2006):

𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

365 𝐷𝑄𝑀𝑑
𝑉𝑑,𝑎 ∑𝑑=1 [ 𝐻𝑆𝑃𝑑 ]
=
=
𝑁𝑑
𝑁𝑑

(10)

em que
∑10 (𝐻𝑆𝑃𝑑,𝑎 − 𝐻𝑆𝑃𝑑 )²
𝐷𝑄𝑀𝑑 = √ 𝑎=1
𝑁𝑎

(11)

é o desvio quadrático médio para o dia d do ano, Nd é o número de dias
com dados válidos, Na é o número de anos com dados válidos, HSPd,a representa o
total diário de horas de sol pleno para o dia d no ano a e HSP é o valor médio de
HSPd,a no período considerado.
Os níveis de impacto para este critério estão definidos na Tabela 18
(Apêndice A), onde o melhor nível possível é o N1, para os casos onde não existe
variabilidade da fonte primária; e N5 o pior nível aceitável, quando a variabilidade é 1.
O comportamento econômico deste critério pode ser descrito pela equação 4, com α
negativo e K definido pela equação 6.

4.1.2.2 Potencial energético (B1.2)
Este critério representa o montante estimado de geração para cada fonte
energética. São levados em consideração aspectos como condições atmosféricas
(nebulosidade, umidade relativa do ar, temperatura ambiente, etc.), disponibilidade de
radiação solar, e depende ainda da latitude local e da posição no tempo (hora do dia
e dia do ano). Esse conjunto de fatores é representado pela variação da radiação
solar, em MJ/m²/dia, a qual considera-se como parâmetro principal de estimação do
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potencial para essa fonte de geração. O potencial fotovoltaico pode ainda ser
estimado considerando a dimensão da área de interesse, a taxa de ocupação da área
com módulos solares e o fator de conversão da energia irradiada para energia elétrica,
possibilitando assim a aplicar em diferentes SFCR e não somente a diferentes
tecnologias de geração de energia elétrica (AZZOLIN, 2015).
Para estimar o potencial energético de cada SFCR é realizado o cálculo
conforme proposto por na equação 12, que considera uma taxa de ocupação da área
com módulos fotovoltaicos de 0,01% da área total, e que 1,0 MJ equivale a 0,27777
kWh.

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (

𝑀𝑊

𝐴. 0,0001. 𝜂. 𝑅. 365.0,27777.1000

𝑎𝑛𝑜

8760

)=

(12)

onde:
A: área de estudo, em km²;

𝛈: eficiência energética e operacional;
R: radiação solar diária, em MJ/m²/dia.
A Figura 17 apresenta um mapa de radiação solar global diária (média
anual típica).
Figura 17 - Radiação solar global diária - média anual típica (MJ/m²).

Fonte: ANEEL (2008).
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São nestes valores de radiação solar que são baseados os níveis de
impacto criados para este critério, apresentados na Tabela 19 – Apêndice A com o
comportamento econômico ilustrado na Figura 18 e descrito pela equação 13.
Figura 18 - Comportamento econômico B1.2.

Critério B1.2: Potencial energético
1,0
0,8

v(.)

0,6
0,4
0,2
0,0
N1

N2

N3

N4

N5

N6

Fonte: Elaboração da autora.

𝑣(. ) = 0,0451𝑥 2 − 0,5038𝑥 + 1,4184

(13)

4.1.2.3 Retorno energético sobre energia investida (EROI) (B1.3)
Este critério (Energy Return On Energy Invested – EROI) define a razão
entre quanta energia deve ser gerada por um sistema de geração de energia elétrica
e a quantidade de energia necessária para criar e implementar este sistema. É uma
proporção adimensional da energia devolvida à sociedade para a energia necessária
para produzir essa energia (BHANDARI et al., 2015).
Para se chegar ao EROI, geralmente, utiliza-se da equação 14.
𝐸𝑅𝑂𝐼 =

𝐿𝑇
𝐸𝑃𝐵𝑇

(14)

Em que LT é a vida útil do sistema em anos. O termo EPBT diz respeito ao
tempo de recuperação de energia do sistema e é calculado com base na equação 15.
𝐸𝑃𝐵𝑇 =

𝑊1
𝑃𝑅
(𝐼. 𝜂. 𝜀 )

em que:
W1: Energia investida (primária) (MJ.m-2);
ε: Fator de conversão de energia elétrica para primária;

(15)
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I: Insolação total incidente nos módulos, no ano ((MJ.m-2.yr-1);
𝛈: eficiência média do módulo (%);
PR: rendimento global do sistema (%).
Se o EROI for 1:1, significa que o sistema somente devolveu a energia
investida sobre ele. Os valores médios variam consideravelmente de um estudo para
outro. Bhandari et al. (2015) realizou um estudo onde o EROI variou de 8,7 a 34,2.
Com base neste estudo são construídos os níveis de impacto deste critério.
Estes níveis estão apresentados na Tabela 20 do Apêndice A.
O comportamento econômico deste critério é definido através da equação
4, com α positivo e K definido pela equação 5.

