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RESUMO 
 

A crescente participação de fontes renováveis intermitentes (principalmente eólica e 
solar fotovoltaica) na matriz elétrica brasileira tem imposto desafios aos órgãos 
reguladores e operadores do sistema elétrico brasileiro principalmente quanto ao 
acoplamento entre geração e consumo de energia elétrica. Neste cenário, a 
tecnologia heliotérmica (ou termosolar), ainda não inserida na matriz elétrica 
brasileira, se apresenta como uma fonte de energia renovável controlável, que tem a 
capacidade de auxiliar no controle de geração a partir de uma fonte renovável. 
Como forma de prover uma ferramenta de auxílio à busca de cenários para inserção 
da fonte heliotérmica no Brasil, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento e 
aplicação de uma metodologia multicritérios geoespacial para apoio à tomada de 
decisão quando da escolha de locais para implantação de usinas termosolares no 
Estado de São Paulo. Após a análise do estado da arte tanto da tecnologia 
heliotérmica quanto dos métodos multicritérios, a metodologia proposta utiliza um 
método multicritérios consagrado (o Analytic Network Process - ANP e seu caso 
específico o Analytic Hierarchy Process - AHP) aliado a ferramentas de 
geoprocessamento para mapeamento das principais regiões de instalação de usinas 
termosolares. Os critérios escolhidos para a análise se baseiam em referenciais 
internacionais e os seus respectivos pesos são calculados com base em pesquisa 
de opinião realizada com especialistas em usinas termosolares nacionais e 
internacionais. Após a aplicação da metodologia proposta, são gerados mapas de 
suscetibilidade para usinas termosolares no Estado de São Paulo e é realizado o 
teste de aderência do método através da observação de um local de viabilidade para 
usinas termosolares conhecida (local onde está sendo implantada a primeira usina 
de concentradores cilindros parabólicos no Brasil – Porto Primavera/SP). Desta 
forma, constata-se que a metodologia proposta é consistente e, observando o mapa 
resultante, observam-se sinergias nas regiões mais viáveis que podem indicar uma 
direção importante para a inserção da tecnologia heliotérmica na matriz elétrica 
brasileira seja através da implantação nos locais de melhor viabilidade seja através 
da hibridização com usinas a biomassa, por exemplo. 
 

Palavras-chave: Energias Renováveis. Energia Heliotérmica. Análise Multicritérios. 
Geoprocessamento. 

 
  



ABSTRACT 
 

The increasing share of intermittent renewable power sources (mainly wind and solar 
photovoltaic) in the Brazilian electricity matrix is imposing challenges on regulators 
and operators of the Brazilian electricity system, mainly regarding the coupling 
between generation and consumption of electric energy. In this scenario, heliothermic 
(or solar thermo) technology, not yet inserted in the Brazilian electrical matrix, 
presents itself as a controllable renewable power source, which has the capacity to 
assist in generation control using a renewable source. As a way of providing a tool to 
aid in the search for scenarios for insertion of the heliothermic source in Brazil, the 
present work presents the development and application of a multi-criteria geospatial 
methodology to support decision making when choosing locations for the 
implantation of solar thermo power plants in the State of São Paulo. After analyzing 
the state-of-the-art of both heliothermal technology and multi-criteria methods, the 
proposed methodology uses an established multicriteria method (the Analytic 
Network Process - ANP and its specific case, the Analytical Hierarchy Process - 
AHP) combined with geoprocessing tools for mapping main regions of installation of 
solar thermal plants. The criteria chosen for the analysis are based on international 
benchmarks and their respective weights are calculated based on an opinion 
research conducted with specialists in national and international solar thermal plants. 
After the application of the proposed methodology, susceptibility maps are generated 
for solar thermo power plants in the State of São Paulo and the adherence test of the 
method is performed by observing a site of known feasibility for solar thermal plants 
(where the first solar thermo power plant is being deployed of parabolic cylinders in 
Brazil - Porto Primavera / SP). In this way, it is verified that the proposed 
methodology is consistent and, observing the resulting map, synergies are observed 
in the most viable regions that can indicate an important direction for the insertion of 
the heliothermic technology in the Brazilian electrical matrix either through the 
implantation in the better viability places else through hybridization with biomass 
plants, for example. 
 
Keywords: Renewable Energy. Solar Thermo Energy. Multi-Criteria Analysis. 

Geoprocessing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

A matriz de geração de energia elétrica brasileira, em setembro de 2018, 

apresentava potência total instalada de 160.178,9 MW, resumidos na Figura 1. 

Deste total, 60,2% provinham de usinas hidrelétricas, 25,8% provinham de usinas 

termoelétricas, 8,3% de usinas eólicas, 3,6% entre pequenas centrais hidrelétricas 

(PCHs) e centrais de geração hidrelétrica (CGHs) e 0,83% provenientes de fontes 

solares (ANEEL, 2018). Desta forma, levando em consideração que cerca de um 

terço do potencial proveniente de usinas termoelétricas é de usinas a biomassa ou 

biogás (considerando as usinas a bagaço de cana-de-açúcar, biogás, capim 

elefante, casca de arroz, lenha, licor negro e resíduos florestais), pode-se notar que 

aproximadamente 21% da matriz elétrica brasileira já se baseava em fontes de 

energia renováveis alternativas. Além disso, o Plano Decenal de Expansão de 

Energia 2026 brasileiro prevê um acréscimo de aproximadamente 34.500 MW em 

potência instalada de energias alternativas renováveis (eólicas, PCHs, biomassa e 

solar) até 2026 na matriz elétrica (EPE et al., 2017).  

 

FIGURA 1 – DIVISÃO ENTRE AS FONTES DE GERAÇÃO NA MATRIZ ELÉTRICA BRASILEIRA 

 

FONTE: Adaptado de ANEEL (2018). 
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O crescente aumento da participação de fontes de energia renováveis 

alternativas na matriz de geração de energia elétrica brasileira vem trazendo novas 

experiências aos órgãos operadores e reguladores do sistema elétrico brasileiro. 

Uma destas novidades é o fato de que as principais fontes renováveis em franca 

expansão e implantação (parques eólicos e usinas solares fotovoltaicas) no Brasil 

apresentam características intermitentes, ou seja, não se consegue controlar a 

geração destas usinas (aumentando ou diminuindo a potência disponibilizada 

quando demandado pelo sistema interligado) e, desta forma, não existem 

tecnologias convencionais que possibilitem o controle de geração destas plantas. A 

citada característica expõe o Sistema Interligado Nacional (SIN) a vales ou picos 

instantâneos de geração (descasamento entre produção e consumo de energia) que 

precisam ser compensados pelo próprio sistema e dificultam os controles de tensão 

e frequência sistêmicas (FICHTER et al., 2017). 

Neste contexto, usinas heliotérmicas, conhecidas internacionalmente como 

Concentrated Solar Power (CSP), vêm tendo sua implantação incentivada 

justamente por sua característica de ser controlável (ou despachável), 

principalmente se associada a um sistema de armazenamento térmico. Em 2016, a 

capacidade total instalada em operação de usinas heliotérmicas (ou, também, 

termosolares) no mundo era de pouco mais de 4.800 MW, com mais 900 MW em 

fase de instalação, sendo que mais de 2.300 MW encontram-se na Espanha, 1.700 

MW nos Estados Unidos da América, e países como África do Sul e China iniciaram 

a operação de suas primeiras plantas. (ANEEL, 2015) e (REN21, 2017). 

No Brasil, a ANEEL oficializou o incentivo governamental à inserção da 

tecnologia Termosolar na matriz elétrica brasileira através de Chamada Pública nº 

19/2015 para projetos estratégicos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) intitulada 

“Desenvolvimento de Tecnologia Nacional de Geração Heliotérmica de Energia 

Elétrica” na qual as concessionárias foram autorizadas a utilizar recursos 

direcionados para P&D em projetos relacionados com Energia Heliotérmica (ANEEL, 

2015). Destaca-se que Souza e Cavalcante (2016) citaram esta chamada pública da 

ANEEL como uma das primeiras iniciativas concretas para viabilização da entrada 

da tecnologia CSP na matriz elétrica brasileira, além da autorização para que plantas 

termosolares participassem do leilão de energia nova de 2015 (apesar de não ter 

havido sucesso na participação). Também deve ser destacado que o presente 

trabalho faz parte de um Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento incluído na citada 
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chamada pública ANEEL para projetos estratégicos que foi proposto pela CESP 

(Companhia Energética de São Paulo) e aprovado pela agência. 

Segundo Pereira et al. (2014) as tecnologias de geração de energia 

Heliotérmicas, ou Termosolares, utilizam o princípio de concentração da componente 

direta da irradiação global solar em sistemas receptores que transferem calor a um 

fluido térmico que, então, será direcionado para um sistema de conversão da 

energia térmica em energia elétrica (geradores de vapor associados a turbo 

geradores, por exemplo). Pereira et al. (2014) também apresenta as principais 

tecnologias de concentração solar utilizadas no mundo: concentradores cilindro-

parabólicos, torres solares, refletores Fresnel e discos parabólicos. A escolha por 

cada tipo de tecnologia de concentração depende da análise de vários fatores como: 

potência instalada pretendida, irradiação solar direta e global do local disponível, 

topografia, orientação e interferências do terreno disponível, infraestrutura disponível 

no local da obra, capital disponível e custos do capital, proximidade a outras centrais 

de geração ou indústria com consumo de energia térmica, proximidade a pontos de 

conexão com a rede elétrica, entre outros.  

A apresentada variedade de critérios, que inclusive podem estar 

correlacionados entre si, para escolha de uma determinada tecnologia Termosolar 

indica que a aplicação de uma metodologia multicritério pode ser adequada para 

apoio à tomada de decisão no projeto de uma determinada usina heliotérmica. 

Ferramentas de análise multicritério apresentam-se úteis na resolução de problemas 

nos quais soluções intuitivas dos tomadores de decisão não são uma boa alternativa 

e nos quais se tenha vários critérios que podem estar relacionados entre si, ou não 

(BARROS et al., 2015). Além disso, uma variação que pode ser utilizada às 

consagradas análises multicritérios é a adição de informações geoespaciais para 

aumento da assertividade de resposta da metodologia. 

Desta forma, a partir do exposto nesta contextualização, a presente 

dissertação irá propor e aplicar em um caso prático uma metodologia multicritérios 

para apoio à tomada de decisão quando do desenvolvimento do projeto de uma 

usina Termosolar. O caso prático específico será a aplicação da referida 

metodologia para mapeamento das principais áreas do estado de São Paulo (Brasil) 

para instalação de usinas Termosolares. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente trabalho é desenvolver uma metodologia para 

suporte à tomada de decisão a partir da aplicação de método de análise multicritério 

associado a resultados de geoprocessamento em projetos de usinas termosolares. 

Os objetivos específicos a serem alcançados pelo trabalho são: 

 Analisar as técnicas disponíveis para análise multicritério destacando as 

mais utilizadas em projetos de geração de energias renováveis; 

 Avaliar as variáveis envolvidas no projeto e construção de usinas 

termosolares de diferentes tecnologias e definir as variáveis de interesse 

para o processo decisório; 

 Integrar os dados geoespaciais no método de análise multicritérios; 

 Definir os principais critérios e seus respectivos pesos relativos a serem 

considerados na tomada de decisão para definição da localização de um 

projeto de usina termosolar; 

 Aplicar de forma experimental a metodologia desenvolvida a uma região 

do território brasileiro que, neste caso, será o estado de São Paulo; 

 Mapear e identificar as principais localidades para instalação de usinas 

termosolares no estado de São Paulo. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O aumento da participação de energias renováveis é uma realidade para o 

setor elétrico brasileiro e a tendência é que este movimento se acentue nos 

próximos anos trazendo consigo maiores dificuldades para que se consiga acoplar a 

demanda e a geração de energia elétrica (EPE et al., 2017). A tecnologia Termosolar 

para geração de energia apresenta-se como uma fonte de energia renovável 

controlável que pode proporcionar ao sistema interligado os requisitos de controle de 

carga-produção necessários para a estabilização sistêmica. 

O presente trabalho se justifica por apresentar uma contribuição para que as 

tomadas de decisão em projetos de usinas Termosolares se tornem mais assertivas, 

de forma a auxiliar na viabilização da inserção da tecnologia no cenário nacional 

através da combinação de diferentes critérios associados a dados geoespaciais que, 
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se não for adequadamente estruturada, pode inviabilizar a compreensão das 

variáveis do processo decisório. 

O presente trabalho está inserido no escopo do projeto estratégico do 

Programa de Pesquisa & Desenvolvimento da ANEEL (chamada número 19/2015 de 

P&D estratégico) intitulado “Implantação de usina piloto por meio de integração da 

fonte de geração Termosolar ao Complexo de Energias Alternativas Renováveis da 

UHE Porto Primavera” (00061-0050/2016) patrocinado pela CESP. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A presente dissertação está estruturada de forma que os elementos textuais 

sejam divididos em seis capítulos conforme se segue. 

O primeiro capítulo apresenta uma contextualização do tema a ser abordado 

na dissertação, incluindo uma visão da matriz elétrica brasileira e perspectivas de 

inserção da tecnologia termosolar nesta matriz. Também neste capítulo se 

apresentam os objetivos do presente trabalho, a justificativa para a realização da 

pesquisa e este resumo sobre a estrutura da dissertação. 

No segundo capítulo é realizada a fundamentação teórica para 

embasamento tanto quanto à tecnologia termosolar para geração de energia elétrica 

quanto para os métodos de análise multicritérios para apoio à tomada de decisão, 

com destaque para o método AHP/ANP a ser usado neste trabalho. 

O capítulo três apresenta o estado da arte da tecnologia de geração de 

energia Termosolar e dos métodos estruturados multicritérios para apoio à tomada 

de decisão. Este levantamento de estado da arte foi realizado a partir da busca de 

artigos científicos publicados em periódicos consagrados e selecionados a partir de 

um método estruturado de seleção de portfólio bibliográfico. 

O quarto capítulo é composto pela descrição da metodologia proposta para 

apoio à tomada de decisão e pela apresentação e levantamento dos dados 

utilizados como entrada na metodologia proposta. 

No capítulo cinco a metodologia é aplicada e os pesos dos critérios 

juntamente com os resultados dos cálculos e mapas resultantes são apresentados. 

Por fim, no sexto capítulo os resultados do trabalho são discutidos e 

apresenta-se também as sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No presente capítulo serão apresentados os principais conceitos e 

definições a respeito dos principais pilares deste trabalho: energia solar concentrada 

(CSP) e métodos multicritérios para apoio à tomada de decisão. 

 

2.1 ENERGIA SOLAR CONCENTRADA (TERMOSOLAR) 

 

Usinas termosolares para produção de energia elétrica têm sido construídas 

no mundo todo, principalmente no sul da Europa, Norte e Sul da África e nos 

Estados Unidos. Estas plantas são também conhecidas como fontes de energia 

heliotérmica (Concentrating Solar Power – CSP) e geram energia através de um 

ciclo termodinâmico. A tecnologia heliotérmica utiliza espelhos para concentrar a 

irradiação direta normal (do inglês Direct Solar Irradiation – DNI) proveniente do Sol. 

Esta irradiação concentrada normalmente aquece um fluido que pode ser 

aproveitado diretamente em processos térmicos, ser armazenado ou ser direcionado 

para um bloco de potência onde será gerada eletricidade. 

A grande vantagem de usinas CSP com armazenamento térmico é a 

possiblidade de fornecer energia térmica ou gerar eletricidade quando não há 

irradiação solar, em momentos de passagem de nuvens ou durante a noite. Outra 

vantagem das usinas termosolares (principalmente aquelas com armazenamento 

térmico) é a possibilidade de despachar a energia na rede elétrica, ou seja, gerar o 

montante de energia necessário para acoplamento da geração à demanda. Por 

outro lado, uma desvantagem das usinas CSP é principalmente econômica pelo fato 

desta tecnologia ter maiores custos de investimento em relação a outras fontes 

renováveis de energia (ANEEL, 2015).  

Atualmente existem quatro principais tecnologias para captação da energia 

heliotérmica: sistemas com espelhos cilindro-parabólicos, sistemas de torres solares, 

sistemas com espelhos lineares Fresnel e sistemas de discos parabólicos. Estas 

tecnologias se diferenciam pela dimensão dos componentes, estrutura (arranjo e 

área), nível da temperatura em operação, sistemas de rastreamento do Sol e dos 

fluidos térmicos utilizados (PEREIRA et al., 2014). 

As plantas CSP são constituídas por três principais sistemas: campo solar 

(espelhos, receptor solar e fluido térmico), armazenamento térmico (com ou sem 
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fluido de transferência de calor) e o bloco de potência (turbina, gerador e 

refrigeração). O esquema básico de uma usina heliotérmica com a integração dos 

três sistemas citados pode ser verificado na Figura 2. 

 

FIGURA 2 – ESQUEMA BÁSICO DE UMA USINA CSP COM CONCENTRADORES CILINDRO-
PARABÓLICOS 

 

FONTE: Pereira et al. (2014). 

 

Os componentes do campo solar, sistema de armazenamento e bloco de 

potência são produzidos por vários setores específicos da indústria mundial. A 

cadeia de valor para todos os componentes relevantes de uma usina heliotérmica é 

equivalente para qualquer tecnologia CSP e pode ser vista na Figura 3. 
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FIGURA 3 – CADEIA DE VALOR PARA PRODUÇÃO DOS PRINCIPAIS COMPONENTES DE UMA 
USINA TERMOSOLAR 

 

FONTE: Adaptado de Schlipf et al. (2014). 

 

Existem dois tipos básicos de concentração da irradiação solar: a 

concentração com foco linear e a com foco pontual. Desta forma, tem-se os quatro 

principais arranjos de plantas para concentração da irradiação solar (Figura 4): 

sistemas com espelhos cilindro parabólicos, sistemas de torres solares, sistemas 

com espelhos lineares Fresnel e sistemas de discos parabólicos (RETORTA et al., 

2018). 

