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A energia renovável pode 
ser caracterizada como aque-
la advinda de fontes que se 
renovam naturalmente em ci-
clos de vida menores que 100 
anos e cuja disponibilidade 
não é afetada pelo consumo. 
Sua utilização para fins ener-
géticos tem sido preconizada 
com um importante mecanis-
mo de promoção do desen-
volvimento sustentável, tendo 
em vista sua capacidade de 
atender a demandas cada 
vez maiores e com menores 
impactos ambientais, quan-
do comparadas às fontes de 
origem fóssil. 

Embora o aproveitamento 

das energias renováveis apre-
sente vantagens relacionadas 
tanto a aspectos ambientais 
como econômicos e sociais, 
estas fontes esbarram em 
algumas dificuldades devido, 
principalmente, à natureza 
intermitente de sua disponi-
bilidade. Os recursos naturais 
são dependentes de eventos 
não controlados pelo homem, 
mas diretamente influencia-
dos por fatores climáticos. 
Surge então a necessidade de 
armazenamento da energia 
gerada para garantia do su-
primento à sociedade. Outra 
alternativa, ou mesmo uma 
medida complementar, seria 

a diversificação de fontes de 
energia, ou hibridização da ge-
ração. Um sistema energético 
que utiliza dois ou mais tipos 
diferentes de fontes renová-
veis é chamado Sistema de 
Energia Renovável Híbrido 
(SERH). 

Além da natureza esto-
cástica da geração de ener-
gia renovável, essa energia é 
caracterizada pela sua dis-
persão irregular ao longo do 
globo terrestre. Os recursos 
das energias renováveis mui-
tas vezes são concentrados 
em locais que impossibilitam 
ou dificultam seu aproveita-
mento, devido ao risco que 
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isso poderia representar para 
patrimônios culturais ou áreas 
prioritárias para conservação 
ambiental.

No que diz respeito a 
investimento em geração, as 
condições descritas exigem 
dos empreendedores um cui-
dadoso processo de tomada 
de decisão. Nesse contexto, 
insere-se com êxito a adoção 
da Análise Multicritério Espa-
cial (AMC-E), uma ferramenta 
que possibilita uma análise 

consistente de problemas 
espaciais, capaz de contem-
plar critérios relevantes, bem 
como juízos de natureza sub-
jetiva envolvidos no problema 
tratado.

A análise multicritério espa-
cial (AMC-E)

A AMC-E é um procedimento 
que transforma e combina 
dados geográficos (mapas 
de entrada) e preferências de 
especialistas em mapas de 
decisão (mapas de saída) por 
meio de regras de decisão. 
No problema de instalação 
de usinas geradoras de ener-
gia, os mapas de decisão são 
mapas de uma região sob 
estudo, que por meio de uma 
escala de cores, diferencia as 
regiões, destacando as áreas 

mais aptas para a recepção 
de usinas de geração e di-
ferenciando-as das menos 
aptas, por meio de uma escala 
contínua. 

Um aspecto crítico da 
AMC-E é que ela envolve a 
avaliação de alternativas de 
decisão definidas geografica-
mente, baseadas em valores 
de critérios e preferências de 
decisores. Isto implica que os 
resultados das análises de-
pendem não somente de mo-

delos espaciais, mas também 
de valores de julgamentos 
envolvidos nos processos de 
decisão, que possuem, funda-
mentalmente, caráter quali-
tativo. Portanto, é extrema-
mente importante a utilização 
de modelos que permitem 
considerar corretamente este 
tipo de informação.

Neste sentido, o estudo 
de Silva et al. (2020) buscou 
discutir o desenvolvimento de 
ferramentas metodológicas 
para a consideração da infor-
mação qualitativa na resolu-
ção de problemas espaciais 
com múltiplos critérios; em 
particular, analisando o pro-
blema da determinação de 
alternativas locacionais para 
SERHs, representados pelas 
fontes eólica e solar foto-
voltaica, no Estado de Minas 

Gerais.