4.1.2.4 Rendimento global do sistema ou Performance ratio (PR) (B1.4):
Este critério define o rendimento do sistema em relação a um sistema
teórico ideal e sem perdas, com base na razão entre a produtividade final (YF) e a
produtividade de referência (YR). Ou seja, este critério mostra a porcentagem de
energia disponível para injetar na rede após a dedução de perdas de energia (perdas
térmicas, condução e inversores) e o consumo de energia para a operação.
Para o cálculo do rendimento global do sistema toma-se como base a
equação 16.
𝑃𝑅𝑥 =

𝐸𝑥 ⁄(𝐺𝑃𝑂𝐴 ⁄𝐼𝑟𝑟𝑆𝑇𝐶 )
𝑃𝐹𝑉

(16)

em que:
PRx: rendimento global do SFCR “x” analisado, para o período considerado
(mensal ou anual);
Ex: energia fotovoltaica gerada no SFCR “x” analisado, no período
considerado [kWh/mês ou kWh/ano];
GPOA: Irradiação solar no plano dos módulos para o período considerado
[kWh/m²/mês ou kWh/m²/ano];
IrrSTC: = Irradiância solar nas STC = 1 kW/m²;
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STC: Condições Padrão de Teste;
PFV= Potência nominal instalada do SFCR [kWp].
Quanto mais próximo de 100% este indicador estiver, menores são as
perdas no SFCR. Contudo, não é possível atingir 100% neste critério na prática, pois
há perdas inevitáveis que surgem durante o funcionamento de um SFCR. Para a
realidade técnica atual, normalmente um SFCR bem projetado e instalado, que utiliza
módulos FV e inversores de boa qualidade, e que esteja em perfeitas condições de
funcionamento tem um rendimento entre 80% e 90%. Isto é esperado, pois toda a
energia produzida pode ser entregue à rede. As poucas perdas existentes dependem
da eficiência do inversor (FINOCCHIO, 2013).
Os níveis de impacto para este critério estão dispostos no Apêndice A,
Tabela 21 seu comportamento econômico na Figura 19 e descrito na equação 17.
Figura 19 - Comportamento econômico B1.4.

Critério B1.4: Rendimento global do
sistema
1,0

v(.)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
N1

N2

N3

N4

N5

Fonte: Elaboração da autora.

𝑣(. ) = −0,0162𝑥 3 + 0,21852 − 1,0572𝑥 + 1,8556

(17)

4.1.3 Ponto de vista elementar qualidade de energia
Este ponto de vista elementar busca englobar todos os critérios que
envolvem aspectos associados à qualidade de energia. Estes critérios baseiam-se, no
Brasil, no Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica do PRODIST. Contudo, de um
modo geral, internacionalmente, adotam-se as recomendações da Comissão
Eletrotécnica Internacional (IEC) e do Instituto de Engenheiros Eletricistas e
Eletrônicos (IEEE).
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4.1.3.1 Taxa de distorção harmônica de corrente – TDHi (C1.1)
Este critério caracteriza a deformação da corrente na presença de
harmônicas. Os limites apresentados na Tabela 7 são valores recomendados pela
IEC. Com base nestas recomendações são construídos os níveis de impacto deste
critério. Estes níveis estão apresentados na Tabela 22 do Apêndice A. O
comportamento econômico deste critério é definido através da equação 4, K pela
equação 6 e com α negativo.
Tabela 7 - Limites de distorção de corrente.

Harmônicas ímpares

Limites
[%]

Harmônicas pares

Limites
[%]

3ª à 9ª

<4,0

2ª à 8ª

<1,0

11ª à 15ª

<2,0

10ª à 32ª

<0,5

17ª à 21ª

<1,5

23ª à 33ª

<0,6
Fonte: IEC (2004).

4.1.3.2 Taxa de distorção harmônica de tensão – TDHv (C1.2):
Este critério caracteriza a deformação da onda de tensão na presença de
componentes harmônicas.
Os limites apresentados na Tabela 8 são valores recomendados pelo IEEE.
Tabela 8 - Limites de distorção de tensão.

Tensão

Harmônico individual

TDHv

V ≤ 1 kV

5.0

8.0

1 kV < V ≤ 69 kV

3.0

5.0

69 kV < V ≤ 161 kV

1.5

2.5

1

1.5

161 kV < V

Fonte: IEEE (2014).

Com base nestas recomendações são construídos os níveis de impacto
deste critério. Estes níveis estão apresentados na Tabela 23; o seu comportamento
econômico ilustrado na Figura 20 e descrito pela equação 18.
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Figura 20 - Comportamento econômico C1.2.

Critério C1.2: THDv
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
N1

N2

N3

N4

N5

Fonte: Elaboração da autora.

𝑣(. ) = −0,012𝑥³ + 0,1742𝑥³ − 0,9231𝑥 + 1,7616

(18)

4.1.3.3 Fator de potência - considerando harmônicos (C1.3):
Este critério é o quociente entre a potência ativa média P em W e a potência
aparente S em VA, conforme a equação 19, onde os valores eficazes são totais e
incluem a fundamental e todas as harmônicas.
𝑓𝑝 =

𝑃
𝑆

(19)

Para unidade consumidora ou conexão entre distribuidoras com tensão
inferior a 230 kV, o fator de potência no ponto de conexão deve estar compreendido
entre 0,92 e 1,00 indutivo ou 1,00 e 0,92 capacitivo, de acordo com regulamentação
vigente (ANEEL, 2018).
Os níveis de impacto deste descritor baseados nos dados da ANEEL (2018)
são apresentados na Tabela 24 e seu comportamento econômico descrito pela
equação 4, K pela equação 5 e α positivo.