Em seguida, serão apresentadas as características e particularidades mais 

relevantes para as principais tecnologias de energia heliotérmica utilizadas na 

geração de energia centralizada: concentradores cilindro-parabólicos, coletores 

lineares Fresnel e torres solares. 
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FIGURA 4 – PRINCIPAIS TECNOLOGIAS DE CONCENTRAÇÃO SOLAR PARA 
APROVEITAMENTO DA ENERGIA 

 Concentração Contínua Concentração Discreta 

Foco 
Linear 

Cilindro Parabólico 

 

Fresnel Linear 

 
 
Foco 
Pontual 

Disco Parabólico 

 

Torre Solar 

 
FONTE: Adaptado de German Aerospace Center (2016). 

 

2.1.1 Concentradores cilindro-parabólicos 

 

A tecnologia de espelhos cilindro parabólicos é a mais utilizada em usinas 

CSP com aproximadamente 96% da capacidade instalada no mundo (ANEEL, 

2015). As usinas da Solar Energy Generating, construídas nos Estados Unidos, 

estão em operação comercial desde 1984. A maioria das usinas desta tecnologia em 

operação possui potência instalada maior ou igual a 50 MW de potência elétrica e 

eficiência global de aproximadamente 15% (PEREIRA et al., 2014). A temperatura 

do fluido de transferência de calor, normalmente óleo térmico, vai de 293 °C a 393 

°C no processo de aquecimento. 

Os coletores cilindro parabólicos (Parabolic Through Concentrators – PTC) 

consistem em calhas de espelhos com uma seção transversal em formato de 

parábola. Os espelhos refletem e concentram a irradiação solar ao longo de sua 

linha focal, onde um tubo absorvedor está localizado. O tubo absorvedor possui alta 

capacidade de absorção térmica e é por onde passa um fluido que absorve o calor 
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da irradiação que foi concentrada de 30 a 100 vezes, no caso desta tecnologia 

(RETORTA et al., 2018).  

A Figura 5 mostra a usina de Arenales (em Sevilha, Espanha) de cilindros 

parabólicos com uma potência instalada de 50 MW, produção anual de 148 GWh 

(fator de capacidade de 33,79 %) e um campo solar de 220 ha. Esta usina funciona 

com duas turbinas a vapor (alta e baixa pressão) acopladas no mesmo eixo. A usina 

de Arenales possui armazenamento térmico com sal fundido, sendo a diferença de 

temperatura do tanque frio (289°C) para o quente (386°C) de aproximadamente 

100°C. 

 

FIGURA 5 – COLETORES CILINDRO-PARABÓLICOS DA USINA TERMOSOLAR DE ARENALES, 
NA ESPANHA, 50 MW 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Como pode ser visto na Figura 6 o coletor cilindro parabólico é composto 

principalmente pelos espelhos, tubo absorvedor, estrutura para o tudo absorvedor e 

a estrutura metálica de suporte ao sistema. 
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FIGURA 6 – PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM COLETOR CILINDRO-PARABÓLICO 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Os espelhos podem ser fabricados de vidro com variadas espessuras e 

curvaturas (abertura podendo variar de 3 a 7 metros) ou de alumínio polido com ou 

sem filme refletivo.  

O tubo absorvedor (receptor) é posicionado na linha focal dos espelhos de 

forma a receber toda a irradiação refletida pelos espelhos. Este tubo é formado 

principalmente por dois tubos concêntricos: um tubo metálico interno (com um 

revestimento externo negro com alta capacidade de retenção térmica) e um tubo 

externo de vidro sendo que entre o tubo interno e o tubo externo há vácuo 

(PEREIRA et al., 2014). O vácuo funciona como um isolante térmico de forma que o 

tubo externo de vidro opera com temperatura por volta de 50°C. A estrutura do tubo 

absorvedor pode ser vista na Figura 7.  

Internamente ao tubo metálico interno circula em circuito fechado o fluido de 

transferência de calor (Heat Transfer Fluid – HTF) que é aquecido pela irradiação 

refletida pelos espelhos. Este fluido (que pode ser óleo sintético, sal fundido, ar, 

água) transfere energia para o sistema de geração de vapor, que opera em alta 

temperatura e pressão. 
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FIGURA 7 – ESQUEMA GERAL DE UM TUBO ABSORVEDOR 

 

FONTE: Goebel (2016). 

 

O tubo absorvedor é fixado ao longo de cada elemento coletor solar (Solar 

Collector Element – SCE) que é o arranjo base de espelhos parabólicos com tubo 

absorvedor em uma usina heliotérmica. Normalmente a cada conjunto de oito SCEs 

(a quantidade pode variar conforme os fabricantes) se forma uma montagem 

coletora solar (Solar Collector Assembly – SCA) que tem um sistema de 

rastreamento (tracking) do Sol para que se mantenha o conjunto sempre 

perpendicular à DNI incidente. 

Este sistema de rastreamento se baseia em um eixo que normalmente está 

orientado no sentido norte-sul e rastreia o Sol de leste a oeste. O sistema de 

acionamento e seguimento solar é composto por dois componentes: a unidade 

motriz e o controle local. A unidade motriz pode ser hidráulica (por exemplo, a da 

Figura 8) ou mecânico-rotativa e o controle de posição pode ser realizado em malha 

fechada (baseado em um sensor de posição solar) ou malha aberta (baseada em um 

algoritmo de previsão solar e sensor de posicionamento do conjunto rotativo). 

Por se tratar de um sistema móvel, para possibilitar a conexão do tubo 

absorvedor de cada SCA são utilizados dois tipos de dispositivos: tubos flexíveis ou 

juntas rotativas. Conforme contatos realizados pessoalmente com fabricantes, os 

tubos com juntas rotativas são mais econômicos que os flexíveis, porém ao longo da 

vida útil as juntas rotativas apresentam problemas de vazamento devido ao 

movimento mecânico enquanto que os tubos flexíveis são projetados para operar 

sem vazamentos (porém falhas de tubos flexíveis podem levar a ocorrências 

catastróficas com grande perda de HTF). 
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FIGURA 8 – UNIDADE MOTRIZ HIDRÁULICA DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE UM SCA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

A Figura 9 apresenta o arranjo típico de montagem de uma usina CSP de 10 

MW de potência elétrica, com coletores cilindro-parabólicos, sem armazenamento 

térmico, com área nominal do campo solar de 257.040,00 m² (terreno onde estão 

instalados os espelhos e tubulações) e terreno com área bruta total aproximada de 

280.360,00 m². 

 

FIGURA 9 – ARRANJO TÍPICO DE UMA PLANTA CSP DE 10 MW COM ESPELHOS CILINDRO-
PARABÓLICOS  

 

FONTE: Adaptado de Goebel (2016). 
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2.1.2 Coletores lineares Fresnel 

 

A tecnologia Termosolar de Coletores Lineares Fresnel possui maior 

simplicidade na sua concepção em relação às outras tecnologias heliotérmicas, pelo 

fato de possuir espelhos menores e planos que podem resultar em menores custos 

em relação às outras tecnologias que utilizam espelhos curvos (DE; OLUKUNLE, 

2015). Esta tecnologia utiliza espelhos paralelos, de perfil baixo, planos ou 

levemente curvados. Tais espelhos posicionam-se de acordo com o princípio das 

lentes de Fresnel, que consiste em “cortar” o elemento óptico em segmentos que 

tenham juntos as mesmas propriedades ópticas do elemento original, ou seja, lentes 

de grande abertura e curta distância focal, sem o peso e volume de material que 

seriam necessários a uma lente convencional. 

O receptor (tubo absorvedor) é fixo, ou seja, estacionário, facilitando o 

recebimento da incidência de raios solares, e concentração destes raios em um 

único eixo receptor linear. Nos receptores circula o fluido térmico de trabalho, que 

normalmente é água, operando com geração direta de vapor. 

A Figura 10 mostra a usina Fresnel de Puerto Errado 2 (em Callasparra, 

Espanha), com 30 MW de potência instalada (duas turbinas de 15 MW), com 

produção anual de 49 GWh e um campo solar de 30 ha (hectares). 

 

FIGURA 10 – VISTA DE PARTE DO CAMPO SOLAR DA USINA DE PUERTO ERRADO 2, 30 MW 

 

FONTE: O autor (2018). 
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Os coletores lineares Fresnel consistem na montagem de longas filas de 

espelhos (que no caso da usina de Puerto Errado 2 chegam a aproximadamente um 

quilômetro), chamados de espelhos primários, os quais refletem os raios solares 

para cima onde está localizado o receptor fixo. Esse receptor é composto por um 

refletor secundário, pelos tubos de absorção e um cristal transparente anti-reflexivo. 

A disposição dos espelhos primários e secundário assim como do tubo absorvedor 

pode ser verificada na Figura 11. Na Figura 12 apresenta-se a estrutura básica dos 

módulos dos coletores Fresnel com dimensões típicas. 

 

FIGURA 11 – PROCESSO DE CONCENTRAÇÃO SOLAR EM UM COLETOR FRESNEL 

 

FONTE: Adaptado de Industrial Solar (2018). 

 

FIGURA 12 – MÓDULO COLETOR SOLAR FRESNEL 

 

FONTE: Adaptado de Industrial Solar (2018). 
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No caso dos coletores lineares Fresnel para que se consiga otimizar a 

captação dos raios solares previamente concentrados pelos refletores, é utilizado um 

concentrador secundário sobre os tubos de absorção com foco nos tubos receptores 

(Figura 13). Desta forma, a diferença entre a tecnologia de espelhos cilindro-

parabólicos e coletores Fresnel, no que tange ao tubo de absorção, é o fato da 

tecnologia com lentes de Fresnel utilizar um concentrador secundário na estrutura 

receptora. Além disso, o receptor tem suas extremidades apoiadas sobre rolos a fim 

de compensar a expansão térmica devido às elevadas temperaturas de operação 

(GÜNTHER, 2011). 

 

FIGURA 13 – ESQUEMA DE UM CONCENTRADOR FRESNEL 

 

FONTE: Günther (2011). 

 

Os campos solares de usinas Fresnel também contam com sistema de 

rastreamento (tracking) que permite a rotação dos espelhos receptores primários 

conforme o ângulo de incidência solar de forma garantir a melhor absorção da 

radiação pelo coletor linear. É utilizado um motor por módulo refletor Fresnel, ou 

seja, um motor que se conecta em uma barra que movimenta todos os espelhos 

simultaneamente. 
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2.1.3 Torres Solares 

 

A tecnologia de torres solares utiliza um receptor central montado na parte 

superior de uma torre, a qual está rodeada por espelhos (heliostatos) móveis fixados 

no solo com sistema de rastreamento solar de dois eixos, que são responsáveis por 

concentrar a irradiação solar no receptor da torre. A torre receptora absorve a 

energia e esquenta um fluido de transferência, que pode ser sal fundido, ar ou água, 

essa última no caso de geração direta de vapor, que podem atingir 550°C. A 

tecnologia de torre solar pode ser mais econômica que as demais tecnologias para 

altas potências. As Figuras 14 e 15 apresentam respectivamente um exemplo de 

uma torre solar real, com 1,5 MW de potência instalada e um desenho de concepção 

de uma torre solar. 

 

FIGURA 14 – TORRE SOLAR DE JÜLICH, 1,5 MW 

 

FONTE: DLR (2018). 
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FIGURA 15 – ESQUEMA BÁSICO CONCEITUAL DE UMA TORRE SOLAR 

 

FONTE: Adaptado de Goebel (2016). 

 

Os heliostatos não são espelhos planos, mas levemente curvos para 

conseguir concentrar a luz em uma pequena área. A curvatura vai depender da 

distância entre o heliostato e a torre, bem como da posição do espelho no heliostato. 

Os principais componentes de um heliostato podem ser vistos na Figura 16. 
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FIGURA 16 – PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM HELIOSTATO 

 

FONTE: ADAPTADO DE GOEBEL (2016). 

 

Em ângulos de baixa elevação de Sol (inverno, começo da manhã ou 

entardecer) o sombreamento entre os heliostatos é significativamente maior. Os 

heliostatos que estão mais longe da torre são os mais sensíveis a pequenos 

distúrbios pois geram pontos focais com maiores diâmetros. Se o ponto focal se 

torna maior do que o receptor da torre então certa parcela da energia refletida pelos 

espelhos é perdida. Além disso, a irradiação refletida pelos heliostatos mais 

distantes da torre tem um caminho mais longo para percorrer na atmosfera, isso 

causa maiores perdas devido à poeira no ar, chamado de atenuação do feixe. 

Os receptores da torre podem ser de dois tipos: abertos ou com cavidade. A 

Figura 17 mostra os receptores com cavidade e aberto. 
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FIGURA 17 – RECEPTOR COM CAVIDADE (ESQUERDA) E ABERTO (DIREITA) 

 

FONTE: Adaptado de Goebel (2016). 

 

Os sistemas de rastreamento em torres solares operam com dois graus de 

liberdade (dois eixos). O mecanismo consiste em um atuador de movimento linear 

para monitorar o ângulo solar de elevação e um motor rotativo para seguir o ângulo 

azimutal. Na Figura 16 também se pode observar os componentes do sistema de 

rastreamento dos heliostatos. Ressalta-se que, os tipos de controle podem variar de 

malha aberta para malha fechada, passivos e/ou ativo dependendo da concepção do 

projeto e do fabricante. 

 

2.1.4 Sistemas de Armazenamento Térmico 

 

Uma grande complicação da utilização da energia térmica solar, como fonte 

primária de energia, é a variação do fluxo solar ao longo dos dias e anos. Embora 

exista uma razoável correspondência entre as horas do dia nas quais a energia solar 

é disponível e o pico de consumo de energia, o período noturno também deve ser 

levado em consideração. Além disso, mudanças sazonais e climáticas influenciam 

fortemente na quantidade de energia solar térmica que pode ser recolhida. Por isso, 

um método confiável de armazenamento de energia é um elemento crucial para 
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determinar o sucesso de operação de uma planta térmica solar (BARLEV et al., 

2011). De forma ilustrativa a Figura 18 demonstra a complementaridade do sistema 

de armazenamento de energia com a energia firme de uma CSP (KOCH, 2015). 

 

FIGURA 18 –  EXEMPLO DE DESPACHO DE UMA PLANTA CSP COM ARMAZENAMENTO 
TÉRMICO 

 

FONTE: Adaptado de Koch (2015). 

 

O armazenamento de energia térmica pode ser dividido em três categorias 

principais: de calor sensível, de calor latente e químico. O armazenamento de calor 

sensível envolve o aquecimento de um sólido ou líquido e isolá-lo do ambiente até 

que a energia térmica armazenada esteja pronta para ser utilizada. Por sua vez, o 

armazenamento de calor latente envolve a mudança de fase (geralmente de sólido 

para líquido) do material de armazenamento. A mudança de fase induzida pelo calor 

armazena uma grande quantidade de energia térmica enquanto mantém a 

temperatura do material constante e pode ser utilizada para o armazenamento de 

energia no período noturno, se mantido sobre devido isolamento. Por último, o 

armazenamento químico utiliza a energia térmica recolhida das reações 

endotérmicas reversíveis de síntese (ou adição) e decomposição (ou análise). O 

calor aplicado na produção ou dissociação de certo material (amônia, metano, entre 

outros) pode ser facilmente armazenado indefinidamente. Ao contrário, a reação 

exotérmica irá liberar o calor com perdas mínimas para a geração de eletricidade 

mais tarde. Neste sentido, o armazenamento químico torna-se mais adequado para 
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armazenamento de longo prazo ou sazonal, porém a tecnologia para este tipo de 

aplicação ainda é pouco desenvolvida (BARLEV et al., 2011). 

Ainda de acordo com Barlev et al. (2011), o armazenamento sensível de 

calor em líquidos pode ser realizado de forma direta. Neste caso, os próprios 

líquidos de armazenamento de calor são utilizados como fluidos de transferência de 

calor e são transportados para um reservatório isolante de armazenamento depois 

de circularem através dos absorvedores de energia solar. Óleo mineral, óleo 

sintético, óleo de silicone, nitrato, nitrito, sais de carbonato e sódio líquido e o próprio 

vapor podem ser utilizados para armazenamento de calor sensível. As 

características desejáveis dos sais fundidos, convenientes para armazenamento de 

calor sensível, são alta densidade, baixa pressão de vapor, calor específico mais alto 

que os óleos, baixa reatividade química e baixo custo. Uma desvantagem dos sais 

fundidos é geralmente o seu custo que é maior que das outras opções. 

O armazenamento de calor latente na mudança de fase sólido-líquido de 

materiais é considerado uma alternativa interessante em relação ao armazenamento 

de calor sensível. Do ponto de vista energético, o armazenamento utilizando 

materiais de mudança de fase pode operar em faixas de temperaturas relativamente 

estreitas entre a carga e descarga de energia térmica. Ainda, os materiais de 

mudança de fase geralmente possuem a característica de densidades maiores, em 

relação aos materiais de armazenamento de calor sensível. O interesse nos 

materiais de mudança de fase está crescendo, principalmente devido ao progresso 

da eficiência energética e do armazenamento e liberação de energia praticamente 

isotérmica. Em compensação há poucos materiais de mudança de fase comerciais 

disponíveis, sendo que diversos componentes orgânicos e inorgânicos estão sendo 

testados com o propósito de armazenamento de calor latente. Uma desvantagem 

dos materiais de mudança de fase é a baixa condutividade térmica, o que resulta em 

taxas lentas de carga e descarga. Uma alternativa para mitigar este problema 

envolve a fabricação de materiais de mudança de fase compostos, misturando estes 

com grafite, por exemplo. Esta mistura pode impulsionar a condutividade térmica e 

promover mais rapidamente o armazenamento e a liberação de energia (BARLEV et 

al., 2011). 

Uma vez que os armazenamentos térmicos de calor sensível e latente 

podem somente manter a energia durante um dado tempo (a depender 

principalmente da capacidade de isolamento térmico do sistema), o armazenamento 
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de longo prazo (sazonal) torna-se possível através de processos de armazenamento 

termoquímico. O armazenamento de energia térmica em reações endotérmicas 

intensivas pode realizar processos com maior eficiência energética. Desta forma, 

densidades potencialmente altas de energia podem ser armazenadas utilizando o 

armazenamento químico. A modificação do metano e dióxido de carbono (CO2), 

óxido metálico/conversões de metais e a síntese/dissociação da amônia são apenas 

alguns exemplos de reações químicas impulsionadas pelo calor. Estas reações 

endotérmicas armazenam energia térmica em seus produtos e liberam este calor em 

um período ou lugar posterior através do processo reverso (BARLEV et al., 2011). 