Criando mapas de decisão

O processo decisório propos-
to se inicia com a determina-
ção dos critérios de caráter 
espacial relevantes para a 
decisão como, por exemplo, 
a radiação solar disponível, a 
velocidade de ventos, a decli-
vidade do relevo, as Unidades 
de Conservação Ambiental 
etc. Neste ponto, uma ques-

tão importante relacionada 
a problemas que envolvem 
múltiplos critérios foi con-
siderada: a quantificação da 
importância relativa de cada 
um desses critérios, de acor-
do com a visão de um grupo 
de especialistas. Tal quantifi-
cação encontra dificuldades 
posto que os critérios podem 
possuir graus de importância 
diferentes entre os com-
ponentes do grupo. Neste 
sentido, o trabalho adapta 
modelos que permitem aos 
especialistas expressarem 
suas preferências com rela-
ção aos critérios por meio de 
diferentes formatos de repre-
sentação de preferências, que 
são posteriormente transfor-
mados e processados para 
gerar um vetor de pesos que 
reflete a importância relativa 

Os recursos das energias renováveis muitas vezes são concentrados 
em locais que impossibilitam ou dificultam seu aproveitamento, de-

vido ao risco que isso poderia representar para patrimônios culturais 
ou áreas prioritárias para conservação ambiental
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dos critérios, de acordo com o 
grupo. Esses pesos são, então, 
utilizados em conjunto com 
uma regra de decisão para 
gerar os mapas de decisão.

A regra de decisão utili-
zada neste trabalho permite 
gerar saídas (mapas de deci-
são) de acordo com diferen-
tes atitudes de decisão, que 
podem refletir, por exemplo, o 
atendimento a “Maioria” dos 
critérios, a 
“Todos” os 
critérios, a 
“Pelo me-
nos 30%” 
dos crité-
rios, etc 
(Figura 1). A regra de decisão 
é baseada na utilização dos 
chamados “Quantificadores 
Linguísticos” que implemen-
tam operações de agregação 
de critérios que expressam 
termos linguísticos (isto é, 

“Maioria”, “Todos”, etc).
Os mapas de decisão obti-

dos destacam as áreas mais 
aptas para a instalação de 
SERHs em Minas Gerais, se-
gundo os critérios considera-
dos na análise realizada. Tais 
áreas situam-se nas regiões 
Norte, Noroeste e Oeste do 
Estado. Ao considerar apenas 
os mapas de decisão, é pos-
sível que possam ser aponta-
das mais de uma alternativa 
de solução. Ademais, podem 

ocorrer situações onde as al-
ternativas obtidas são difíceis 
de serem diferenciadas e/ou 
priorizadas.

Avaliando as alternativas

Como forma 
de apoiar 
uma melhor 
avaliação dos 
resultados, 
seja uma 
compara-
ção, escolha, 
priorização 
e/ou ordena-
ção dessas 
alternativas, 
o modelo 
desenvolvido 
baseia-se 
nos Modelos 
<X, R> que 
são modelos 
para tomada 
de decisão 
em ambien-
te nebuloso 
(ambiente 
fuzzy) e que 
permitem 

que as alternativas sejam 
avaliadas por um especialista 

(ou um grupo), novamente, por 
meio de diferentes formatos 
de preferências. Essa nova 
avaliação é realizada levando 
em consideração critérios adi-
cionais de caráter quantitativo 
e/ou qualitativo (espaciais ou 
não espaciais). O uso de crité-
rios qualitativos geralmente 
baseia-se no conhecimento, 
experiência e intuição dos es-
pecialistas envolvidos. Neste 

ponto, 
também 
podem ba-
sear-se na 
utilização 
de mapas 
qualitati-

vos que expressam a distri-
buição espacial de caracterís-
ticas como “risco ambiental”, 
“integridade da fauna” etc. 
Para o Estado de Minas Gerais, 
o potencial de biomassa foi 
considerado um critério adi-
cional, de natureza espacial e 
quantitativa.

Atualmente, o Governo 
Federal prevê um aumento 
significativo na participação 
de fontes renováveis na Matriz 
Energética Nacional. Dadas 
as características deste tipo 
de geração, os resultados 
obtidos pela pesquisa de-
senvolvida podem fornecer 
indicadores importantes 
para governos e investidores. 
Ressalta-se que a análise e 
os procedimentos utilizados 
possuem caráter flexível e 
o modelo proposto pode ser 
utilizados para analisar outras 
fontes de energia, assim como 
outros problemas locacionais.

Dadas as características deste tipo de geração, os 
resultados obtidos pela pesquisa desenvolvida po-
dem fornecer indicadores importantes para gover-

nos e investidores

Figura 1. Mapas de decisão
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