4.2

PONTO DE VISTA FUNDAMENTAL ECONÔMICO-FINANCEIRO
Este PVF busca englobar os principais aspectos no que diz respeito às

questões econômico-financeiras que envolvem um SFCR. Ele é composto por 5
critérios (descritores) que são apresentados no Quadro 4.
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Quadro 4 - Descritores (critérios) associados ao PVF 2 – econômico-financeiro.
Critério
PVE
Código
Periodicidade de manutenção

–

A2.1

Facilidade de manutenção

–

A2.2

Custos de energia economizada

–

A2.3

Custo nivelado de energia

–

A2.4

–

A2.5

Payback energético
Fonte: Elaboração da autora.

4.2.1 Periodicidade de manutenção (A2.1)
Este critério está associado aos tempos sugeridos pelos fabricantes, ou
definidos pelo conhecimento adquirido em sistemas similares, para manutenções
preventivas. Considera também as atividades com caráter operativo como,
reabastecimento e limpeza (RICETTI, 2010).
Os níveis de impacto definidos para este critério qualitativo estão
apresentados na Tabela 25 e Tabela 38 – Apêndice A, bem como seu comportamento
econômico ilustrado na Figura 21 e regido pela equação 20.
Figura 21 - Comportamento econômico A2.1.

Critério A2.1: Periodicidade de
manutenção
1,0

v(.)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
N1

N2

N3

N4

N5

N6

Fonte: Elaboração da autora.

𝑣(. ) = 0,0486𝑥² − 0,527𝑥 + 1,4362

(20)

4.2.2 Facilidade de manutenção (A2.2)
Este critério define o quão facilitada ou complicada é a manutenção do
SFCR, incluindo que o nível de desenvolvimento tecnológico inserido pode dificultar
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este trabalho, exigindo mão de obra especializada, nem sempre encontrada com
facilidade ou com o conhecimento necessário (RICETTI, 2010).
Os níveis de impacto definidos para este critério qualitativo estão
apresentados na Tabela 26, no Apêndice A. O comportamento econômico deste
critério está apresentado na Figura 22 e descrito na equação 21.
Figura 22 - Comportamento econômico A2.2.

Critério A2.2:
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
N1

N2

N3

N4

N5

Fonte: Elaboração da autora.

𝑣(. ) = −0,0068𝑥³ + 0,1299𝑥² − 0,8178𝑥 + 1,696

(21)

4.2.3 Custos de energia economizada (A2.3)
O custo da energia economizada permite comparar economicamente os
investimentos em eficiência energética e em produção de energia. Através do
equacionamento exposto abaixo (equações 22 e 23) é possível realizar este cálculo
(LISITA JÚNIOR, 2005).
𝐶𝐸𝐸 =

𝐶𝐶𝑉𝐴
𝐸𝐸

(22)

em que:
EE: energia gerada anualmente (kWh/ano);
CCVA: custo do ciclo de vida anualizado (R$) (equação 23).
𝐶𝐶𝑉𝐴 =
sendo:

𝐶𝐶𝑉
𝑋. 𝑃𝐴

(23)
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X: fator de descapitalização (adimensional);
PA: fator de amortização (adimensional);
CVV: custo do ciclo de vida que é traduzido no investimento inicial + valor
presente (em R$) para um item que seria adquirido n anos mais tarde + valor presente
acumulativo para os gastos anuais fixos em manutenção (em R$).
Este critério é regido pela equação 4, K pela equação 5 e com α positivo.

4.2.4 Custo nivelado de energia (LCOE) (A2.4)
Este é um critério onde é realizado o cálculo do custo de geração de energia
elétrica no ponto de conexão. Ele analisa, em valor presente, os custos globais de um
sistema (investimento, operação e manutenção) e o montante de energia (medido em
quilowatts hora – kWh) que ele gera ao longo de sua vida útil.
Desta forma, é possível verificar o valor mínimo da tarifa de fornecimento
de energia que o consumidor deve “enxergar” para considerar viável, em termos
econômicos, seu investimento na geração fotovoltaica. Entende-se por tarifa, nesses
casos, o valor final pago pelo consumidor, isto é, incluídos os impostos que incidem
sobre a tarifa básica homologada pela ANEEL. A Tabela 9 apresenta exemplos de
custo nivelado de energia para aplicações diferentes de SFCR.
Tabela 9 - Competitividade da geração fotovoltaica – custo nivelado da geração (R$/kWh).

Aplicação

Potência

Investimento inicial

Custo nivelado

[kWp]
5

[R$38
mil]

[R$/MWh]
602

10

69

541

Comercial

100

591

463

Industrial

1000

5185

402

Residencial

Fonte: EPE (2012).

Os níveis de impactos deste descritor foram definidos com base nos valores
apresentados na Tabela 9 e estão apresentados no Apêndice A, Tabela 27. O seu
comportamento econômico está descrito na equação 24 e ilustrado na Figura 23.
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Figura 23 - Comportamento econômico A2.4.

Critério A2.4: Custo nivelado de
energia
1,0

v(.)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
N1

N2

N3

N4

N5

Fonte: Elaboração da autora.