Ressalta-se que a escolha do sistema de armazenamento em uma 

determinada planta vai depender do porte da planta, da temperatura de trabalho do 

bloco de potência, da autonomia pretendida e da filosofia de despacho da usina. 

Além disso, conforme Koch (2015), até o momento, fluidos de transferência 

de calor alternativos são extremamente raros na aplicação comercial. A evaporação 

direta de água no campo solar e o uso de ar como fluído de transferência de calor 

em torres solares estão atualmente em fase de pesquisa. 

 

2.1.5 Blocos de Potência 

 

Como exposto, o Bloco de Potência (ou Power Block) de uma usina 

Termosolar é o conjunto de equipamentos composto basicamente pelo gerador de 

vapor (também conhecido como caldeira, que recebe HTF a alta temperatura e gera 

vapor a partir de água), o turbo-gerador a vapor, o sistema de resfriamento, 

tubulações e serviços auxiliares. 

O ciclo térmico em uma usina Termosolar é similar às usinas comuns 

movidas a combustíveis fósseis ou biomassa. Nas usinas CSP as turbinas a vapor 

normalmente operam em alta e baixa pressão. Um exemplo do conjunto de turbina 

de alta e baixa pressão acoplada com caixa de engrenagens ao gerador elétrico 

pode ser visto na Figura 19. 
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FIGURA 19 –  MONTAGEM TÍPICA DE UM TURBO-GERADOR COM TURBINAS DE ALTA E BAIXA 
PRESSÃO 

 

FONTE: Adaptado de Utz (2010). 

 

As turbinas a vapor são utilizadas para potências na faixa dos MW. Para 

usinas menores, na faixa de kW, utiliza-se a tecnologia de Ciclo de Rankine 

Orgânico (Organic Rankine Cycle – ORC). O ORC é uma modificação do Ciclo de 

Rankine a Vapor, sendo que a principal diferença entre os dois é o fluido de trabalho 

utilizado (TORRES, 2014). O ciclo tem o citado nome por operar com fluidos 

orgânicos (apresentam baixo ponto de ebulição), como iso-butano, n-pentano, ou n-

hexano.  

O princípio de funcionamento do ORC é semelhante ao ciclo de Rankine 

convencional possuindo um evaporador, turbina, condensador e bomba de fluido de 

trabalho. O desempenho do sistema ORC está correlacionado com as 

características da máquina de expansão (turbina), e esta depende diretamente das 

condições de operação do sistema (CARLÃO, 2010). 

A seguir são apresentadas as vantagens e desvantagens do ORC em 

relação ao Ciclo de Rankine a Vapor, conforme Mascarenhas (2014): 

 Evaporação: a baixa temperatura de ebulição dos fluidos orgânicos 

proporciona ao sistema recuperar calor à baixa temperatura; 

 Superaquecimento: Não há necessidade de superaquecimento do 

fluido na entrada da máquina de expansão, porque o vapor (resultado 

da expansão do fluido orgânico) se mantém sobreaquecido na saída 

da turbina; 
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 Turbina: nos ciclos a vapor são utilizadas turbinas de múltiplos 

estágios pelo fato da variação de entalpia nelas ser elevada. Em ORC 

se utiliza turbinas simples ou de dois estágios, pois a queda entálpica 

é consideravelmente menor, reduzindo as necessidades de 

investimentos; 

 Pressão na caldeira: em ciclos Rankine orgânicos a pressão na 

caldeira não ultrapassa 30 bar, aproximadamente metade da pressão 

em caldeiras de ciclo a vapor. Isto acarreta em necessidades de 

gastos operacionais e investimentos para os ciclos a vapor pelo fato 

das estruturas e equipamentos serem mais resistentes. 

 

2.1.5 Análise comparativa das tecnologias 

 

Em uma primeira comparação, pode-se analisar a razão de concentração de 

cada tecnologia e suas temperaturas de operação. Conforme mostra a Figura 20, 

quanto maior a razão de concentração dos raios solares, maior é a eficiência para 

temperaturas ascendentes. A calha parabólica e a tecnologia linear Fresnel possuem 

razões de concentração similares, e operam ambas tipicamente de 300 °C a 500 °C. 

A torre solar possui capacidade maior de concentração dos raios solares, e opera 

em temperaturas comparativamente maiores, chegando até a 1000 °C. 

 

FIGURA 20 –  COMPARAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE CONCENTRAÇÃO SOLAR E SUAS 
RAZÕES DE CONCENTRAÇÃO SOLAR 

 

FONTE: Adaptado de German Aerospace Center (2016). 
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Com o objetivo de apresentar de forma resumida as características das 

usinas de espelhos cilindro-parabólicos, Fresnel e torre solar a Tabela 1 apresenta 

os parâmetros utilizados como análise comparativa destas três tecnologias. 

 

TABELA 1 – COMPARAÇÃO DAS TRÊS DIFERENTES TECNOLOGIAS CSP ABORDADAS 

 Cilindros-parabólicos Fresnel Torre solar 

Potência instalada típica 10-300 MW 10-200 MW 10-200 MW 

Maturidade Tecnológica Alta Baixa Média 

Risco Tecnológico Baixo Médio Médio 

Forma típica terreno Retângulo Retângulo Setor circular 

Requisitos para construção Exigente Simples Exigente 

Temperatura de operação 300-550 °C 270 °C 260 – 1000 °C 

Fluido de transferência de 
calor 

Óleo, água/vapor Óleo, água/vapor 
Ar, sais fundidos, 

água/vapor 

Ciclo termodinâmico Rankine Rankine Rankine, Brayton 

Eficiência máxima da planta ~20% ~18% ~23-35% 

Eficiência anual solar-elétrica 11-16% 13% 7-20% 

Uso de água Alto Médio Alto 

Fator de capacidade anual 

25-28 % 

(sem armazenamento) 

29-43 % 

(com 7h de armazenamento) 

22-24 % 
55 % 

(10h de armazenamento) 

Hibridização Sim Sim Sim 

Estabilidade da rede 
Média para Alta 

(armazenamento ou híbrido) 
Média 

Alta 

(Armazenamento grande) 

FONTE: Adaptado de IRENA (2012). 

 

A tecnologia cilindro-parabólica sai à frente como tecnologia preferencial 

para instalação em território nacional, pois possui flexibilidade em relação às 

temperaturas de processo, mais modularidade em relação à torre solar, e menor 

utilização de terreno por MW instalado também em relação à torre solar. A 

tecnologia linear Fresnel, apesar de apresentar custos de instalação e operacionais 

mais baixos, possui eficiência menor comparativamente à tecnologia calha 

parabólica. Com potencial de redução de custos, a tecnologia Fresnel pode vir a se 

tornar competitiva. 

Outro parâmetro importante a analisar é a possibilidade de aumentar a 

capacidade de uma usina, ou seja, a dificuldade de modularizar uma determinada 

tecnologia. No caso de espelhos cilindro-parabólicos e receptores Fresnel a 

dificuldade de aumentar é relativamente baixa, ao contrário das torres solares. A 
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complexidade da construção de uma usina heliotérmica também é um parâmetro a 

ser analisado, sendo que a tecnologia Fresnel tem a maior simplicidade, seguida dos 

espelhos cilindro-parabólicos e por última a torre solar. Para que se possa avaliar a 

taxa de ocupação do território de uma determinada tecnologia é importante calcular 

a área específica de cada tecnologia, que é dada pela razão entre áreas por 

potência instalada. Segundo Pereira et al. (2014) considerando usinas de médio 

porte se tem uma área específica de 3 hectares/MW para espelhos cilindro-

parabólicos, 5 hectares/MW em torres solares e 2 hectares/MW em usinas Fresnel. 

 

2.2 MÉTODOS MULTICRITÉRIOS PARA APOIO À TOMADA DE DECISÃO 

 

Métodos multicritério para apoio à tomada de decisão, relacionados com o 

termo do inglês MCDM (multiple criteria decision-making), têm sido utilizados na 

resolução de problemas nos quais soluções intuitivas dos tomadores de decisão não 

são uma boa alternativa. Da mesma forma, estes métodos têm sido largamente 

utilizados no setor de energia elétrica para decisão em assuntos regulatórios ou 

definição de novas plantas (BARROS et al., 2015). A Tabela 2 apresenta um resumo 

de aplicações de métodos multicritérios para apoio à tomada de decisão no setor 

elétrico mundial e o tipo de aplicação de cada caso. Na referida tabela, os cenários 

classificados como genéricos foram aqueles que não se referiram a países 

específicos e/ou tecnologias específicas. 

Além disso, os principais métodos multicritérios para apoio à tomada de 

decisão podem ser divididos em duas escolas: escola americana e escola europeia 

(ISHIKAZA; NEMERY, 2013). A escola americana realiza a comparação de cada 

alternativa em função de cada critério previamente definido e pode-se gerar uma 

classificação ordenada (ranking) após a comparação em todos os critérios. Destaca-

se que nesta metodologia há a compensação caso uma alternativa não tenha um 

bom conceito em um determinado critério, mas tenha um bom conceito em outro 

critério, sendo o escore final de uma alternativa o resultado de todas as 

comparações. 
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TABELA 2 – EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DE MCDM E CRITÉRIOS UTILIZADOS EM CASOS DO 

SETOR ELÉTRICO  

Ano Método Indicadores / Critérios Tipo de Aplicação 

2010 VIKOR E AHP Eficiência técnica, Eficiência exergética, Eficiência de custos de investimentos, 
Eficiência de custos de operação e manutenção, Emissões de NOx (Óxidos de 
Nitrogênio), Emissões de CO2, Uso do terreno, Aceitação social, Criação de 
empregos. 

Planejamento de 
Energias 
Renováveis em 
Istambul 

2007 PROMETHEE Critérios econômicos: Investimento total e custo total de produção de energia. 
Critérios Técnicos: Energia produzida com 100% de certeza, capacidade de 
resposta a picos de carga, suprimento de segurança para o sistema. 
Critérios Ambientais: Aumento percentual em emissões de CO2, emissões 
anuais de SO2 (Dióxido de Enxofre) e NOx. 

Cenários de 
expansão das 
fontes geração de 
energia elétrica na 
Grécia 

2009 ASPID Sub-indicadores econômicos: Custo da energia, Investimento, Eficiência de 
planta, Indústria, intensidade energética residencial e comercial. 
Sub-indicadores sociais: Energia usada por residências, Participação das 
residências no gasto de energia e combustível, Número de impactados, Número 
de horas trabalhadas. 
Sub-indicadores ecológicos: emissões de CO2, emissões de NOx. 

Planejamento da 
expansão 
sustentável do 
sistema elétrico de 
Belgrado 

2009 PROMETHEE Propriedades de mudança climática, Qualidade do ar, Uso racional de recursos, 
Qualidade da água, Custos, Auto-determinação regional. Coesão social, 
Diversidade de tecnologias, Empregabilidade, Efeito nos gastos públicos, 
Dependência de importação. Qualidade do panorama, Barulho, Justiça social, 
Vantagem tecnológica, Justiça ecológica, Segurança de suprimento. 

Cenários de 
expansão de 
energias renováveis 
na Áustria 

2002 ASPID Eficiência, Custo de instalação, Custo de eletricidade, emissões de CO2, Área. Cenário Genérico 

2007 ASPID Indicadores econômicos: Eficiência, Custo da eletricidade, Custo de 
investimento. 
Indicadores ambientais: Concentração de CO2, Concentração de NOx, 
Concentração de SOx. 
Indicadores tecnológicos: Desenvolvimento do capital, Elementos de mercado. 
Indicadores sociais: Novas oportunidades de trabalho, Área demandada, Efeitos 
sobre a saúde da população afetada pelo barulho. 

Avaliação de 
opções de plantas 
termoelétricas a 
biomassa 

2007 ASPID Indicadores de recursos: Combustível, Aço-Carbono, Aço inoxidável, Cobre, 
Alumínio, Isolação. 
Indicadores ambientais: CO2, SO2 e NOx. 
Indicadores econômicos: Custo da energia, Investimento, Eficiência. 
Indicadores sociais: Trabalho, Diversidade. 

Seleção de 
sistemas de 
geração de energia 
elétrica na Bósnia 

2007 MACBETH Custo de Capital, Custo de operação e manutenção, Capacidade de gestão, 
Vida útil, Emissões de carbono, Barulho, Impacto sobre o meio-ambiente, 
Efeitos sociais. 

Seleção de 
tecnologias para 
Geração Distribuída 

2007 MCDM com 
variáveis 

linguísticas – uso 
de operações de 

LOWA e 
OWMAX. 

Dimensão econômica: Custo de investimento, Viabilidade econômica usando 
payback. 
Dimensão ambiental: Contribuição ao combate às mudanças climáticas, Efeitos 
no ambiente natural. 
Dimensão tecnológica: Taxa de eficiência, Conhecimento das inovações 
tecnológicas. 
Dimensão social: Contribuição à criação de novos empregos, Contribuição ao 
desenvolvimento regional. 

Seleção de fontes 
de energias 
renováveis 
prioritárias na 
Grécia 

2009 FM Tempo de payback da energia, Emissões de gases estufa, Custo da geração de 
energia elétrica. 

Cenário Genérico 

2009 AHP e AD Subcritérios tecnológicos: Viabilidade, Risco, Confiabilidade, Duração da fase 
preparatória, Duração da fase de implementação, Continuidade e Predição da 
performance, conhecimento técnico local. 
Subcritérios ambientais: Emissões de poluentes, Requisitos de terreno, 
Necessidade de disponibilidade de água. 
Subcritérios Sócio-Políticos: Compatibilidade com os objetivos da política 
energética nacional, Aceitação política, Aceitação social, Impacto trabalhista. 

Seleção de fonte de 
geração renovável 
mais apropriada à 
Turquia 

2014 Método não-
compensatório 

com ponderação 
de critérios 

Redução de emissões de gases de efeito estufa, Demanda de terreno, 
Eficiência energética, Outros impactos ecológicos prejudiciais, Aumento em 
custos, Novos empregos, Renda local. Cenário Genérico 

FONTE: Adaptado de Barros et al. (2015) 
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Os principais métodos da escola americana são: 

 AHP (Analytic Hierarchy Process): utilizado desde a década de 1970, 

divide o problema em níveis hierárquicos, nos quais são atribuídos os 

critérios (qualitativos ou quantitativos). As alternativas são comparadas 

de forma global obtendo o conceito final para cada uma; 

 SAW (Simple Additive Weighting): método que atribui pesos para cada 

critério, cujos valores são normalizados. Para obtenção do ranking de 

alternativas, os valores normalizados são multiplicados pelos pesos 

relativos, os valores destas multiplicações são somados e a alternativa 

com maior valor da somatória é a com melhor desempenho; 

 MAUT (Multi-atrribute Utillity Theory): neste método é gerada uma 

função Utilidade que busca representar a preferência do tomador de 

decisão, através de variáveis como conveniência ou preferência pelas 

alternativas. Método adequado para casos em que há incertezas 

relacionadas com os critérios; 

 ANP (Analytic Network Process): método desenvolvido pelo mesmo 

criador do AHP (matemático Thomas L. Saaty). Este método utiliza os 

mesmos princípios do AHP, porém ao invés de utilizar estrutura 

hierárquica, utiliza uma estrutura em rede, que permite relacionar 

dependência entre critérios ou alternativas; 

 TOPSIS (Technique for Order or Preference by Similarity to an Ideal 

Solution): Este método mapeia uma “solução positiva ideal” (que reunirá 

os melhores conceitos obtidos pelas variadas alternativas para cada 

critério) e uma “solução negativa ideal” (que reunirá os piores escores 

obtidos pelas alternativas para cada critério). A melhor alternativa será a 

que se aproximar mais da “solução positiva ideal” e distanciar mais da 

“solução negativa ideal”; 

 SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique): apresenta uma forma 

mais simples de implementação dos princípios do método MAUT não 

requerendo julgamento de preferências entre as alternativas. 

No caso da escola europeia, admitem-se modelos mais flexíveis para apoio 

à tomada de decisão multicritério. Desta forma, não se prevê a comparação entre as 

alternativas e estruturas hierárquicas, mas sim, a desclassificação individual de cada 
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alternativa após a análise dos critérios e/ou a promoção de uma alternativa que 

poderá ser a escolhida. Os principais métodos da escola europeia são apresentados 

a seguir: 

 ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Réalité): existe uma série 

de variações (pelo menos dez) do método ELECTRE, porém todas 

possuem a característica de não realizar comparações entre os critérios 

nem normalização de dados. Nestes métodos, utiliza-se a promoção de 

alternativas em relação a outras (superação) baseada em um 

desempenho pré-determinado; 

 PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment 

Evaluations): também é um método com variações (pelo menos cinco) 

que fornece uma classificação de alternativas ao tomador de decisão 

baseada em graus de preferência. Neste método as alternativas são 

divididas em pares para os quais são calculados os graus de preferência 

para cada critério, seguido da consolidação dos números de cada critério 

e cálculo do valor global; 

 REGIME: método desenvolvido em 1983 e utilizado para casos em que 

é impossível a utilização de critérios baseados em informações 

quantitativas. Pode utilizar dados cardinais ou ordinais. 

Existem também métodos híbridos para apoio à tomada de decisão 

multicritérios, que utilizam conceitos de ambas as escolas (americana e europeia): 

 TODIM (Tomada de Decisão Interativa Multicritério): Utiliza uma função 

de ganho e perda baseada em dados empíricos para avaliação de como 

decisões parecidas são tomadas pelas pessoas com relação ao risco 

envolvido. Pode combinar os métodos MAUT, AHP e ELECTRE; 

 MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 

Technique): método baseado em um julgamento qualitativo de forma a 

apresentar ao tomador de decisão a alternativa mais atrativa. 

Tradicionalmente o método oferece opções de atratividade pré-

estabelecidas como: não atrativa, muito fraca, fraca, moderada, forte, 

muito forte e extrema. 
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2.3 MÉTODOS AHP/ANP 

 

O presente trabalho aplicará os métodos Processo Analítico Hierárquico 

(AHP) e Processo de Rede Analítica (ANP) como ferramentas de apoio à tomada de 

decisão multicritérios. 