𝑣(. ) = −0,0117𝑥³ + 0,1753𝑥³ − 0,9377𝑥 + 1,7764

(24)

4.2.5 Payback energético (A2.5)
Este critério representa o período de tempo (em anos) necessário para
"pagar" a soma do investimento original em SFCR. Ele busca entender qual é a
economia que se tem a cada mês e mostrar que ela vai aumentar a cada ano por
conta dos reajustes tarifários anuais.
Para se chegar ao valor deste critério deve-se utilizar a equação 25 que,
basicamente, divide o custo total do investimento pela economia proporcionada
mensalmente.
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑅$)
𝑘𝑊ℎ
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 (
) 𝑥𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎
𝑚ê𝑠

(25)

É possível verificar que à medida que as tarifas de energia elétrica das
concessionárias continuam aumentando com o tempo, o período de retorno do SFCR
se torna mais curto.
O Quadro 5 apresenta o valor do payback simples para cada distribuidora
considerando a vida útil dos módulos de 25 anos e de 15 anos do inversor.
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Quadro 5 - Payback para sistemas FV residenciais e comerciais.

Fonte: ANEEL (2017).

Com base nesses dados na ANEEL é que foram construídos os níveis de
impacto do critério payback, apresentados na Tabela 28 do Apêndice A, enquanto o
seu comportamento econômico foi exposto na Figura 24 e definido na equação 26.
Figura 24 - Comportamento econômico A2.5.

Critério A2.5: Payback
1,0
0,8

v(.)

0,6
0,4
0,2
0,0
N1

N2

N3

N4

N5

Fonte: Elaboração da autora.

𝑣(. ) = −0,0134𝑥³ + 0,1954𝑥² − 1,0067𝑥 + 1,8244

(26)
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4.3

PONTO DE VISTA FUNDAMENTAL SOCIOAMBIENTAL
Este PVF busca englobar os principais aspectos no que diz respeito às

questões socioambientais que envolvem um SFCR. Ele é composto por 4 critérios
(descritores) que são apresentados no Quadro 6.
Quadro 6 - Descritores (critérios) associados ao PVF 3 – socioambiental.
Critério
PVE

Código

Payback time de carbono

–

A3.1

Uso da terra (área requerida)

–

A3.2

Poluição sonora

–

A3.3

Poluição visual
Fonte: Elaboração da autora.

–

A3.4

4.3.1 Payback time de carbono (A3.1)
O payback time do carbono calcula quanto tempo o sistema deve que
funcionar para compensar o CO2 por ele emitido durante a sua fabricação,
implantação, manutenção e uso. Em outras palavras, é uma medida para determinar
qual o tempo necessário que um empreendimento de mitigação de CO 2 tem que
funcionar para compensar o CO2 por ele lançado na atmosfera durante todo o seu
ciclo de vida (MARIMUTHU; KIRUBAKARAN, 2013).
Para que seja possível determinar o payback time é necessário comparar
as emissões de CO2 equivalente anual (kg de CO2 eq./ano) da planta desejada com
outra tecnologia de conversão ou rede elétrica do país a fim de determinar a
quantidade de emissão de CO2 evitada.
A equação 27 representa este critério a fim de determinar a quantidade de
anos necessários de funcionamento da planta para compensar o CO 2.
𝑃𝐵𝑇𝐶𝑂2 =

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
(𝑎𝑛𝑜𝑠)
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎

((27)

A Figura 25 mostra os resultados do payback time de carbono dos cenários
de um experimento realizado por Pinto (2016), considerando um ciclo de vida de 25
anos.
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Figura 25 - Payback time de carbono de sistemas fotovoltaicos.

Fonte: Pinto (2016).

Os níveis de impacto deste critério são apresentados no Apêndice A, na
Tabela 29, enquanto seu comportamento econômico é descrito pela equação 4, K
definido pela equação 6 e com α negativo.

4.3.2 Uso da terra (área requerida) (A3.2)
Este critério define a área requerida para a implantação da planta
fotovoltaica em análise. É um critério quantitativo e expresso como m²/kW de potência
instalada.
A Tabela 10 apresenta um comparativo entre alguns módulos fotovoltaicos
diferentes, mostrando a relação de área por potência de cada módulo, calculada com
base na potência, eficiência e área de cada módulo.
Tabela 10 - Comparativo entre módulos fotovoltaicos.

Fabricante
Panasonic
Sanyo
Kyocera Solar
SunPower
Canadian Solar

Potência

Área

Eficiência

Área requerida

[kW]

[m²]

[%]

[m²/kW]

HIT VBH N295

0,295

1,54

19,1

27,33

SJ46
KK270P-3CD8CG

0,270

1,64

16,4

37,04

SPR-X21-345

0,345

1,67

21,5

22,51

SP CS6K-300MS

0,300

1,62

18,33

29,46

Modelo

Fonte: Elaboração da autora.

75

Quanto menor for esse critério, melhor, pois menos área está sendo
necessária para instalação do sistema.
Com base nesses dados são construídos os níveis de impacto deste
critério. Eles são apresentados na Tabela 30, Apêndice A. O seu comportamento
econômico é descrito pela equação 28 e exposto na Figura 26.
𝑣(. ) = −0,007𝑥³ + 0,1311𝑥³ − 0,8204𝑥 + 1,6932

(28)

Figura 26 - Comportamento econômico A3.2.

Critério A3.2: Terra requerida
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v(.)
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0,6
0,4
0,2
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N5

Fonte: Elaboração da autora.

4.3.3 Poluição sonora (A3.3)
Este critério é definido como qualquer alteração no som ambiente, que
possa prejudicar as atividades humanas. Consiste na avaliação da descaracterização
do som ambiente, causada pela poluição sonora, conforme estabelecido na
Resolução do CONAMA 001/90 (RICETTI, 2010). O ideal é que o SFCR não emita
sons (ruídos).
A Tabela 31 do Apêndice A apresenta os níveis de impacto deste critério e
o seu comportamento econômico é descrito pela equação 4. O alfa (α) deste critério
é negativo, pois o decisor é avesso à poluição e o K é definido pela equação 6.

4.3.4 Poluição visual (A3.4):
Este critério define qualquer alteração na paisagem, em virtude do
incremento de elementos visuais. Consiste numa avaliação qualitativa do impacto,
positivo ou negativo, na paisagem local e da integração com elementos urbanísticos

76

locais. A poluição visual constitui um dano, à medida em que o excesso de elementos
afeta as condições estéticas do meio ambiente. Não existe resolução normativa
governamental que estabeleça critérios para avaliação da poluição visual (RICETTI,
2010).
A Tabela 11 apresenta os níveis de impactos construídos para este critério
qualitativo.
Tabela 11 - Critério: Poluição visual (A3.4).

Nível

Qualitativo

N1

Agrega valor à paisagem

N2

Sem interferência

N3

Desconforto visual

N4

Anteparo para outros planos

Unidade

Tipo

adimensional

Discreto
Construído

Fonte: Elaboração da autora.

Com os níveis de impacto em uma escala ordinal aplica-se então o método
AHP para realizar as comparações par a par entre eles, como mostrado na Tabela 12.
Tabela 12 – Comparação par a par: método AHP.

N1

N2

N3

N4

N1

1

3

5

9

N2

1/3

1

5

7

N3

1/5

1/5

1

5

N4

1/9

1/7

1/5

1

Fonte: Elaboração da autora.

O resultado desta matriz é o comportamento econômico de cada um dos
níveis, apresentado na Tabela 13.
Tabela 13 – Comportamento econômico do critério A3.4.

Nível

v(.)

N1

1,00

N2

0,51

N3

0,14

N4

0,00

Fonte: Elaboração da autora.
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A função de valor final do critério é obtida após gerar o gráfico dos níveis
pelo v(.), como ilustrado na Figura 27, e extrair a equação de sua reta de tendência,
apresentada na equação 29.
Figura 27 - Comportamento econômico A3.4.

Critério A3.4: Poluição visual
1,0

v(.)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
N1

N2

N3

N4

𝑣(. ) = 0,0193𝑥³ − 0,0556𝑥² − 0,4602𝑥 + 1,4965

4.4

(29)

TRADE-OFF DOS PONTOS DE VISTA FUNDAMENTAIS E ELEMENTARES
O trade-off – assim como a função de valor econômico – são utilizados com

o intuito de definir a importância de cada ponto de vista ou descritor perante o grupo
que o contém.
No caso dos descritores foram definidas suas funções de valor econômico
para que exista a possibilidade de esta ser utilizada na avaliação de desempenho.
Deve-se ainda definir o trade-off de cada um. Para isso, é utilizada novamente a matriz
de comparação par a par do método AHP, traduzindo assim o trade-off de cada um.
A matriz de comparação de cada um destes critérios encontra-se no Apêndice B.
Para o PVF 1, o trade-off é construído para cada PVE separadamente e
estão apresentados no Apêndice C, na Figura 32 para o PVE A1, na Figura 33 para o
PVE B1 e na Figura 34 para o PVE C1. As matrizes construídas para cada um dos
PVE’s encontram-se no Apêndice B (Tabela 44, Tabela 45 e Tabela 46). O trade-off
total do PVF 1 é apresentado na Figura 28.
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Figura 28 - Trade-off PVF 1.

PVF 1: Técnico
100%
80%
64%
60%
40%
26%
20%

10%

0%
PVE A1

PVE B1

PVE C1

Fonte: Elaboração da autora.

A partir deste trade-off é que é refletida a “preferência” do decisor com
relação a cada um dos PVE’s, apresentando-se mais influenciável pelo PVE Produção
do que pelos outros.
Para os demais PVF’s, como não existem PVE’s atrelados a eles, o tradeoff é realizado de forma direta do PFV para cada descritor.
A Figura 29 apresenta o trade-off do PVF 2, onde é visível a maior influência
dos critérios relacionados aos custos envolvidos.
Figura 29 - Trade-off PVF 2.

PVF 2: Econômico-financeiro
100%

80%

60%
46%
40%
28%
15%

20%
4%

6%

A2.1

A2.2

0%
A2.3

Fonte: Elaboração da autora.

A2.4

A2.5
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No PVF 3 (socioambiental), o descritor com maior influência é o uso da
terra e, posteriormente, o payback time de carbono, como mostrado na Figura 30.
Figura 30 - Trade-off PVF 3.

PVF 3: Socioambiental
100%
80%
55%

60%
40%

28%

20%

12%
5%
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A3.1

A3.2

A3.3

A3.4

Fonte: Elaboração da autora.