De acordo com Saaty (2005), as tomadas de decisão multicritérios se 

concentram no campo de escolha da melhor alternativa dentre um conjunto de 

alternativas disponível. Neste sentido, o método AHP e sua generalização para 

casos de interdependência e realimentação (o ANP) são métodos capazes de 

combinar medidas tangíveis com medidas intangíveis e análises de pessoas com 

diferentes experiências e conhecimentos. 

Nestes casos, ambos os métodos trabalham com comparações par a par 

entre critérios ou alternativas que são capazes de transformar quaisquer jugamentos 

em valores mensuráveis de preferência a partir de uma escala fundamental de 

números  absolutos. No caso do ANP, inclui-se também a mensuração dos efeitos 

que um critério ou alternativa provoca nos outros critérios ou alternativas. 

O método AHP prevê a montagem de matrizes emparelhadas nas quais são 

inseridos os conceitos atribuídos a cada comparação entre critérios. A partir destas 

matrizes são extraídos os vetores de pesos relativos dos critérios e o índice de 

consistência da análise. A partir dos vetores de pesos, pode-se realizar a 

comparação entre as alternativas.  

Já no caso do ANP, para que se possa admitir a influência entre critérios e 

alternativas, são montadas supermatrizes a partir das comparações par-a-par entre 

os critérios e alternativas. Para a montagem das supermatrizes os critérios são 

agrupados (clusters, do inglês) conforme afinidade escolhida pelo usuário e é 

montado também um grupo com as alternativas. Então, são construídas matrizes 

emparalhedas para comparações par-a-par dos critérios de cada grupo e, então, os 

valores das comparações par-a-par são transferidos para a supermatriz. Os vetores 

de pesos obtidos nas comparações par-a-par dentro dos grupos são aplicados à 

supermatriz que, em seguida, é elevada ciclicamente à potência até que se atinja a 

convergência do resultado. Devido à quantidade e complexidade de cálculos 

presentes no método ANP, Saaty (2005) recomenda que seja utilizado o Software 

Super Decisions para resolução de problemas com o método ANP. 
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Conforme Saaty (2005), a aplicação do ANP em casos em que se possa 

assumir independência em todos os níveis de critérios e alternativas é um caso 

especial do método que é justamente o método AHP. Este fato pode ser 

comprovado pois no caso de se assumir independência entre os critérios, não é 

possível o agrupamento destes critérios e é gerada apenas uma matriz de 

emparelhamento entre critérios, que é justamente a metodologia utilizada no AHP. 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Como apresentado nas seções do presente capítulo, existem basicamente 

três arranjos de usinas termosolares para geração centralizada de energia e uma 

série de métodos multicritérios para apoio à tomada de decisão. 

A tecnologia de geração de energia Termosolar com uso de espelhos 

cilindro-parabólicos apresenta-se como a tecnologia mais madura no mercado, 

apesar das outras duas tecnologias apresentadas (torre solar e Fresnel) possuírem 

também pontos positivos a serem estudados. Além disso, no Projeto de Pesquisa & 

Desenvolvimento citado na seção 1.1 proposto pela CESP e autorizado pela ANEEL, 

do qual este trabalho faz parte, será implantada uma usina Termosolar piloto de 0,5 

MW de potência com espelhos cilindro-parabólicos e turbina a vapor. Desta forma, 

para desenvolvimento e aplicação da metodologia objeto da dissertação, será 

utilizada como referencial teórico e prático a tecnologia de espelhos cilindro-

parabólicos com turbina a vapor. 

Além disso, foram apresentados 17 diferentes métodos estruturados para 

apoio à tomada de decisão multicritérios. Entretanto, os métodos ANP/AHP, que são 

semelhantes e complementares, foram os que se apresentaram mais maduros 

(datam da década de 1980) e utilizados e, por isso, serão aplicados nesta 

dissertação, de forma a agregar confiabilidade à metodologia a ser desenvolvida 

bem como pela experiência desenvolvida por Retorta (2017) que utilizou o AHP 

como método multicritério associado a GIS para eletrificação rural com sistemas off-

grid. 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

3.1 PROCESSO DE SELEÇÃO DO PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO 

 

O processo de seleção do portfólio bibliográfico de Ensslin et al. (2010) 

estabelece como primeiro passo a definição dos eixos de pesquisa, palavras-chave 

e combinações das palavras-chave. 

Desta forma, levando em consideração o tema de dissertação apresentado e 

a necessidade detectada de se aprofundar as pesquisas em “Análise multicritério 

espacial para usinas termosolares”, definiu-se os eixos de pesquisa e palavras-

chave apresentados em português e inglês na Figura 21.  

Os dois eixos de pesquisa foram escolhidos por terem sido identificados 

como os dois pilares principais do trabalho. A tecnologia de geração de energia 

termosolar, cujo projeto de usinas é um dos objetivos centrais do trabalho, é uma 

fonte de energia renovável e, por isso, a escolha do eixo “Energias Renováveis”. Já 

o eixo “Processo Decisório” foi escolhido por sustentar o segundo objetivo central do 

projeto de pesquisa que é justamente a aplicação de uma ferramenta espacial para 

apoio à tomada de decisão em projeto de usinas termosolares. 

No mesmo sentido, as palavras-chave escolhidas vinculadas ao eixo 

“Energias Renováveis” foram “Termosolar” e “Energia Solar Concentrada” que são 

as formas consagradas mundialmente para referência a esta fonte de energia 

renovável. No caso do eixo “Processo Decisório” foram escolhidas as palavras chave 

“Análise Multicritério” e “Tomada de Decisão Multicritério” por se tratarem das formas 

consagradas mundialmente para referência a estas ferramentas de tomada de 

decisão e também foi incluída a palavra-chave “Localização” devido ao caráter de 

análise espacial do trabalho, como já citado. 
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FIGURA 21 – DEFINIÇÃO DOS EIXOS DE PESQUISA E PALAVRAS-CHAVE 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Uma rápida pesquisa no Portal Periódicos da CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), disponível em CAPES e MEC 

(2018), com a palavra-chave “Solar Thermo” retornou mais de dois mil resultados, o 

que justifica a aplicação do processo estruturado de seleção de portfólio bibliográfico 

de Ensslin et al. (2010).  

Basicamente, o processo de Ensslin et al. (2010) é divido em três etapas: 

Seleção do Banco de Artigos Brutos, Filtragens do Banco de Artigos e Análise do 

Portfólio Final. 

Para seleção do banco de artigos brutos, após a definição dos eixos de 

pesquisa e palavras-chave, definiram-se as combinações das palavras-chave e 

iniciou-se a busca por artigos. Neste trabalho, foi utilizado o software Publish or 

Perish® (versão 6.20.6110.6560 disponibilizado pela Harzing®) parametrizado para 

realizar buscas na base Google Scholar no período de 2007 a 2017, com as 

seguintes combinações de palavras-chave (referência de cada palavra-chave na 

Figura 21): 
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 Pesquisa 1: 1.1 + 2.1 – 999 resultados; 

 Pesquisa 2: 1.1 + 2.2 – 998 resultados; 

 Pesquisa 3: 1.1 + 2.3 – 998 resultados; 

 Pesquisa 4: 1.2 + 2.1 – 1000 resultados; 

 Pesquisa 5: 1.2 + 2.2 – 999 resultados; 

 Pesquisa 6: 1.2 + 2.3 – 998 resultados. 

O resultado das seis pesquisas realizadas, com 5992 artigos, foi exportado 

do software Publish or Perish para o software Mendeley Desktop (versão 1.17.12). 

Após a importação dos resultados no software Mendeley foi realizada a leitura dos 

títulos dos artigos sugeridos e foi constatada a aderência com o tema do presente 

trabalho e, por isso, considerou-se que as palavras-chave escolhidas eram válidas. 

Então, iniciou-se a filtragem do banco de artigos, que é segunda etapa do 

processo de Ensslin et al. (2010). Com o auxílio de ferramenta do software 

Mendeley, foram eliminadas as duplicidades, resultando em um banco com 3294 

artigos. Em seguida, o banco de artigos resultantes foi submetido a um filtro para 

seleção apenas de artigos publicados em revistas e jornais científicos, resultando em 

um novo banco com 2920 itens. Por fim, realizou-se a leitura de títulos para definição 

do alinhamento destes artigos com o tema do trabalho, resultando em um banco final 

com 21 referências bibliográficas a serem lidas e estudadas. 

 

3.2 ANÁLISE CRÍTICA DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

O desenvolvimento tecnológico dos sistemas de geração, as crescentes 

exigências ambientais e a busca constante pelo melhor retorno sobre o capital 

aplicado trouxeram aos investidores uma série de variáveis que devem ser 

analisadas individualmente e em conjunto para a seleção do projeto mais viável.  

Nesta seção será apresentada inicialmente a análise crítica em ordem 

cronológica das referências que tratam da tecnologia Concentrated Solar Power 

(CSP), com vistas nos desafios e virtudes para sua definitiva inserção no cenário 

mundial de energias renováveis. Em seguida, será apresentada a análise crítica das 

referências selecionadas que tratam da aplicação de metodologias de análise 

multicritério em estudos com fontes de energias renováveis. Ao final da seção será 
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apresentado um quadro resumo com as principais características e contribuições 

das referências bibliográficas selecionadas. 

 

3.2.1 Estado da arte em energia solar concentrada (CSP) 

 

Martins et al. (2012) utilizaram a base de dados SWERA (Solar and Wind 

Energy Resource Assessment) para avaliar a viabilidade o uso de energia solar 

concentrada para aplicações em aquecimento de água e geração de energia elétrica 

com pequena e grande escala no Brasil. Analisando as informações disponibilizadas 

pela SWERA se constatou que no Brasil os índices de irradiação solar são uniformes 

sendo que os maiores valores de Irradiação Solar Global Horizontal (GHI) estão no 

trecho semiárido do Nordeste brasileiro (6,5 kWh/m²/dia) e os menores valores estão 

na costa Sul brasileira (4,5 kWh/m²/dia). Destaca-se no trabalho que mesmo estes 

menores valores são bem maiores que os índices de irradiação disponíveis nos 

países europeus, onde se concentrava a maior parte dos aproveitamentos solares à 

época.  

Os resultados mostraram ser viável o uso da tecnologia Termosolar no 

Brasil, sendo que as aplicações residenciais para aquecimento de água poderiam 

proporcionar retorno do investimento em cerca de 4 (quatro) anos apenas pela 

substituição de chuveiros elétricos por sistemas compactos de aquecimento de água 

até 60°C. Apresentou-se também a constatação de que a energia solar por ano 

apresenta valores superiores a 2,0 MWh/m²/ano, ou 5,5 kWh/m²/dia, na maior parte 

do território brasileiro (valor a partir do qual as usinas Termosolares se tornam mais 

viáveis), especialmente na região Sudeste brasileira, onde está o maior centro de 

carga do país (Estados de São Paulo e Minas Gerais). Além disso, o estudo apontou 

que a porção oeste da região Nordeste do Brasil, próximo ao Rio São Francisco, era 

a melhor região para início de implantação de plantas Termosolares, onde são 

encontrados índices de energia solar maior que 2.2 MWh/m², ou 6 kWh/m²/dia, e 

com menor variabilidade ao longo do ano. Segundo Malagueta et al. (2013), a área 

total brasileira que dispõe da DNI mínima recomendada é de aproximadamente 

97.700 km². 

No citado estudo, Martins et al. (2012) utilizaram critérios para discutir os 

cenários de implantação de usinas termosolares no Brasil tais quais: índice de 

irradiação solar do local (disponibilidade de recurso solar intenso e com pouca 
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variabilidade), proximidade a fontes de água, proximidade a pontos para conexão e 

interligação com o Sistema Interligado Nacional e taxas de inclinação do terreno (a 

tecnologia necessita de terrenos planos e altas taxa de inclinação podem inviabilizar 

a implantação de uma usina devido aos custos com terraplanagem). Neste caso, os 

critérios foram utilizados de forma qualitativa, sem atribuição de pesos relativos ou 

métodos estruturados de quantificação e/ou comparação, e não foi utilizada uma 

metodologia estruturada de análise multicritérios para estudo dos cenários. Neste 

sentido, observa-se que Peterseim et al. (2013) utilizaram critérios similares para a 

identificação da melhor tecnologia CSP para uma localização específica de uma 

usina dependentes das condições locais como, por exemplo: disponibilidade de DNI, 

comportamento do clima, disponibilidade terreno, disponibilidade de água e 

topografia. 

 

FIGURA 22 –  MAPA DE IRRADIAÇÃO NORMAL DIRETA (DNI) NO BRASIL. DESTAQUE PARA 
REGIÕES COM MAIS DE 5,5 KWH/M²/DIA 

 

FONTE: Malagueta et al. (2014). 

 

A Figura 23 apresenta um exemplo de mapa utilizado para observação e 

apresentação da análise destes critérios utilizados. 
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FIGURA 23 –  MAPEAMENTO DE RECURSOS NA REGIÃO NORDESTE COM VISTAS À 
INSTALAÇÃO DE USINAS CSP 

 

FONTE: Adaptado de Martins et al. (2012). 

 

Malagueta et al. (2013) realizaram um levantamento das políticas de 

incentivos necessários para proporcionar a integração da energia solar concentrada 

no sistema elétrico brasileiro através de leilões de energia. Neste caso, foram 

avaliados quatro tipos de plantas CSP de espelhos parabólicos em dois locais 

específicos (Bom Jesus da Lapa/BA e Campo Grade/MS) e comparados com 

plantas fotovoltaicas com módulos de silício cristalino em dois outros locais 

(Recife/PE e Rio de Janeiro/RJ). Destaca-se que em países como Estados Unidos 

da América (EUA) e Espanha a ferramenta regulatória mais utilizada para incentivo à 

inserção de fontes renováveis de energia foi a tarifa feed-in (tarifa que remunera a 

energia efetivamente injetada na rede elétrica por uma determinada fonte a um 

preço pré-estabelecido). No caso brasileiro, o mecanismo regulatório utilizado para 

incentivo à inserção de outras fontes renováveis tais quais eólica, biomassa e 

pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) foi o de realização de leilões específicos por 

fonte.  

As quatro configurações de plantas CSP com espelhos parabólicos 

analisadas por Malagueta et al. (2013) foram: plantas simples, plantas híbridas (com 

caldeira auxiliar a gás natural ou bagaço-de-cana), plantas CSP com 

armazenamento térmico de 6 horas e plantas CSP avançadas com armazenamento 

térmico de 12 horas, todas com 100 MWe (Potência Elétrica). Em simulações 

Energia Acumulada 
(kWh/m²) 

Energia Acumulada 
(kWh/m²) 

Inclinação <3% 
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realizadas utilizando como caso base o crescimento da oferta de energia elétrica no 

Brasil apoiado em grandes plantas hidrelétricas, plantas eólicas e termoelétricas (a 

gás natural ou bagaço-de-cana) detectou-se que, sem incentivo, não haveria espaço 

para inserção das fontes CSP até 2040. Por outro lado, considerando um cenário 

alternativo com leilões incentivados por fonte aponta-se uma inserção de 17.200 MW 

de energia solar, sendo 7.200 MW provenientes de fontes CSP. Por fim, Malagueta 

et al. (2013) concluíram que as principais ações para inserir plantas CSP na matriz 

elétrica brasileira devem passar por: pesquisa e desenvolvimento com vistas a 

buscar aumento de eficiência e redução de custos de equipamentos das plantas 

CSP e incentivo a indústria local, leilões específicos por fonte como forma de 

impulsionar as primeiras plantas CSP e reduzir as contingências e incertezas nos 

projetos, promover a hibridização de plantas termoelétricas com CSP (e vice-versa) 

e buscar a complementariedade com outras fontes. 

No sentido de análise de possibilidades e incentivos para a inserção da fonte 

de energia solar concentrada na matriz elétrica brasileira, após analisar os requisitos 

políticos e regulatórios como citado anteriormente, Malagueta et al. (2014) relataram 

os potenciais e impactos da inserção em larga escala da fonte CSP no sistema 

elétrico brasileiro (com vistas ao horizonte 2040). Foram utilizadas as mesmas 

configurações de plantas de Malagueta et al. (2013), localizadas em Bom Jesus da 

Lapa/BA e Campo Grande/MS e seus resultados foram extrapolados a outras 

regiões passíveis de implantação de usinas termosolares. Com o uso de 

informações climatológicas disponíveis para simulação de usinas CSP no Brasil, 

utilizando o kit de ferramentas geoespacial de um software GIS, Malagueta et al. 

(2014) reafirmaram o território de 97.700 km², no qual os índices de DNI ficam acima 

de 6,0 kWh/m²/dia ou 2000 kWh/m²/ano, no qual seria viável a instalação de plantas 

CSP com destaque para as áreas com melhores irradiações concentradas na região 

Nordeste (especialmente o estado da Bahia), sul da região Sudeste (especialmente 

o estado de São Paulo), algumas pequenas áreas na região Centro-Oeste e o norte 

da região Sul brasileiras, conforme Figura 24. 
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FIGURA 24 –  ÁREAS BRASILEIRAS EM DESTAQUE COM DNI VIÁVEL PARA TERMOSOLAR 
(MAIOR QUE 6,0 KWH/M²/DIA) – ESTIMATIVA DE 97.700 KM²  

 

FONTE: Malagueta et al. (2014). 

 

Malagueta et al. (2014) demonstraram que em um cenário incentivado 

(avaliado em cerca de 144 bilhões de dólares mais caro que o cenário base) as 

primeiras usinas termosolares entrariam em operação a partir de 2020 em 

substituição a usinas termoelétricas a gás natural e, a partir de 2030, evitando a 

construção de novas usinas hidrelétricas. Estas usinas seriam situadas inicialmente 

na região Nordeste do Brasil tornando a região (juntamente com a ampliação 

prevista para a fonte eólica) uma exportadora de energia para o restante do país. 