As matrizes de comparação par a par utilizadas para a construção do tradeoff destes PVF’s e PVE’s encontram-se no Apêndice B.
Cabe ressaltar que para todos as matrizes de comparação construídas, a
fim de validar sua consistência, foi calculado o índice de inconsistência, sendo que
todas ficaram dentro dos 10% pré-determinados. Para as matrizes que inicialmente
apresentaram um valor maior do que 10%, os julgamentos foram refeitos até que fosse
possível ficar dentro do limite.
Quanto ao sistema como um todo, seu trade-off é encontrado ao realizar a
comparação par a par entre todos os seus PVF’s, resultando nos percentuais
apresentados na Figura 31.
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Figura 31 - Trade-off para avaliação de SFCR.

Trade-off aspectos para avaliação de SFCR.
100%
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40%
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PVF 2

PVF 3

Fonte: Elaboração da autora.

Desta forma, com a construção de um modelo multicriterial, a avaliação
torna-se mais facilitada, devido a hierarquização e desagregação temporária de seus
componentes em PVF’s, PVE’s e descritores.
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5 CONCLUSÕES
Na presença da – cada vez mais – crescente demanda por energia elétrica,
não se pode admitir que o planejamento do setor elétrico ocorra de uma forma que
vise somente o mínimo custo. Os demais aspectos que permeiam o setor devem ser
considerados, ou ao menos boa parte deles.
Este olhar integrado acerca de todos os aspectos, torna-se ainda mais
importante quando são consideradas fontes renováveis com penetração mais recente
no setor, em especial solar fotovoltaica. Isto pois comumente ao buscar somente
critérios econômico-financeiros, estes tornam-se o principal impeditivo para a
implementação de um SFCR. Contudo, quando passa a se internalizar outros
aspectos na avaliação de um SFCR, seja para aquisição ou até mesmo para avaliar
seu desempenho, os SFCR emergem. De todo modo, é sabido que os SFCR ainda
estão se tornando competitivos frente às outras fontes de energia tradicionais.
Para auxiliar na decisão sob a ótica de múltiplos critérios existem muitos
métodos já difundidos (como apresentado no capítulo 3). Neste trabalho optou-se pelo
uso da Teoria de Utilidade Multiatributo e Método AHP, devido à sua sabida
consistência e facilidade de aplicação, além de permitir aos decisores a justificativa
de suas escolhas com valores numéricos e apresentação do índice de inconsistência
dos julgamentos. Mas, mesmo atingindo o índice de inconsistência desejado, isto não
garante que é o melhor a ser definido.
Assim, depois de uma extensa revisão bibliográfica, e com o uso das
metodologias mencionadas, foi possível a construção de um modelo que integra
aspectos tangentes aos SFCR. Esse modelo contempla múltiplos critérios que
direcionam aos pontos de vista fundamentais técnicos, econômico-financeiros e
socioambientais. Essas características trazem ao modelo grande importância para
análise e avaliação de SFCR.
A metodologia utilizada para construção do modelo, proporciona
transformar todos os critérios utilizados nas mesmas unidades de medida, o que é
extremamente vantajoso quando se deseja avaliar vários critérios, de naturezas
diversas, simultaneamente, tais como técnicos, econômico-financeiros e sociais.
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Tendo em vista que o modelo é reflexo claro das preferências do decisor e
dos demais envolvidos, as consequências e resultados podem variar caso outro
decisor aplique suas preferências.
Para trabalhos futuros sugere-se que o método passe por diversificados
testes para validá-lo e, caso necessário, melhorá-lo. Além de discutir a importância de
cada critério por pessoas envolvidas no setor e que estejam engajadas com o tema.
Por fim, informo os trabalhos publicados correlatos ao tema deste trabalho:
Trabalhos completos publicados em anais de congressos:
1. SICA, Everthon Taghori; STOCKERT, E. R. V. ; SOUZA, B. P. ;
NOVAK, C. ; SOUZA, M. P. . Avaliação dos impactos da produção
de energia de uma microcental fotovoltaica na qualidade de energia
e no sistema de proteção de um unidade consumidora: um estudo
de caso. In: XVII ERIAC - Encontro Regional Ibero-americano do
CIGRÉ, 2017, Ciudad del Este. XVII ERIAC. Ciudad del Este: Cigré,
2017.
2. SOUZA, B. P. ; NOVAK, C. ; SICA, Everthon T. ; TAKIGAWA, F. Y.
K. . Gestão Pelo Lado da Demanda por meio de Micro geração Solar
Fotovoltaica e sua Políticas de Conexão. In: Congreso Internacional
de Distribución Eléctrica (CIDEL), 2014, Buenos Aires. CIDEL.
Buenos Aires: ADERA, 2014.
Menção Honrosa - Melhor Trabalho no Sesíon 6 "La
Distribucíon Eléctrica como Actividad Sustentable", CACIER /
ADEERA - CIDEL Congreso Internacional de Distribucíon
Eléctrica
Resumos expandidos publicados em anais de congressos
3. MEURER, A. L. K. ; NOVAK, C. ; SOUZA, B. P. ; SICA, Everthon T.
Aos Impactos da Implementação do Laboratório Piloto de
Microgeração Fotovoltaica no Campus Florianópolis. In: Seminário
de Pesquisa, Extensão e Inovação, 2015, Florianópolis. SEPEI
2015, 2015.
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APÊNDICE A – NÍVEIS DE IMPACTO DOS DESCRITORES
PONTO DE VISTA FUNDAMENTAL TÉCNICO – PVF1
Tabela 14 - Critério: Energia elétrica produzida (A1.1).