Como citado, a hibridização de plantas CSP seja com alternativas 

convencionais como caldeiras auxiliares a gás natural, como com alternativas 

específicas tais como caldeiras auxiliares consumindo biomassa disponível 

localmente (bagaço-de-cana no interior do estado de São Paulo, por exemplo) pode 

ser um caminho importante para a viabilização da inserção da fonte CSP na matriz 

elétrica brasileira, apesar da ainda pouca informação detalhada disponível a respeito 

de locais com potencial de biomassa de baixo custo aproveitável. Soria et al. (2015) 

estudaram esta integração de plantas CSP combinadas com o uso de biomassa (no 
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caso, jurema-preta) na região semiárida do Nordeste brasileiro. O Brasil dispõe de 

dois fatores principais que podem favorecer a hibridização de plantas CSP: 

primeiramente a disponibilidade de biomassa de baixo custo (exemplo da jurema-

preta, que é abundante na caatinga e cerrado) e a experiência já acumulada em 

fabricação, construção, operação e manutenção de usinas termoelétricas a 

biomassa, principalmente de bagaço-de-cana. 

As simulações demonstraram que plantas com Múltiplo Solar de 1,2 e 

participação de 30% da porção de biomassa da planta podem gerar energia elétrica 

a um custo nivelado inferior a 0,114 US$/kWh (que foi o maior valor de energia 

renovável contratada em 2014). Considerando plantas híbridas com potência 

instalada de 30 MW, o estudo levantou um potencial de 38 GW para instalação de 

plantas CSP híbridas, apenas na região Nordeste. Vale ressaltar também que usinas 

CSP hibridizadas com biomassa local são capazes de prover a estabilização 

sistêmica desejada. A hibridização de plantas CSP aproveitando biomassa local no 

nordeste do Brasil foi identificada como uma das principais formas de tornar mais 

rentável a introdução de tecnologias CSP na matriz elétrica brasileira. Além do 

exposto, foram mensurados em 57 milhões de dólares os benefícios indiretos 

obtidos regionalmente a partir da instalação de plantas CSP em regiões de baixo 

desenvolvimento humano (como o semiárido do Nordeste brasileiro) (SORIA et al., 

2015). Ressalta-se também que no caso de hibridização, pode-se considerar uma 

redução no valor DNI mínima para viabilização de plantas CSP, que passa a ser de 

1.700 kWh/m²/ano e amplia as possibilidades de local para implantação de usinas 

CSP híbridas (PETERSEIM et al., 2013). 

Souza e Cavalcante (2016) analisaram as barreiras e dificuldades 

encontradas pelo Brasil e pela China para inserção da tecnologia CSP em sua matriz 

de energias renováveis, mesmo possuindo altos índices de Irradiação Normal Direta 

(DNI) e setor de energias renováveis em franca expansão. Do ponto de vista 

tecnológico não foram identificadas barreiras visto que os componentes de uma 

usina Termosolar são de fabricação trivial bastando apenas ajustes nas linhas de 

produção de indústrias tanto chinesas como brasileiras. Ainda, uma das principais 

barreiras para a consolidação da tecnologia CSP nas matrizes elétricas chinesa e 

brasileira é o Custo Nivelado da Energia (LCOE). Este custo, da mesma forma como 

aconteceu com as tecnologias eólica e fotovoltaica, vai se reduzir conforme a 

demanda pela tecnologia crescer, porém esbarra-se no problema político destes 
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países não incentivarem de forma clara a entrada da fonte Termosolar para evitar 

aumentos significativos no custo de energia elétrica aos consumidores. Neste artigo, 

também se destaca que tanto na China como no Brasil as áreas com maiores 

disponibilidades de DNI apresentam os menores níveis de ocupação e 

desenvolvimento humano, o que propicia uma vantagem para o desenvolvimento de 

usinas termosolares nestas regiões como forma de desenvolvimento regional.  Outra 

forma de incentivo indicada no artigo seria a realização de leilões para contratação 

de energia nova segregada por fonte como forma de começar a dar competitividade 

à fonte CSP. Neste sentido, Souza e Cavalcante (2016) avaliaram que a hibridização 

de plantas CSP com biomassa poderia tornar o Custo Nivelado de Energia 

(Levelized Costs Of Electricity – LCOE)  da fonte Termosolar em torno de 50% mais 

competitivo, o que seria um mecanismo para tornar a fonte mais competitiva. Além 

disso, parte da energia térmica captada no campo solar da usina Termosolar poderia 

ser direcionada diretamente para fornecimento de calor a processos termo 

industriais também como forma de aumento de eficiência operacional e 

competitividade de uma planta CSP. 

Soria et al. (2016) avaliaram a aplicabilidade de modelos computacionais de 

simulação da operação do Sistema Interligado Nacional na avaliação da viabilidade 

de instalação de plantas CSP. Entretanto, não foi dado enfoque à tomada de 

decisão da tecnologia de geração termosolar a ser escolhida e sobre a definição dos 

locais potenciais para aplicação de plantas CSP. 

Fichter et al. (2017) avaliaram a inserção de usinas CSP associadas a 

sistemas de armazenamento térmico e retaguarda no nordeste brasileiro como 

ferramentas de estabilização do sistema local aproveitando os elevados índices de 

irradiação direta normal (DNI) disponíveis na região e a elevada quantidade de 

usinas intermitentes inseridas na região.  

 

3.2.2 Aplicação de Análises Multicritérios em tecnologias de geração de Energias 

Renováveis 

 

Segundo San Cristóbal (2011), a tomada de decisão em projetos de 

energias renováveis utilizando critérios tradicionais não é capaz de lidar com as 

muitas variáveis conflitantes e diferentes pontos de vista dos responsáveis por tal 
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escolha, de forma que se deve buscar métodos de análises multicritério para suporte 

à melhor decisão. 

Como exemplo, San Cristóbal (2011) utilizou o método de análise 

multicritérios VIKOR associado ao Processo Analítico Hierárquico (AHP) para 

suporte à tomada de decisão na escolha de quais tipos de plantas renováveis se 

apresentariam mais viáveis para implantação na Espanha. Foram comparados treze 

tipos diferentes de plantas de geração de energia elétrica com base em sete critérios 

pré-definidos. Os tipos de plantas considerados foram: usinas eólicas com potência 

inferior a 5 MW, usinas eólicas com potência entre 5 e 10 MW, usinas eólicas com 

potência em 10 e 50 MW, PCHs com até 10 MW, PCHs com potência entre 10 e 25 

MW, UHEs (Usinas Hidroelétricas) com potência entre 25 e 50 MW, plantas 

termosolares com potência maior que 10 MW, usinas termelétricas a biomassa 

energética com até 5 MW, usinas termelétricas a biomassa de resíduos agrícolas e 

florestais de até 5 MW, usinas termelétricas a biomassa de resíduos agroindustriais 

de até 5 MW, usinas a biomassa com resíduos de florestas industriais de até 5 MW, 

termelétricas a biomassa em combustão combinada com combustíveis tradicionais 

maiores que 50 MW e usinas a biocombustíveis menores que 2 MW. Os critérios 

utilizados foram: potência elétrica, razão de investimentos (Euros/kW), tempo de 

implantação, horas de operação por ano, vida útil, custos de O&M (operação e 

manutenção), emissões de CO2 evitadas. 

Os resultados das análises multicritério demonstraram que a melhor decisão 

a ser tomada era a escolha de plantas a biomassa com potência maior que 50 MW 

(Megawatts) em sistema de cogeração associadas a plantas elétricas convencionais, 

seguida por parques eólicos com potência instalada entre 10 e 50 MW e plantas 

termosolares de potência maior que 10 MW. 

O uso de mecanismos de análise multicritérios para apoio à tomada de 

decisão em projeto de usinas de geração de energia elétrica é objeto de estudo de 

uma série de pesquisadores em vários tipos de tecnologia. Erol et al. (2014), por 

exemplo, utilizaram ferramentas multicritérios baseadas em lógica Fuzzy para apoio 

à tomada de decisão para definição de novos locais para instalação de usinas 

nucleares na Turquia. Neste caso, a metodologia desenvolvida foi aplicada em um 

cenário com quatro locais pré-definidos, sendo que o estudo demonstrou que a 

decisão de escolher a região de Cilingoz era a mais acertada. 
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A lógica Fuzzy aplicada a um método multicritério para tomada de decisão 

também foi utilizada por Wang et al. (2008) na seleção de um sistema ótimo de 

trigeração (geração de energia elétrica, calor e resfriamento) para uma aplicação 

residencial na China. Foram estudadas cinco alternativas diferentes de sistemas de 

trigeração sendo aplicadas a um prédio residencial com características pré-definidas. 

O resultado apresentou um ranking com a melhor combinação de tecnologias para 

implantação do sistema de trigeração no local. 

Lee et al. (2009) utilizaram um modelo de tomada de decisão baseado em 

multicritérios para determinação de quais eram os projetos de parques eólicos mais 

adequados na China. Neste caso, foi utilizado um Processo Analítico Hierárquico 

(AHP) associado a critérios de benefícios, oportunidades, custos e riscos. Um comitê 

multidisciplinar foi consultado para definição dos critérios utilizados no método. O 

método de apoio à tomada de decisão foi aplicado a cinco locais pré-definidos e o 

resultado foi um ranking dos melhores locais para instalação do parque eólico. 

Estudos envolvendo características específicas de usinas CSP também 

foram desenvolvidos utilizando ferramentas multicritério. Como exemplo, Klein 

(2013) utilizou ferramentas multicritérios para estudar as melhores combinações de 

sistemas de armazenamento de energia e sistemas de resfriamento em plantas 

termosolares com coletores cilindro-parabólicos. Foram comparados parâmetros 

como fator de capacidade, custo nivelado de energia, consumo de água, uso de 

terreno, emissão de gases de efeito estufa de plantas termosolares com diferentes 

sistemas de armazenamento de energia (armazenamento mínimo, armazenamento 

térmico e armazenamento em combustível fóssil) e diferentes sistemas de 

resfriamento (a seco ou úmido). Desta forma, considerando os cenários econômicos 

e de mudanças ambientais a melhor combinação seria a de armazenamento mínimo 

e resfriamento úmido. Em cenários de equidade e disponibilidade, as melhores 

combinações seriam as de armazenamento com combustível fóssil e tanto 

resfriamento seco quanto úmido. Já em cenários exclusivamente ambientais a 

melhor condição observada seria a de armazenamento térmico com resfriamento a 

seco. Também foi abordada a constatação de que quando se pretende utilizar 

plantas Termosolares com coletores cilindro-parabólicos para geração de energia na 

base do sistema elétrico, deve-se preferir pelas soluções com armazenamento 

térmico de energia. 
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Peterseim et al. (2013) utilizaram o Processo Analítico Hierárquico (AHP - 

Analytical Hierarchy Process) como ferramenta multicritério de apoio à tomada de 

decisão na análise de quais seriam as tecnologias CSP mais adequadas para 

hibridização do ciclo de Rankine seja em cenários que consideram combustíveis 

convencionais (tais como gás natural e carvão) seja em cenários com combustíveis 

não-convencionais (como biomassa e lixo). Os pesos relativos dos critérios foram 

definidos com base em entrevistas realizadas com especialistas e partes 

interessadas no assunto. Os resultados apresentaram vários rankings de tecnologia 

CSP para cada possibilidade de hibridização abordada. A Figura 25 apresenta os 

critérios e subcritérios utilizados para a aplicação da análise multicritério nas 

diferentes tecnologias CSP. 

 

FIGURA 25 –  CRITÉRIOS E SUBCRITÉRIOS UTILIZADOS NO PROCESSO DECISÓRIO ENTRE 
DIFERENTES TECNOLOGIAS CSP 

 

FONTE: Adaptado de Peterseim et al. (2013). 

 

Aragonés-Beltrán et al. (2014) aplicaram o Processo Analítico Hierárquico 

(AHP) e o Processo de Rede Analítica (ANP) como ferramentas multicritérios para 

auxiliar o conselho de uma grande empresa espanhola a decidir sobre o 

investimento em novas plantas Heliotérmicas. O processo decisório foi dividido em 

três partes sendo que nas duas primeiras os tomadores de decisão acabariam 

decidindo se cada projeto poderia ser investido ou não. Na terceira etapa foi gerado 

um ranking de prioridades para investimentos baseados nos critérios definidos em 

conjunto com os gestores da empresa. 

No âmbito do projeto Energia Heliotérmica, uma colaboração entre o 

Ministério de Ciências, Tecnologia, Inovação e Comunicação e a agência 
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internacional de cooperação alemã GIZ, foi desenvolvido por Lange (2014) um 

modelo georreferenciado preliminar para o potencial técnico de energia Heliotérmica 

no Brasil. O modelo se baseou no software ArcGIS® e tem como aplicação principal 

a definição do melhor local de instalação para uma determinada planta Termosolar 

porém sem entrar nos detalhes da tecnologia. Utilizou-se como dados de entrada 

deste modelo a Radiação Solar Direta Normal (DNI), presença de Unidades de 

Conservação, presença de Terras Indígenas, presença de florestas públicas, 

presença de área edificada, disponibilidade de água, presença de sítios 

arqueológicos, presença de geoparques, detalhes do relevo, proximidade a rodovias, 

proximidade de linhas de transmissão. Como resultado, o modelo desenvolvido 

atribui uma nota ponderada ao local em análise, que pode ser comparada a outros 

locais em novas rodadas de simulação. 

Neste sentido, Tiba et al. (2014) utilizaram uma análise simples tradicional 

para elencar as principais áreas no estado de Minas Gerais para implantação de 

usinas CSP utilizando dados provenientes de um sistema de informações 

geográficas (GIS). Neste caso também não foi dado enfoque na seleção entre as 

diferentes tecnologias CSP e em um mapeamento amplo utilizando análises 

multicritérios para suporte à tomada de decisão. 

De um ponto de vista mais abrangente, Resch et al. (2014) avaliaram os 

desafios e rotas futuras de pesquisa para o planejamento e modelagem de energias 

renováveis baseadas em Sistemas de Informações Geográficas (GIS – Geographic 

Information Systems). Apesar da grande motivação em mudar o enfoque energético 

mundial, a integração entre os sistemas de planejamento energético e GIS ainda 

estão em fase inicial. O principal desafio apontado está relacionado com o 

desacoplamento com a realidade dos modelos de planejamento sistêmicos devido à 

desconsideração das relações topográficas e geográficas com os dados de 

produção e demanda energética. Outros desafios estão relacionados com o grande 

esforço computacional ainda necessário para inclusão dos dados geográficos nas 

simulações, a dificuldade em manejar dados disponibilizados de variadas formas e 

estruturas e a ainda pequena quantidade de dados disponíveis.  

As rotas apontadas para futuras pesquisas incluem a disponibilidade de uma 

base de dados confiável e aberta, o desenvolvimento de um modelo de simulação 

genérico unificado, o uso de informações geográficas voluntárias e dados públicos 

nos processos de análise, a integração de modelos e análises 3D, incorporação de 
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topologias das redes de transmissão e distribuição nos GIS, a harmonização de 

pontos de vistas diferentes nos problemas de energia e GIS, estimativas refinadas 

de demanda de energia baseadas em dados abertos disponíveis, planejamento de 

plantas de armazenamento descentralizado, transição de um planejamento 

essencialmente estrutural para um planejamento operacional e o desenvolvimento 

de um novo modelo dinâmico de projeto do mercado de energia elétrica. 

Mondino et al. (2015) aplicaram uma Rede Neural Artificial (Artificial Neural 

Network – ANN) associada a critérios passa/não passa para apoio à tomada de 

decisão na escolha dos melhores locais para instalação de grandes usinas solares 

fotovoltaicas para geração centralizada na região de Piedmont, na Itália. A rede 

neural foi treinada com dados de plantas fotovoltaicas de grande porte já existentes. 

Os resultados apresentaram áreas limitadas e concentradas para instalação destas 

novas plantas fotovoltaicas. 

Barros et al. (2015) apresentaram um modelo para catalogar a 

sustentabilidade global de diferentes sistemas de geração de energia baseado no 

processo analítico hierárquico (AHP). Como resultado, foi gerado um índice de 

sustentabilidade socioambiental para cada tipo de planta, seja convencional ou 

renovável, de forma a auxiliar as tomadas de decisão em novos projetos. O estudo 

apontou que dentre as dez alternativas consideradas (5 convencionais e 5 

renováveis) as melhores alternativas, a partir dos critérios utilizados, seriam plantas 

termosolares de alta temperatura, usinas eólicas, plantas fotovoltaicas e PCHs, 

respectivamente. 

Khorasaninejad et al. (2016) utilizaram uma nova abordagem multicritérios 

para apoio à tomada de decisão na escolha de fontes primárias para recuperação de 

calor em usinas termoelétricas a partir do Ciclo Rankine Orgânico (ORC). A nova 

metodologia desenvolvida combinou três ferramentas multicritérios consagradas 

para apoio à tomada de decisão: Processo de Rede Analítica Difusa (ANP Fuzzy) 

para identificar as importâncias relativas entre os critérios e subcritérios, laboratório 

de avaliação e trilha para tomada de decisão difusa (DEMATEL) para avaliar a 

influência que cada critério ou subcritério causa nos outros e o método de 

organização pelo ranking de preferência para avaliações enriquecidas difusas 

(PROMETHEE) para determinação da seleção ótima de alternativas. A Figura 26 

apresenta o algoritmo esquemático deste novo método. Nota-se nas referências 

utilizadas no citado artigo científico que tais ferramentas, juntamente com a AHP já 
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foram exaustivamente utilizadas na solução de problemas complexos no mundo seja 

para escolha de fontes de energias em determinados casos, seja para escolha de 

equipamentos em projetos industriais ou outros problemas de diversas 

características. 

 

FIGURA 26 –  ALGORITMO ESQUEMÁTICO DO NOVO MODELO COMBINANDO ANP, DEMATEL 
E PROMETHEE 

 

FONTE: Khorasaninejad et al. (2016). 

 

Este novo método proposto por Khorasaninejad teve como intenção 

possibilitar a real estruturação de um problema decisório, incluindo as dependências 

e relações entre os critérios e subcritérios. Foram utilizados na aplicação do método 

4 critérios e 35 subcritérios e cinco alternativas de fontes primárias: Turbina a Gás, 

Motor a Gás, Motor a Diesel, Células a Combustível e Módulos Fovoltaicos. O 

estudo mostrou que para o cenário analisado (uma pequena cidade) a melhor 

estratégia seria utilizar o sistema ORC para recuperação do calor perdido pelos 

módulos fotovoltaicos, seguido pelo motor a gás. 

Mardani et al. (2016) fizeram um levantamento da aplicação e uso de 

ferramentas multicritérios para resolução de problemas de gerenciamento de 

energias no período de 20 anos entre 1995 e 2015. Os resultados do levantamento 

mostraram que os métodos híbridos (Hybrid MCDM) e difusos (Fuzzy MCDM) de 

tomada de decisão multicritérios foram os mais usados, a revista Journal of 

Renewable and Sustainable Energy Review foi a mais utilizada pelos autores e a 
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área de levantamento de impactos ambientais foi ranqueada como a mais utilizada 

em tomadas de decisão multricritérios. 

Nota-se que não foram identificadas aplicações de métodos de análise 

multicritérios para apoio aos processos decisórios em projetos exclusivamente de 

usinas termosolares. Além disso, nota-se que também que os dados geoespaciais 

podem ser agregados aos critérios de análise de áreas em diferentes regiões do 

território brasileiro como forma de aperfeiçoamento do processo decisório, solução 

que também não foi utilizada por outros autores. 

 

3.2.3 Quadro síntese 

 

A partir da análise e discussão das 21 referências bibliográficas 

selecionadas, pode-se estabelecer que os referenciais que mais contribuíram para o 

presente trabalho foram: 

 Martins et al. (2012) que, apesar de não utilizar uma metodologia 

multicritérios estruturada, fez uma análise de cenários para inserção da 

tecnologia CSP no Brasil; 

 San Cristóbal (2011) que aplicou a metodologia AHP para seleção entre 

diferentes tecnologias de energias renováveis na Espanha (incluindo 

CSP); 

 Lee et al. (2009) que aplicou a metodologia AHP para seleção dos 

melhores locais para instalação de um parque eólico; 

 Tiba et al. (2014) que aplicou uma análise simples tradicional para 

seleção dos melhores locais para implantação de usinas CSP no estado 

de Minas Gerais, no Brasil; e 

 Mardani et al. (2016) que fez uma análise histórica da aplicação de 

métodos multicritérios para resolução de problemas. 

Na Tabela 3 se apresenta o resumo dos principais pontos destacados 

anteriormente para as referências bibliográficas selecionadas, com destaque (em cor 

cinza) para as referências mais relevantes para o desenvolvimento do presente 

trabalho. As referências foram avaliadas quanto à sua principal contribuição para o 

presente trabalho, metodologia utilizada na pesquisa, local e ano de publicação e 

conceito de avaliação por pares. 
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Autores Martins et al. (2012) Malagueta et al. (2013) Malagueta et al. (2014) Soria et al. (2015) Souza; Cavalcante (2016) 

Assunto 

Avaliação de Cenários 
para inserção da 
Energia Termosolar no 
Brasil. 

Levantamento de políticas 
de incentivo para 
possibilitar a inserção das 
fontes de energia CSP no 
Sistema Elétrico Brasileiro. 

Análise dos potenciais e 
impactos da inserção em 
larga escala da fonte CSP 
no sistema elétrico 
brasileiro. 

Estudo da viabilidade 
de plantas CSP 
híbridas com 
estratégia para o 
desenvolvimento da 
tecnologia 
Termosolar no Brasil. 

Análise do desenvolvimento 
da tecnologia CSP em 
economias emergentes, como 
a China e o Brasil. 

Metodologia 
Utilizaram a base de 
dados SWERA para 
mapear locais mais 
viáveis para CSP. 
Resultados foram 
discutidos com base em 
critérios pré-
estabelecidos. 

Compararam 4 opções de 
plantas CSP em 2 locais 
do Brasil com a instalação 
de plantas fotovoltaicas e 
simularam o crescimento 
da matriz de geração. 
Propuseram políticas para 
incentivo à inserção de 
plantas CSP na matriz 
elétrica brasileira. 

Simularam e compararam 
a performance de 4 opções 
de plantas CSP em 2 
locais brasileiros. 
Mapearam uma área de 
97.700 km² propícia para 
instalação de plantas CSP 
no Brasil. 

Simularam a 
utilização de 
biomassa local da 
região nordeste como 
forma de diminuição 
do campo solar de 
aumento da 
competitividade da 
fonte CSP. 

Através de um estudo de caso 
e levantamento bibliográfico 
aponta barreiras e dificuldades 
que devem superadas para a 
inserção da fonte CSP na 
China e Brasil, apesar da  
disponibilidade de terreno e 
irradiação solar. 

Contribuição 

Apesar de não utilizar 
análise multicritério 
estruturada, utilizou 
vários critérios para 
discussão dos 
resultados que poderão 
ser incorporados no 
presente trabalho. 

Apresenta as rotas 
tecnológicas para inserção 
da fonte CSP na matriz 
brasileira e traz 
informações que poderão 
ser utilizadas como 
critérios no presente 
trabalho. 

Traz referências a dados 
climatológicos que tornam 
as plantas CSP 
competitivas e mapeou as 
regiões mais viáveis para 
instalação das primeiras 
plantas CSP do Brasil. 

Apresenta 
possibilidade de 
aumento de 
competitividade para 
acelerar a inserção 
da fonte CSP no 
Brasil. 

Aponta para direções que 
podem ser perseguidas para 
viabilização da tecnologia 
Termosolar, tais como leilões 
incentivados e hibridização de 
plantas. 

Local Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil 

Avaliação 
por Pares 

A1 – Interdisciplinar A1 – Interdisciplinar A1 – Interdisciplinar A1 – Interdisciplinar A1 – Interdisciplinar 
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Autores Fichter et al. (2017) San Cristóbal (2011) Erol et al. (2014) Wang et al. (2008) Lee et al. (2009) Klein (2013) 

Assunto 
Levantamento da função 
potencial das fontes 
CSP para o sistema 
elétrico do Nordeste 
Brasileiro através de um 
modelo detalhado de 
sistema. 

Abordagem sobre a 
aplicação do método 
Vikor em tomadas de 
decisão multicritérios na 
seleção de projetos de 
energias renováveis na 
Espanha. 

Aplicação de uma 
estrutura Fuzzy 
para tomada de 
decisão 
multicritérios na 
definição do local 
para uma usina 
nuclear na Turquia. 

Apresentação de um 
modelo Fuzzy para 
tomada de decisão 
multicritério em 
projetos de sistemas 
de trigeração. 

Aplicação de um 
método 
multicritérios para 
apoio a tomada de 
decisão na seleção 
estratégica de 
parques eólicos. 

Análise 
multicritérios para 
decisão de 
sistemas de 
armazenamento 
térmico e 
resfriamento de 
usinas CSP. 

Metodologia 

Foi aplicado o modelo 
REMix-CEM para 
simulação de despachos 
e comportamento do 
sistema elétrico do 
Nordeste com a 
inserção de plantas CSP 
com armazenamento 
térmico.  

Foi utilizado o método de 
análise multicritérios 
VIKOR associado ao 
Processo Analítico 
Hierárquico (AHP) para 
suporte à tomada de 
decisão na escolha dos 
tipos de plantas 
renováveis mais viáveis 
para implantação na 
Espanha. Foram 
comparados treze tipos 
diferentes de plantas de 
geração com base em 
sete critérios pré-
definidos. 

Foram aplicadas 
ferramentas 
multicritérios com 
lógica Fuzzy para 
apoio à tomada de 
decisão para 
definição de novos 
locais para 
instalação de 
usinas nucleares na 
Turquia. A 
metodologia foi 
aplicada em um 
cenário com quatro 
locais pré-definidos. 

Foram estudadas 
cinco alternativas 
diferentes de 
sistemas de 
trigeração sendo 
aplicadas a um prédio 
residencial com 
características pré-
definidas com a 
aplicação da MCDM 
Fuzzy. O resultado 
apresentou um 
ranking com a melhor 
combinação de 
tecnologias. 

Foi utilizado um 
Processo Analítico 
Hierárquico (AHP) 
com critérios pré-
estabelecidos.  
O método de apoio 
à tomada de 
decisão foi aplicado 
a cinco locais pré-
definidos e o 
resultado foi um 
ranking dos 
melhores locais 
para instalação do 
parque eólico. 

A ferramenta 
multicritério foi 
utilizada para apoio 
na seleção de 
sistemas de 
armazenamento 
térmico e 
resfriamento (seco 
ou úmido) no 
projeto de usinas 
termosolares. 

Contribuição 

Apresenta mais uma 
forma que pode tornar a 
tecnologia CSP viável 
no Brasil. 

Aplica metodologia 
multicritérios na seleção 
de fontes de energia 
renovável (incluindo 
CSP) a partir de critérios 
pré-estabelecidos, como 
será feito no presente 
trabalho 

Apresenta mais 
uma forma de 
aplicação de 
ferramenta 
multicritério para 
apoio à decisão 

Apresenta uma 
revisão das principais 
ferramentas 
multicritério para 
apoio à tomada de 
decisão e uma forma 
alternativa de análise. 

Aplica a ferramenta 
AHP em projeto de 
fonte de energia 
renovável. 

Aplica ferramenta 
multicritério na 
seleção da solução 
técnica para uma 
parte de uma usina 
Termosolar. 

Local 
Alemanha, Brasil e 
Equador 

Espanha Turquia e Canadá China Taiwan e Macau 
Estados Unidos da 
América (EUA) 

Avaliação 
por Pares 

A1 – Interdisciplinar A1 – Interdisciplinar A1 – Interdisciplinar A1 – Interdisciplinar A1 – Interdisciplinar A1 – Interdisciplinar 
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Autores Peterseim et al. 
(2013) 

Aragonés-Beltrán 
et al. (2014) 

Lange (2014) Tiba et al. (2014) Resch et al. (2014) Mondino et al. 
(2015) 

Assunto 

Investigação de quais as 
tecnologias mais 
adequadas para 
hibridização em usinas 
CSP. 

Uma abordagem 
multicritérios para 
apoio a seleção de 
investimentos em 
plantas CSP com AHP 
e ANP. 

Apresenta um 
modelo 
georrefernciado 
preliminar para 
levantamento do 
potencial técnico de 
energia 
Heliotérmica no 
Brasil 

Estudo de locais 
mais adequados 
para plantas 
Termosolares no 
Estados de Minas 
Gerais. 

Análise de desafios e 
rotas de pesquisas 
futuras na utilização 
de GIS na 
modelagem e 
planejamento de 
energias renováveis 

Sistema de suporte à 
decisão integrado 
com GIS para 
seleção de locais 
para instalação de 
grandes usinas 
fotovoltaicas na Itália. 

Metodologia 

Aplicação do AHP como 
ferramenta multicritério 
de apoio à tomada de 
decisão na análise de 
quais seriam as 
tecnologias CSP mais 
adequadas para 
hibridização do ciclo de 
Rankine. Os resultados 
apresentaram vários 
rankings de tecnologia 
CSP para cada 
possibilidade de 
hibridização abordada. 

Utilização do Processo 
Analítico Hierárquico 
(AHP) e o Processo de 
Rede Analítica (ANP) 
como ferramentas 
multicritérios para  
decidisão sobre o 
investimento em novas 
plantas Heliotérmicas. 
Foi gerado um ranking 
de prioridades para 
investimentos 
baseados nos critérios 
definidos. 

O modelo se 
baseou no software 
ArcGIS e tem como 
aplicação principal 
a definição do 
melhor local de 
instalação para uma 
determinada planta 
Termosolar. 
Como resultado, o 
modelo 
desenvolvido atribui 
uma nota 
ponderada ao local 
em análise. 

Foi aplicada uma 
análise simples 
tradicional para 
elencar as 
principais áreas no 
estado de Minas 
Gerais para 
implantação de 
usinas CSP 
utilizando dados 
provenientes de um 
sistema de 
informações 
geográficas (GIS). 

Revisão de literatura 
a respeito de estudos 
já realizados com a 
utilização de GIS em 
projetos de plantas 
de energias 
renováveis. Como 
resultados aponta as 
rotas de pesquisas 
futuras para utilização 
em larga escala de 
GIS nestes projetos. 

Aplicação de uma 
Rede Neural Artificial 
(Artificial Neural 
Network – ANN) 
associada a critérios 
passa/não-passa 
para apoio à tomada 
de decisão na 
escolha dos melhores 
locais para instalação 
de grandes usinas 
solares fotovoltaicas 
na Itália. 

Contribuição 

Apresenta um tipo de 
abordagem com 
aplicação do AHP em 
usinas termosolares. 

Faz uma abordagem 
híbrida de AHP com 
ANP em seleção de 
novas usinas CSP. 

Desenvolve uma 
ferramenta 
georreferenciada 
para aplicação de 
plantas CSP no 
Brasil, porém sem 
abordagem 
multicritérios 

Aplica uma 
ferramenta 
multicritério (mesmo 
que simples 
tradicional) para 
seleção de 
localizações mais 
adequadas para 
plantas CSP. 

Apresenta o estado 
da arte do uso de GIS 
em projetos de 
energias renováveis e 
indica as rotas para 
pesquisas futuras. 

Utiliza uma 
ferramenta 
multicritérios 
associada a um GIS 
para projeto de usina. 

Local Austrália e Alemanha Espanha Brasil Brasil Alemanha e EUA Itália 

Avaliação 
por Pares 

A1 – Interdisciplinar A1 – Interdisciplinar Não se aplica B2 – Interdisciplinar B2 – Engenharias I A2 – Engenharias II 
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Autores Barros et al. (2015) Soria et al. (2016) Khorasaninejad et al. (2016) Mardani et al. (2016) 

Assunto 

Levantamento da 
sustentabilidade global 
de diferentes sistemas 
de geração de energia 
elétrica. 

Abordagem 
computacional para 
modelagem de usinas 
CSP no sistema 
elétrico brasileiro. 

Seleção de fontes primárias em 
usinas térmicas integradas com 
ORC para recuperação de calor 
usando um novo método 
multicritérios para apoio a tomada 
de decisão. 

Revisão desde 1995 a 
2015 das aplicações de 
ferramentas multicritérios 
para apoio a tomada de 
decisão 

Metodologia 

Desenvolvimento de 
modelo para catalogar 
a sustentabilidade 
global de diferentes 
sistemas de geração 
de energia baseado no 
processo analítico 
hierárquico (AHP). 
Como resultado, foi 
gerado um índice de 
sustentabilidade 
socioambiental para 
cada tipo de planta. 

Análise da 
aplicabilidade de 
modelos 
computacionais de 
simulação da 
operação do Sistema 
Interligado Nacional 
na avaliação da 
viabilidade de 
instalação de plantas 
CSP. 

A nova metodologia desenvolvida 
combinou três métodos 
multicritérios consagrados para 
apoio à tomada de decisão e 
determinação da seleção ótima de 
alternativas: ANP Fuzzy, 
DEMATEL e PROMETHEE. 

Levantamento bibliográfico 
da aplicação e uso de 
ferramentas multicritérios 
para resolução de 
problemas de 
gerenciamento de energias 
num período de 20 anos. 

Contribuição 

Utiliza a ferramenta 
AHP para a seleção 
de projetos de 
energias renováveis 
com um enfoque em 
sustentabilidade. 

Apresenta cenários 
de viabilidade para 
instalação de usinas 
CSP no Brasil. 

Na revisão da literatura o trabalho 
aponta que o método AHP já foi 
exaustivamente utilizado na 
solução de problemas complexos 
no mundo. 

O estudo traz um 
levantamento histórico da 
aplicação e uso das 
ferramentas multicritérios 
que subsidia a ferramenta 
a ser utilizada no presente 
trabalho 

Local Espanha Brasil Irã Malásia e Lituânia 

Avaliação 
por Pares 

A1 – Interdisciplinar A1 – Interdisciplinar A1 – Interdisciplinar A1 – Interdisciplinar 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Apresenta-se, a seguir, os materiais e métodos utilizados para obtenção dos 

resultados da pesquisa. Os materiais serão compostos pela apresentação dos dados 

de entrada, softwares e ferramentas a serem utilizados nas simulações. Já a seção 

sobre o método apresentará a definição e estruturação dos critérios de análise e a 

metodologia para a aplicação da ferramenta multicritério espacial sobre o problema 

de pesquisa proposto. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

De início, é importante ressaltar que o processo de seleção e estruturação 

dos critérios a serem utilizados na análise multicritério geoespacial será apresentado 

na seção 4.2 a seguir. 

Para o estabelecimento dos pesos relativos dos critérios foi realizada uma 

pesquisa de opinião com especialistas cujo formulário utilizado para 

operacionalização se encontra disponibilizado no Apêndice 1 desta dissertação. 

Para a consolidação da pesquisa de opinião e cálculo dos pesos relativos dos 

critérios, segundo o método AHP/ANP, foram utilizados os softwares MATLAB® 

Versão R2016b 9.1.0.441655 e Microsoft Excel® 2010 Versão 14.0.4760.1000. 

Conforme já exposto e delimitado, a análise multicritérios espacial será 

aplicada ao Estado de São Paulo, Brasil. Para a aplicação dos critérios foram 

utilizadas fontes mantenedoras oficiais de dados georrefenciados a partir das quais 

foi realizado o download dos dados de entrada, também conhecidos como planos de 

informações. Foram prioritariamente selecionados apenas os elementos com 

metadados, conferindo-se a segurança na aplicação da informação cartográfica e a 

rastreabilidade das mesmas. A Tabela 4 a seguir apresenta a estrutura de dados de 

entrada geoespaciais utilizada. Além dos elementos citados na Tabela 4, empregou-

se também o limite estadual oficial disponibilizado pela Secretaria de Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo (SMA, 2010) com o intuito de demarcar a região de 

interesse nas atividades de geoprocessamento subsequentes. 
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TABELA 4 – DADOS DE ENTRADA GEOESPACIAIS E RESPECTIVAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

CRITÉRIO 
PLANO DE 

INFORMAÇÃO 
FONTE E ANO FORMATO 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
T

Ó
R

IO
 

C1 
Rede Elétrica - Alta 
Tensão (≥ 88 kV) 

Linha de transmissão 
ANEEL (2010) 

Vetorial
1
 / Shapefile 

Subestação 

C2 
Infraestrutura de 
transportes 

Rodovias estaduais e 
federais 

DNIT (2016a) 
Ferrovias 

Portos 

C3 Topografia do Terreno Declividade média IG (2014) 

C4 
Qualidade do Recurso 
Solar (DNI) 

Irradiação solar direta 
normal (maior ou igual a 
1.785 kWh/m²/ano) 

SOLARGIS (2017) Raster
2
 / TIFF 

E
L
IM

IN
A

T
Ó

R
IO

 

C4 
Qualidade do Recurso 
Solar (DNI) 

Irradiação solar direta 
normal (abaixo de 1.785 
kWh/m²/ano) 

SOLARGIS (2017) Raster / TIFF 

C5 Impacto Ambiental 

Assentamentos Rurais 
DNIT (2016b, 2016c) 

Vetorial / Shapefile 

Quilombolas 

Terras indígenas FUNAI (2017) 

Unidades de conservação 
de proteção integral 
(Federais / Estaduais / 
Municipais) 

MMA (2012) 

FONTE: O autor (2018). 