Nível

Quantitativo

A*

0,95

Unidade

Tipo
Contínuo

Adimensional
A*

Direto

0
Fonte: Elaboração da autora.

Tabela 15 - Critério: Fator de dimensionamento do inversor (A1.3).

Nível

Quantitativo

N1

[0,6;0,85[

N2

[0,85;0,95[

N3

[0,95;1,00[

N4

[1,00;1,05]

Unidade

Tipo

Adimensional

Discreto
Direto

Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 16 - Critério: Capacidade de armazenamento (A1.4).

Nível

Quantitativo

N1

> 10

N2

[10; 7,5[

N3

[7,5;5[

N4

[5;2,5]

N5

< 2,5

Unidade

Horas

Tipo

Discreto
Direto

Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 17 - Critério: Capacidade de modularidade (A1.5).

Nível

Quantitativo

A*

100

Unidade
%/kW

A*

0
Fonte: Elaboração da autora.

Tipo
Contínuo
Construído
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Tabela 18 - Critério: Variabilidade da fonte primária (B1.1).

Nível

Quantitativo

A*

0

Unidade
Adimensional

A*

Tipo
Contínuo
Construído

1
Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 19 – Critério: Potencial energético (B1.2).

Nível

Quantitativo

N1

> 22

N2

[22; 20[

N3

[20;18[

N4

[18;16[

N5

[16;14]

N6

Unidade

MJ/m²/dia

Tipo

Discreto
Direto

< 14
Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 20 - Critério: Energia economizada

Nível

Quantitativo

A*

35

A*

Unidade

Tipo

Adimensional

Contínuo Direto

3
Fonte: Elaboração da autora.

Tabela 21 – Critério: Performance ratio (B1.4).

Nível

Quantitativo

N1

> 90

N2

[90; 85[

N3

[85;80[

N4

[80;75]

N5

< 75

Unidade

%

Fonte: Elaboração da autora.

Tipo

Discreto
Direto
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Tabela 22 - Critério: Taxa de distorção harmônica de corrente (C1.1).

Nível

Quantitativo

A*

0,5

Unidade
%

A*

Tipo
Contínuo
Direto

4
Fonte: Elaboração da autora.

Tabela 23 - Critério: Taxa de distorção harmônica de tensão (C1.2).

Nível

Quantitativo

N1

< 1,5

N2

[1,5; 2,5[

N3

[2,5;5,0[

N4

[5,0;8,0]

N5

> 8,0

Unidade

%

Tipo

Discreto
Direto

Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 24 – Critério: Fator de potência (C1.3).

Nível

Quantitativo

A*

1,00

Unidade
Adimensional

A*

Tipo
Contínuo
Direto

0,92
Fonte: Elaboração da autora.

PONTO DE VISTA FUNDAMENTAL ECONÔMICO-FINANCEIRO – PVF2
Tabela 25 – Critério: Periodicidade de manutenção (A2.1).

Nível

Qualitativo

N1

Bienal

N2

Anual

N3

Semestral

N4

Mensal

N5

Semanal

N6

Diária

Unidade

Adimensional

Fonte: Elaboração da autora.

Tipo

Discreto
Direto
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Tabela 26 - Critério: Facilidade de manutenção (A2.2).

Nível

Qualitativo

Unidade

N1

Fácil/Disponível

N2

Complexidade média/Acessível

N3

Muito complexa/Acessível

N4

Muito complexa/Pouco acessível

N5

Muito complexa/Indisponível

Adimensional

Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 27 - Critério: Custo nivelado de energia (A2.4).

Nível

Quantitativo

N1

< 402,00

N2

[402,00; 463,00[

N3

[463,00; 541,00[

N4

[541,00; 602,00]

N5

> 602,00

Unidade

Tipo

Discreto
R$/MWp
Direto

Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 28 - Critério: Payback (A2.5).

Nível

Quantitativo

N1

< 4,1

N2

[4,1;6,3[

N3

[6,3; 8,5[

N4

[8,5;10,6]

N5

> 10,6

Unidade

Tipo

Anos

Discreto
Direto

PONTO DE VISTA FUNDAMENTAL SOCIOAMBIENTAL – PVF3
Tabela 29 - Critério: Payback time de carbono (A3.1).

Nível

Quantitativo

A*

<4

Unidade

Tipo
Contínuo

Anos
A*

> 60
Fonte: Elaboração da autora.

Direto

Tipo

Discreto
construído
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Tabela 30 - Critério: Área requerida (A3.2)

Nível

Quantitativo

N1

< 22,51

N2

[22,51;27,33[

N3

[27,33;29,46[

N4

[29,46;37,04]

N5

> 37,04

Unidade

Tipo

m²/kW

Discreto
Direto

Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 31 - Critério: Poluição sonora (A3.3).

Nível

Quantitativo

A*

0

Unidade

Tipo
Contínuo

dB
A*

70
Fonte: Elaboração da autora.

Direto
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APÊNDICE B – MATRIZES DE COMPARAÇÃO PAR A PAR
Tabela 32 - Matriz de comparação par a par: níveis de impacto A1.2.

A1.2

N1

N2

N3

N4

N5

N1

1

3

5

7

9

N2

1/3

1

3

5

7

N3

1/5

1/3

1

3

5

N4

1/7

1/5

1/3

1

3

N5

1/9

1/7

1/5

1/3

1

Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 33 - Matriz de comparação par a par: níveis de impacto A1.3.