 

Todos os dados geoespaciais foram processados no software ArcGIS 10.3®, 

um sistema de informações geográficas (GIS) cuja variedade de ferramentas e 

algoritmos propiciam a compilação, tratamento e análise de informações 

geográficas, bem como a geração de mapas. 

A partir dos planos de informações, produziram-se layouts no formato A4 

com a finalidade de elucidar a organização dos critérios para o Estado de São Paulo, 

em escala de representação visual 1:4.000.000, no sistema de coordenadas 

geográficas e datum SIRGAS-2000 e elipsóide de referência global GRS-1980. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
1
 Conforme ESRI (2018), dados vetoriais são compostos por vetores (com módulo e direção); 

2
 Conforme ESRI (2018), dados raster, ou bitmap, são dados matriciais em que cada bit possui um 
determinado valor. 
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4.2 MÉTODO 

 

Como apresentado no item 2.3, neste trabalho foi utilizado o método ANP 

para apoio à tomada de decisão multicritérios. Na Figura 27 é apresentado um 

fluxograma que resume a metodologia a ser apresentada nesta seção. 

 

FIGURA 27 – FLUXOGRAMA GERAL DA METODOLOGIA PROPOSTA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

De forma a delimitar o campo de simulação, as alternativas consideradas 

foram as áreas das cidades do Estado de São Paulo. Então, para sequência da 

metodologia proposta, foi necessária a determinação dos critérios de análise a 

serem utilizados. 

Devido ao ineditismo do uso da tecnologia Termosolar para geração de 

energia termoelétrica no Brasil e as poucas simulações encontradas de aplicação de 

tecnologia Termosolar no Brasil (vide item 3.2), optou-se pelo uso de um referencial 

internacional consagrado e adaptado à realidade brasileira para escolha dos critérios 

a serem utilizados na metodologia multicritérios espacial. Neste sentido, observou-se 

que no âmbito do Projeto Energia Heliotérmica (uma cooperação do Ministério de 
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Ciências, Tecnologia, Inovação e Comunicações com a GIZ – Agência Alemã de 

Cooperação Internacional) referenciais consagrados em energia heliotérmica no 

mundo foram utilizados para capacitação de equipes de forma a propiciar o início 

dos estudos para inserção da referida fonte de energia elétrica na matriz elétrica 

brasileira. Do escopo relatado no Projeto Energia Heliotérmica, pode-se citar Goebel 

(2016) que elencou 12 critérios para alocação de usinas termosolares para geração 

centralizada de energia elétrica. Por se tratarem de critérios elencados a partir da 

experiência europeia (principalmente) na construção de usinas termosolares estes 

12 critérios foram utilizados como base para a análise a seguir. Ressalta-se que, 

conforme será apresentado e discutido, nem todos os critérios serão utilizados na 

presente metodologia. 

A seguir são apresentados os 12 critérios de Goebel (2016) que devem ser 

considerados na avaliação de um local para instalação de plantas termosolares para 

geração centralizada de energia, a conceituação básica para cada critério e uma 

análise de pertinência à metodologia proposta. 

i. Rede Elétrica (Alta Tensão): reflete a proximidade de linhas de 

transmissão e subestações de alta tensão (neste caso, como a análise 

está concentrada em plantas para geração centralizada, podem ser 

consideradas linhas de transmissão e subestações com tensão maior ou 

igual a 88.000 Volts, ou 88 kV). Além disso, nesse critério pode ser 

analisado também se há capacidade ociosa em determinadas 

instalações da rede elétrica, se o operador do sistema está disposto a 

aceitar a potência adicional a ser injetada, possíveis rotas para 

passagem das linhas de interesse restrito para conexão da nova central 

geradora e disponibilidade de suprimento elétrico para o período de 

construção da nova usina. 

Análise: Com relação ao critério i, a proximidade de um determinado 

local de linhas de transmissão e subestações de alta tensão poderá ser 

utilizada como critério classificatório na tomada de decisão levando-se 

em consideração que por se tratar de uma fonte de energia renovável já 

existe a predisposição dos órgãos governamentais (dentre os quais 

consta o Operador Nacional do Sistema elétrico) pela instalação de 

plantas termosolares e que o custo de implantação de linhas de 

transmissão pode ter impacto significativo na viabilidade econômica de 
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um projeto. Quanto às demais observações a serem feitas, (por 

exemplo: capacidade ociosa de linhas de transmissão e disponibilidade 

de suprimento para o período de obra) não serão avaliadas na 

metodologia proposta neste trabalho por se tratarem de requisitos a 

serem observados na etapa de projeto básico (posterior à tomada de 

decisão); 

ii. Infraestrutura de transportes: deve retratar a proximidade de estradas, 

ferrovias e portos. Além disso, este critério pode observar também a 

capacidade de carregamento das vias e portos, possibilidades de rotas 

para as vias de conexão da planta às vias existentes e a complexidade 

para abastecimento com suprimentos durante a construção tais como 

componentes e peças da própria usina, combustíveis, materiais de 

consumo, pessoal e rejeitos do solo; 

Análise: O critério ii também poderá ser utilizado como critério 

classificatório através da distância de um determinado local de rodovias, 

ferrovias e portos. As demais observações (tais como capacidade de 

carregamento de vias e portos, rotas para conexão e complexidade para 

abastecimento) não serão utilizadas na metodologia proposta por se 

tratarem de etapas do projeto básico da nova usina por depender do 

tamanho e porte dos equipamentos (que é posterior à tomada de 

decisão); 

iii. Suprimento de Combustíveis: deve analisar a distância ao ponto mais 

próximo de suprimento de combustíveis (oleoduto, gasoduto ou portos 

de carvão). Também podem ser analisadas a capacidade de suprimento 

de combustível a partir deste ponto mais próximo e as possíveis rotas 

para conexão da nova planta ao ponto de suprimento de combustível 

identificado; 

Análise: Como o presente trabalho foca no projeto de usinas 

termosolares (sem propostas de hibridização) não se identifica grandes 

necessidades de suprimento de combustíveis. Desta forma, este critério 

perde a relevância para apoio à tomada de decisão; 

iv. Água: deve observar a disponibilidade de água para reposição, 

principalmente, das perdas dos sistemas de resfriamento e para o 
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próprio consumo decorrente das atividades de construção, operação e 

manutenção da planta. 

Análise: O critério iv pode ser utilizado de forma eliminatória para apoio à 

tomada de decisão através da proximidade de um determinado local até 

um curso d’água ou disponibilidade de água subterrâneas; 

v. Topografia do terreno: deve retratar a inclinação do terreno. Podem ser 

avaliados também os custos do nivelamento do terreno e possíveis 

presenças de cursos d’água no terreno (que podem, inclusive, causar 

inundações). 

Análise: O critério v pode ser utilizado de forma classificatória para apoio 

à tomada de decisão através dos valores de inclinação do terreno; 

vi. Propriedades do solo: deve refletir a capacidade de carregamento do 

solo do local em análise. Pode ser observada também a capacidade do 

solo local de ser trabalhado, com vistas a estimar os custos de fundação 

da nova planta. 

Análise: Para uma etapa de tomada de decisão para escolha do local de 

implantação de uma usina Termosolar entende-se que o perfil de 

inclinação pode fornecer informações suficientes sobre o terreno. As 

propriedades do solo serão utilizadas na etapa de projeto básico de uma 

determinada usina e, por isso, não serão consideradas na fase de apoio 

à tomada de decisão; 

vii. Condições climáticas: deve analisar o perfil de temperatura (com vistas a 

eventuais necessidades de aquecimento e/ou resfriamento de 

determinados componentes da planta) e precipitações ao longo do ano. 

Também podem ser analisadas neste critério as velocidades máximas 

do vento local e a ocorrência de fortes enxurradas. 

Análise: Conforme Re (2011) não se nota no Brasil, e em especial no 

Estado de São Paulo, indicações de probabilidades de ocorrências de 

eventos climáticos extremos. Além disso, segundo Quadro et al. (2018) 

as temperaturas médias no Brasil ficam entre 4 e 38 ºC. Estas 

temperaturas, a princípio, não justificam preocupações adicionais para o 

funcionamento de plantas termosolares. Desta forma, este critério não 

será utilizado para apoio à tomada de decisão, ficando os dados 

climatológicos resumidos no critério ix que será apresentado; 
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viii. Sismologia local: deve ser observada a probabilidade e intensidade de 

ocorrências sismológicas. 

Análise: Conforme Re (2011) não se nota no Brasil, e em especial no 

Estado de São Paulo, riscos de ocorrência de eventos sismológicos. 

Desta forma, este critério não será utilizado na metodologia proposta; 

ix. Qualidade do recurso solar: este critério é tão importante na tomada de 

decisão para construção de uma usina solar quanto seria o valor de 

afluências hidráulicas no projeto de usinas hidroelétricas. Neste caso, 

deve ser observada a disponibilidade, com base no mínimo anual, de 

Irradiação Solar Direta Normal (DNI) que é a componente da Irradiação 

Solar Global que é absorvida nos sistemas de concentração solar. 

Análise: Devido à sua importância vital no sucesso do projeto de uma 

usina Termosolar, o critério ix apresentado poderá ser utilizado na 

metodologia como critério classificatório e eliminatório. Segundo Günther 

e Joemann (2016) desenvolvedores de projetos consideram o valor 

mínimo de DNI de 1700 kWh/m²/ano como um limite mínimo de 

irradiação solar direta normal para que uma planta Termosolar se torne 

economicamente viável e, por isso, o critério torna-se eliminatório. Além 

disso, no projeto básico da primeira usina Termosolar do Brasil (em 

implantação no projeto de P&D referido na seção 1.1) foi utilizado o valor 

de 1785 kWh/m²/ano que por ser mais restritivo será utilizado como valor 

de corte. Por outro lado, valores de DNI cada vez maiores tornam a 

instalação da planta mais atrativa e, desta forma, o critério pode ser 

utilizado de forma classificatória, também; 

x. Levantamento de Impactos Ambientais: deve analisar se o local é habitat 

para animais e plantas protegidas, se o projeto poderá afetar sistemas 

ecológicos vizinhos, se há risco de contaminação de águas 

subterrâneas, se há a possibilidade poluição sonora e visual. 

Análise: No atual contexto de licenciamento ambiental brasileiro, 

reservas legais ambientais (por exemplo assentamentos rurais, áreas 

quilombolas, terras indígenas e unidades de conservação de proteção 

integral) são obstáculos impeditivos à instalação de qualquer 

empreendimento. Desta forma, este critério x poderá ser utilizado de 

forma eliminatória; 
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xi. Aceitação social: avaliar se o projeto poderá sofrer interferências de 

representantes das comunidades locais, administração pública, grupos 

de cidadãos e Organizações Não-Governamentais (ONGs). 

Análise: Por se tratar de uma metodologia para apoio à tomada de 

decisão em um projeto de fonte de energia renovável (Termosolar), será 

assumido que, pela sua total conexão com o crescimento sustentável, a 

aceitação social não impactará a implantação do projeto e este critério 

não comporá a metodologia proposta; 

xii. Permissões e Licenças: deve ser observada a regularidade da 

propriedade do terreno, das estruturas de operação e manutenção, 

planos de uso e ocupação dos solos, licenças de autoridades (corpo de 

bombeiros por exemplo), interferências com sistemas civis e militares 

(aviação, por exemplo). 

Análise: Eventuais necessidades de permissões e licenças (além da 

presença de reservas legais já citadas no critério x) surgirão no 

desenvolvimento do projeto básico de uma usina Termosolar (posterior à 

tomada de decisão). Assim, este critério xii não será utilizado na 

metodologia proposta. 

A partir das definições e análises expostas para os 12 critérios citados, nota-

se que os critérios iii, vi, vii, viii, xi e xii não serão utilizados por não serem aplicáveis 

ao cenário brasileiro e ao objetivo deste trabalho. Assim, com base nas análises 

apresentadas, pode-se definir a seguinte estrutura de critérios para aplicação na 

metodologia multicritérios espacial para apoio à tomada de decisão em projetos de 

usinas termosolares: 

a. Critérios Eliminatórios: 

i. Qualidade do recurso solar (DNI); 

ii. Água; 

iii. Levantamento de Impactos Ambientais. 

b. Critérios Classificatórios: 

i. Rede Elétrica (Alta Tensão) – C1; 

ii. Infraestrutura de Transportes – C2; 

iii. Topografia do Terreno – C3; 

iv. Qualidade do recurso solar (DNI) – C4. 
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Após a definição da estrutura de critérios, foram aplicados filtros nas 

alternativas disponíveis para a análise de forma a eliminar aquelas alternativas que 

não atendiam aos critérios eliminatórios, por exemplo: locais que não atingiam a 

valores de DNI maiores que o mínimo estabelecido, áreas de reserva legais ou 

unidades de conservação, locais sem disponibilidade de água. Sendo assim, foram 

elencadas as alternativas elegíveis para a aplicação da metodologia multicritérios 

espacial. 

No caso dos critérios classificatórios, tem-se como critérios a serem 

utilizados na análise: disponibilidade de rede elétrica para escoamento da produção 

da usina, disponibilidade de infraestrutura de transportes, topografia do terreno e 

qualidade do recurso solar (DNI). Analisando a natureza destes critérios não é 

possível estabelecer correlações primárias entre quaisquer destes critérios que 

possam ser traduzidas em comparações par-a-par de influência entre os critérios. 

Nem sequer os critérios infraestrutura de transportes e topografia do terreno podem 

ser correlacionados pois existem áreas com infraestrutura de transportes adequada 

e com topografia inadequada e da mesma forma o contrário.Por este motivo, a 

metodologia proposta neste trabalho pode ser classificada no caso especial do ANP 

no qual se pode assumir a independência entre critérios que é, justamente e de 

acordo com Saaty (2005), o método AHP. 

Para estruturação da metodologia geoespacial para apoio à tomada de 

decisão multicritérios em projeto de usinas termosolares, de início foi feita a 

montagem da matriz de comparação paritária, conforme exemplo apresentado na 

Tabela 5 para um caso hipotético de tomada de decisão baseada em 3 critérios. Na 

matriz de comparação paritária, nos elementos aij com i ≠ j, são inseridos os 

conceitos atribuídos para o critério i em relação o critério j e para os elementos a ij 

com i = j é atribuído o valor 1 (um). 

 

TABELA 5 – EXEMPLO DE MATRIZ DE COMPARAÇÃO PARITÁRIA ENTRE TRÊS CRITÉRIOS 

 C1 C2 C3 

C1 1 a12 a13 

C2 a21 1 a23 

C3 a31 a32 1 

FONTE: O autor (2018). 
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De forma a montar a matriz de comparação paritária, foi realizada a 

comparação par-a-par quanto à importância dos critérios no projeto de uma usina 

Termosolar. As comparações par-a-par foram consolidadas a partir de uma pesquisa 

de opinião realizada com especialistas em usinas termosolares e especialistas em 

energias renováveis brasileiros e estrangeiros. A escala utilizada para as 

comparações par-a-par foi a Escala Fundamental de números absolutos de Saaty 

(2005) transcrita de forma adaptada a seguir: 

 
TABELA 6 – ESCALA FUNDAMENTAL DE NÚMEROS ABSOLUTOS 

Intensidade de 

Importância 
Definição Explicação 

1 
Importância Igual 

Dois critérios contribuem de forma igual na tomada de 
decisão 

2 
Fraco  

3 
Importância Moderada 

Experiência ou opinião favorecem levemente um critério 
sobre outro 

4 
Moderado a mais  

5 
Forte Importância 

Experiência ou opinião favorecem fortemente um critério 
sobre outro 

6 
Forte a mais  

7 Importância muito forte 
ou demonstrada 

Um critério é favorecido muito fortemente sobre outro, 
sua dominância é demonstrada na prática 

8 
Muito, muito forte  

9 
Importância Extrema 

A evidência de favorecimento de um critério sobre outro 
é da maior ordem possível de afirmação 

FONTE: Saaty (2005). 

 

Após a consolidação da matriz de comparação paritária dos critérios, o 

método AHP/ANP possibilita a obtenção do vetor de prioridades (ou pesos) dos 

critérios através do cálculo do principal autovetor da matriz de comparação paritária. 

Neste caso, foram calculados (com o auxílio do software MATLAB® Versão 

R2016b 9.1.0.441655) o principal autovetor positivo e o principal (maior) autovalor 

da matriz. Estas variáveis calculadas são respectivamente, de acordo com o método 

AHP/ANP, o vetor que, após normalizado, será o de pesos relativos dos critérios e 

um dado a ser utilizado para o cálculo da razão de consistência da matriz de 

comparações utilizada. 

Com a obtenção do vetor de pesos relativos e certificado de que a matriz é 

consistente, os valores dos pesos foram aplicados a um procedimento de álgebra 
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dos mapas obtidos para cada critério classificatório (com apoio do Software ArcGIS 

10.3®) sendo que o mapa resultante apresentou justamente a escala com os 

melhores locais para implantação de usinas Termosolares no Estado de São Paulo. 

Na Figura 28 é apresentado um fluxograma com os principais passos da etapa de 

geoprocessamento proposta na metodologia. 