A1.3

N1

N2

N3

N4

N1

1

3

5

7

N2

1/3

1

3

5

N3

1/5

1/3

1

3

N4

1/7

1/5

1/3

1

Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 34 - Matriz de comparação par a par: níveis de impacto A1.4.

A1.4

N1

N2

N3

N4

N5

N1

1

3

5

7

7

N2

1/3

1

3

7

9

N3

1/5

1/3

1

3

7

N4

1/7

1/7

1/3

1

3

N5

1/7

1/9

1/7

1/3

1

Fonte: Elaboração da autora.
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Tabela 35 - Matriz de comparação par a par: níveis de impacto B1.2.

B1.2

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N1

1

3

3

7

7

9

N2

1/3

1

3

3

5

7

N3

1/3

1/3

1

3

5

5

N4

1/7

1/3

1/3

1

5

5

N5

1/7

1/5

1/5

1/5

1

3

N6

1/9

1/7

1/5

1/5

1/3

1

Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 36 - Matriz de comparação par a par: níveis de impacto B1.4.

B1.4

N1

N2

N3

N4

N5

N1

1

3

5

7

9

N2

1/3

1

3

5

7

N3

1/5

1/3

1

3

5

N4

1/7

1/5

1/3

1

5

N5

1/9

1/7

1/5

1/5

1

Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 37 - Matriz de comparação par a par: níveis de impacto C1.2.

C1.2

N1

N2

N3

N4

N5

N1

1

3

5

7

9

N2

1/3

1

3

5

9

N3

1/5

1/3

1

3

7

N4

1/7

1/5

1/3

1

5

N5

1/9

1/9

1/7

1/5

1

Fonte: Elaboração da autora.
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Tabela 38 - Matriz de comparação par a par: níveis de impacto A2.1.

A2.1

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N1

1

3

5

7

9

9

N2

1/3

1

3

3

7

9

N3

1/5

1/3

1

3

5

7

N4

1/7

1/5

1/3

1

5

7

N5

1/9

1/7

1/5

1/5

1

5

N6

1/9

1/9

1/7

1/7

1/5

1

Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 39 - Matriz de comparação par a par: níveis de impacto A2.2.

A2.2

N1

N2

N3

N4

N5

N1

1

3

5

9

9

N2

1/3

1

3

7

9

N3

1/5

1/3

1

3

7

N4

1/9

1/7

1/3

1

5

N5

1/9

1/9

1/7

1/5

1

Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 40 - Matriz de comparação par a par: níveis de impacto A2.4.

A2.4

N1

N2

N3

N4

N5

N1

1

3

5

7

9

N2

1/3

1

3

5

9

N3

1/5

1/3

1

3

5

N4

1/7

1/5

1/3

1

5

N5

1/9

1/9

1/5

1/5

1

Fonte: Elaboração da autora.
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Tabela 41 - Matriz de comparação par a par: níveis de impacto A2.5.

A2.5

N1

N2

N3

N4

N5

N1

1

3

5

7

9

N2

1/3

1

3

5

7

N3

1/5

1/3

1

3

5

N4

1/7

1/5

1/3

1

3

N5

1/9

1/7

1/5

1/3

1

Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 42 - Matriz de comparação par a par: níveis de impacto A3.2.

A3.2

N1

N2

N3

N4

N5

N1

1

3

5

7

7

N2

1/3

1

3

5

7

N3

1/5

1/3

1

5

5

N4

1/7

1/5

1/5

1

3

N5

1/7

1/7

1/5

1/3

1

Tabela 43 - Matriz de comparação par a par: níveis de impacto A3.4.

A3.4

N1

N2

N3

N4

N1

1

3

5

9

N2

1/3

1

5

7

N3

1/5

1/5

1

5

N4

1/9

1/7

1/5

1

Fonte: Elaboração da autora.
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Tabela 44 - Matriz de comparação par a par: PVE A1.

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5
A1.1

1

3

5

7

9

A1.2

1/3

1

3

5

7

A1.3

1/5

1/3

1

5

7

A1.4

1/7

1/5

1/5

1

3

A1.5

1/9

1/7

1/7

1/3

1

Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 45 - Matriz de comparação par a par: PVE B1.

B1.1 B1.2 B1.3 B1.4
B1.1

1

1/3

1/3

1/7

B1.2

3

1

3

1/3

B1.3

3

1/3

1

1/5

B1.4

7

3

5

1

Fonte: Elaboração da autora.
Tabela 46 - Matriz de comparação par a par: PVE C1.

C1.1 C1.2 C1.3
C1.1

1

3

5

C1.2

1/3

1

3

C1.3

1/5

1/3

1

Fonte: Elaboração da autora.
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APÊNDICE C – TRADE-OFF DOS PONTOS DE VISTA
Figura 32 - Trade-off dos descritores do PVE A1.

PVE A1: Produção
100%
80%
60%

50%

40%
26%
15%

20%
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A1.4

A1.5

0%
A1.1

A1.2

A1.3

Fonte: Elaboração da autora.

Figura 33 - Trade-off dos descritores do PVE B1.

PVE B1: Recurso
100%
80%
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60%
40%
24%
20%

12%
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B1.1

B1.2

B1.3

Fonte: Elaboração da autora.

B1.4
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Figura 34 - Trade-off dos descritores do PVE C1.

PVE C1: Qualidade de energia
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60%
40%
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20%

10%
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Fonte: Elaboração da autora.

C1.3