 

FIGURA 28 – FLUXOGRAMA DO GEOPROCESSAMENTO UTILIZADO NA METODOLOGIA 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

Devido ao tipo dos dados de entrada utilizados na metodologia (dados 

vetoriais e raster) há a necessidade de uniformização para que se possa executar a 

álgebra de mapas. Por isso, os dados vetoriais foram transformados para o formato 

raster. Para a conversão dos dados geoespaciais vetoriais para o formato raster ou 

matricial, preliminarmente se verificou a compatibilidade de projeção, transformando-

a quando necessário. O tamanho do pixel não excedeu 1 km², portanto foram 



81 

 

desconsideradas da análise todas as áreas abaixo dessa categoria. Este tamanho 

de pixel é adequado para a análise em apoio à tomada de decisão. Análises mais 

detalhadas em áreas menores que 1 km² serão realizadas para a alocação exata de 

uma usina quando da elaboração dos projetos básicos e executivos. 

Para as camadas de informações lineares (rodovias, ferrovias, linhas de 

transmissão) e pontuais (portos e subestações) foi aplicada a ferramenta de 

Distância Euclidiana (Euclidean Distance em Spatial Analyst Tools / Distance), que é 

frequentemente usada em avaliações de proximidade de locais de interesse. O 

exemplo a seguir, configura buffers e raios de abrangências de distâncias em 

relação às linhas de transmissão acima de 88 kV e subestações de energia. 

 

FIGURA 29 – APLICAÇÃO DA DISTÂNCIA EUCLIDIANA PARA LINHAS E SUBESTAÇÕES 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

Após o processamento para a geração dos dados no formato raster, buscou-

se atribuir as notas para todas as classes das camadas de informações. Foram 

aplicadas cinco categorias por elemento e para cada uma, foi atribuída uma nota, 

conforme a escala de Saaty (1, 3, 5, 7 e 9, apresentada na Tabela 7). No caso, a 

nota 9 configura a melhor suscetibilidade até a mais baixa, considerada a 1. A 

seguir, a Tabela 7 apresenta todas as notas por classes dos planos de informações 

geoespaciais. 

Vale ressaltar que, no caso da Tabela 7, a divisão das classes dos planos de 

informações foi realizada de forma unilateral pelo autor (mas no caso de outros 

estudos pode ser feita também através de uma pesquisa de opinião com 

especialistas). É importante observar também que o tamanho das classes de divisão 
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pode variar de acordo com a distribuição das informações nos planos que é 

dependente dos aspectos geográficos e socioeconômicos do local em análise. 

 

TABELA 7 – CLASSES DE CRITÉRIOS E NOTAS ATRIBUÍDAS APÓS RASTERIZAÇÃO 

CRITÉRIO 
PLANO DE 

INFORMAÇÃO 
CLASSES NOTA 

C
L
A

S
S

IF
IC

A
T

Ó
R

IO
 

C1 
Rede Elétrica - Alta 
Tensão (≥ 88 kV) 

Linha de transmissão 
0 - 10 km de distância 

10 - 20 km de distância 

20 - 30 km de distância 

30 - 40 km de distância 

≥ 40 km de distância 

9 

7 

5 

3 

1 

Subestação 

C2 
Infraestrutura de 
transportes 

Rodovias estaduais e 
federais 

0 - 10 km de distância 

10 - 20 km de distância 

20 - 30 km de distância 

30 - 40 km de distância 

≥ 40 km de distância 

9 

7 

5 

3 

1 

Ferrovias 

Portos 

C3 
Topografia do 
Terreno 

Declividade média (%) 

1,565270 - 3 m = Plano 

3 - 8 = Suave ondulado 

8 a 20 = Ondulado 

20 - 45 = Forte ondulado 

≥ 45 = Montanhoso 

9 

7 

5 

3 

1 

C4 
Qualidade do 
Recurso Solar (DNI) 

Irradiação solar direta 
normal (maior ou igual a 
1.785 kWh/m²/ano) 

1.785 - 2.028 kW/m²/ano 9 

E
L
IM

IN
A

T
Ó

R
IO

 C4 
Qualidade do 
Recurso Solar (DNI) 

Irradiação solar direta 
normal (abaixo de 1.785 
kWh/m²/ano) 

763 - 1.785 kW/m²/ano 0 

C5 Impacto Ambiental 

Assentamentos Rurais, 
Quilombolas, Terras 
indígenas, Unidades de 
conservação de proteção 
integral (Federais / 
Estaduais / Municipais) 

- 0 

FONTE: O autor (2018). 

 

Para os planos de informações da rede elétrica e de infraestrutura de 

transportes foram definidas categorizações de melhores distâncias e proximidades 

frente aos elementos lineares e pontuais. 

Devido ao fato de São Paulo apresentar uma malha logística principal 

considerada densa em relação aos demais Estados, atribuíram-se categorias a cada 

10 km de distância. As regiões acima de 40 km ficaram como menos representativas 

na análise. Da mesma forma, adotaram-se as mesmas classes para a rede de 

transmissão de energia principal e com tensão maior ou igual a 88 kV, bem como 

suas subestações. 

Ao critério classificatório Irradiação solar direta normal na categoria maior ou 

igual a 1.785 kWh/m²/ano foi atribuída a nota 9, a qual apresenta a maior 
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suscetibilidade para a locação de uma planta termosolar. Abaixo dessa escala, 

adotou-se o valor zero e de critério eliminatório com o objetivo de suprimir as áreas 

que se encontram fora do limite mínimo de viabilidade econômica. 

Destaca-se que, neste critério C4 especificamente, não foi realizada a 

estratificação como nos critérios C1, C2 e C3 pois os valores de DNI encontrados 

ficaram entre 1.785 e 2.028 kWh/m²/ano. Como demonstrado na seção 3.1, 

Malagueta et al. (2014) afirmaram que valores de DNI acima de 2.000 kWh/m²/ano 

tornam a instalação de plantas termosolares viáveis. Por outro lado, conforme 

demonstrado na seção 4.1, Günther e Joemann (2016) sugerem o valor mínimo de 

DNI de 1.700 kWh/m²/ano como um limite mínimo de irradiação solar direta normal 

para que uma planta Termosolar se torne economicamente viável e o referencial 

prático conhecido no Brasil utilizou valores de DNI de 1.785 kWh/m²/ano. Devido a 

esta imprecisão nos referenciais teóricos e pelos dados coletados situarem-se 

justamente nesta região de viabilidade (com extrapolação de menos de 2% acima de 

2.000 kWh/m²/ano), optou-se por manter os valores acima de 1.785 kWh/m²/ano 

com o conceito máximo. Vale ressaltar que no caso dos dados coletados 

apresentarem valores maiores que, pelo menos, 5% de 2.000 kWh/m²/ano é 

interessante que se faça a estratificação conforme a escala de Saaty. É importante 

também observar que o valor de DNI mínimo para viabilização de uma planta 

termosolar depende também do cenário em análise (época e país) e, no caso do 

Brasil, este valor somente será determinado com exatidão quando as primeiras 

usinas termosolares comerciais forem inseridas na matriz elétrica brasileira. 

No critério topografia do terreno, empregou-se a camada de informação 

declividade média com a classificação adotada pela EMBRAPA (1979) e a qual 

estabelece a divisão da seguinte forma: 1 a 3%: Plano; 3 a 8%: Suave ondulado; 8 a 

20%: Ondulado; 20 a 45%: Forte Ondulado; 45 a 75% Montanhoso e acima de 75%: 

Escarpado. Considerando-se as cinco categorias, os terrenos montanhosos e 

escarpados foram agrupados. 

Para o critério de disponibilidade de água, ao gerar o mapa de recursos 

hídricos do estado de São Paulo, notou-se que a área deste estado é densamente 

abastecida por recursos hídricos, conforme Figura 30. Desta forma, o critério de 

disponibilidade de água não teria potencial significativo de impacto para a análise 

multicritério e, por isso, não será levado em conta na composição de critérios. 

Análises mais detalhadas a respeito da disponibilidade hídrica serão feitas no projeto 
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executivo da usina, quando será conhecida a necessidade real de água para uma 

determinada usina. 

 

FIGURA 30 – DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

De posse das notas estabelecidas de 1 a 9 em 5 categorias das camadas de 

informações geoespaciais, o passo seguinte envolveu a reclassificação dos valores 

matriciais, através da ferramenta Reclassify, inserida em Spatial Analyst Tools e 

Reclass do software ArcGIS 10.3®. Sendo assim, cada categoria assumiu novos 

valores, conforme apresentado no exemplo da Figura 31 aplicado para as ferrovias 

onde neste caso as áreas de maior proximidade assumem as maiores notas. 
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FIGURA 31 –  EXEMPLO DE RECLASSIFICAÇÃO DE VALORES PARA UMA DETERMINADA 
CAMADA 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Aos critérios eliminatórios, atribuiu-se a nota zero nos pontos de corte, o que 

permite empregar a operação matemática de multiplicação para excluir zonas 

através da aplicação de imagem de 1 bit, a qual é constituída apenas dos valores 0 

e 1, anulando todos os valores nos pixels correspondentes e operando como uma 

máscara de corte conforme Figura 32. 

 

FIGURA 32 –  EXEMPLO DE MÁSCARA DE CORTE APLICADA PARA OS CRITÉRIOS 
ELIMINATÓRIOS 

 
FONTE: ESRI (2018). 

 

Então, foram geradas as máscaras de corte para a DNI abaixo de 1.785 

kWh/m².ano e para as áreas de impacto ambiental e, na sequência, uma combinada 

com os dois layers através da multiplicação dos mesmos. 
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FIGURA 33 –  MÁSCARAS DE CORTE APLICADA PARA OS CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS: DNI E 
IMPACTO AMBIENTAL 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

De posse dos critérios classificatórios e eliminatórios preparados, iniciaram-

se as operações matemáticas através da Raster Calculator, rotina de Álgebra de 

Mapas compreendida na Spatial Analyst Tools do software ArcGIS 10.3. 

Neste ambiente inicialmente foram calculadas as seguintes expressões: 

1. ("Reclass_LT.tif" * 0.2155) + ("Reclass_subest.tif"*0.2155) = Camada 

Rede Elétrica C1; 

2. ("Reclass_ferrovia.tif" * 0.0565) + ("Reclass_portos.tif" * 0.0565) + 

("Reclass_rodovias.tif" * 0.0565) = Camada Infraestrutura de Transportes C2; 

3. ("Reclass_Declividade.tif" * 0.0916) = Camada Topografia de Terreno C3; 

4. ("Reclass_DNI.tif" * 0.6364) = Camada Qualidade do recurso solar (DNI) 

C4. 

Então, somou-se cada camada e se obteve, por fim, o resultado multiplicado 

pela máscara de corte, conforme a seguinte equação algébrica:  

5. (Camada C1 + Camada C2 + Camada C3 + Camada C4) * (Máscara DNI 

+ Impacto Ambiental) = Matriz de Suscetibilidade Termosolar. 

 

 

 

MÁSCARA DNI 

MÁSCARA FINAL (DNI X IMPACTO AMBIENTAL) 

MÁSCARA IMPACTO AMBIENTAL 
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Por fim, após a realização da álgebra de mapas e obtenção do mapa 

resultante realizou-se uma etapa de pós-processamento para que o mapa final 

apresentado fosse apresentado de forma a propiciar a interpretação mais assertiva 

ao usuário. 
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5 TESTES E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

5.1 DEFINIÇÃO DOS PESOS DOS CRITÉRIOS 

 

Com a definição dos critérios, conforme item 4.2, foi realizada a pesquisa de 

opinião com especialistas em assuntos relacionados com energia Termosolar a partir 

do formulário disponibilizado no Apêndice 1 deste trabalho. Os especialistas 

consultados constam na Tabela 8. 

 

TABELA 8 – ESPECIALISTAS CONSULTADOS PARA DEFINIÇÃO DOS PESOS DOS CRITÉRIOS 

Nome Profissão Empresa 

Alexandre Rasi Aoki Dr., Eng. Eletricista Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) 

Fábio Sester Retorta MSc., Eng. Eletricista Institutos LACTEC 

Renato Arruda Penteado Neto Coord. Projeto Termosolar Institutos LACTEC 

Kristie Kaminski Küster MSc., Eng. Eletricista Institutos LACTEC 

Luiz Armando Steinle 

Camargo 

Dr., Eng. Civil MRTS Consultoria 

Alex Ricardo Ferrer de 

Andrade 

Gerente de Engenharia CESP – Cia. Energética de São Paulo 

Osvaldo José de Souza Eng. Eletrônico CESP – Cia. Energética de São Paulo 

Rafael Guimarães Cardoso Eng. Mecânico CESP – Cia. Energética de São Paulo 

Jonas Rafael Gazoli Msc., Eng. Eletricista Eudora Energia 

Nelson Ponce Junior Pesquisador Eudora Energia 

Francisco J. P. Mendonça Diretor de Engenharia RTB Holding Energia 

Ederson Luiz Pereira Gestor de Contratos RTB Holding Energia 

Nate Schuknecht Engenheiro de Projetos Skyfuel  

Martin Scheurer Diretor Protarget AG 

FONTE: O autor (2018). 

 

No Apêndice 2 é apresentado um resumo do perfil profissional dos 

especialistas entrevistados. O conhecimento e análise dos perfis dos entrevistados é 

importante para que se possa entender o posicionamento das respostas à pesquisa, 

quando da compilação. 

Para compilação dos resultados da pesquisa, foi utilizada a média dos 

conceitos atribuídos pelos especialistas. A partir do cálculo das médias, o valor do 

critério dominante foi aproximado para o conceito mais próximo e, para o conceito 
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menos importante, foi atribuído o valor recíproco (1/x) do conceito do critério 

dominante, conforme determinado pelo método AHP/ANP. 

Para compilação da pesquisa foi utilizada a média dos conceitos atribuídos 

pelos especialistas. Em casos em que houve divisão nas opiniões dos especialistas 

(por exemplo na comparação C1 x C3) o método adotado para a compilação dos 

resultados considerou a contribuição de cada opinião em relação ao conceito final, 

ou seja, foram somados os conceitos atribuídos e divididos pelo total de votos sendo 

atribuído o conceito final para o critério que apresentou maior valor para a somatória 

de conceitos e o valor atribuído foi a diferença entre as contribuições. 

Os resultados compilados da pesquisa de opinião são apresentados nas 

tabelas que se seguem: 

 

TABELA 9 – COMPILAÇÃO DA COMPARAÇÃO ENTRE “C1 - REDE ELÉTRICA” E “C2 - 
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES” 

Comparação C1 x C2 Conceito 

Avaliador C1 C2 C1 C2 

Alexandre Rasi Aoki 3 
 

5 

  

Fábio Sester Retorta 4 
 

Renato de Arruda Penteado 6 
 

Kristie Kaminski Küster 7 
 

Luiz Armando Steinle Camargo 7 
 

Alex Ricardo Ferrer de Andrade 5 
 

Osvaldo José de Souza 5 
 

Rafael Guimarães Cardoso 3 
 

Jonas Rafael Gazoli 9 
 

Nelson Ponce Junior 3 
 

Francisco J. P. Mendonça 7 
 

Ederson Luiz Pereira 5 
 

Nate Schuknecht 4 
 

Martin Scheurer 6 
 

FONTE: O autor (2018). 
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TABELA 10 –  COMPILAÇÃO DA COMPARAÇÃO ENTRE “C1 - REDE ELÉTRICA” E “C3 – 
TOPOGRAFIA DO TERRENO” 

Comparação C1 x C3 Conceito 

Avaliador C1 C3 C1 C3 

Alexandre Rasi Aoki 3 
 

3 
 

Fábio Sester Retorta 5 
 

Renato de Arruda Penteado 5 
 

Kristie Kaminski Küster 5 
 

Luiz Armando Steinle Camargo 5 
 

Alex Ricardo Ferrer de Andrade 4 
 

Osvaldo José de Souza 6 
 

Rafael Guimarães Cardoso 5 
 

Jonas Rafael Gazoli 7 
 

Nelson Ponce Junior 
 

2 

Francisco J. P. Mendonça 
 

6 

Ederson Luiz Pereira 
 

4 

Nate Schuknecht 2 
 

Martin Scheurer 7 
 

FONTE: O autor (2018). 

 

TABELA 11 –  COMPILAÇÃO DA COMPARAÇÃO ENTRE “C1 - REDE ELÉTRICA” E “C4 – 
QUALIDADE DO RECURSO SOLAR (DNI)” 

Comparação C1 x C4 Conceito 

Avaliador C1 C4 C1 C4 

Alexandre Rasi Aoki 
 

7 

 
5 

Fábio Sester Retorta 
 

6 

Renato de Arruda Penteado 
 

4 

Kristie Kaminski Küster 
 

7 

Luiz Armando Steinle Camargo 
 

5 

Alex Ricardo Ferrer de Andrade 
 

7 

Osvaldo José de Souza 
 

4 

Rafael Guimarães Cardoso 1 1 

Jonas Rafael Gazoli 
 

9 

Nelson Ponce Junior 1 1 

Francisco J. P. Mendonça 
 

7 

Ederson Luiz Pereira 
 

8 

Nate Schuknecht 
 

6 

Martin Scheurer 1 1 

FONTE: O autor (2018). 
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TABELA 12 –  COMPILAÇÃO DA COMPARAÇÃO ENTRE “C2 – INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTES” E “C3 – TOPOGRAFIA DO TERRENO” 

Comparação C2 x C3 Conceito 

Avaliador C2 C3 C2 C3 

Alexandre Rasi Aoki 3 
 

 
2 

Fábio Sester Retorta 3 
 

Renato de Arruda Penteado 
 

2 

Kristie Kaminski Küster 
 

7 

Luiz Armando Steinle Camargo 
 

7 

Alex Ricardo Ferrer de Andrade 3 
 

Osvaldo José de Souza 1 1 

Rafael Guimarães Cardoso 3 
 

Jonas Rafael Gazoli 
 

6 

Nelson Ponce Junior 
 

3 

Francisco J. P. Mendonça 
 

9 

Ederson Luiz Pereira 
 

6 

Nate Schuknecht 
 

2 

Martin Scheurer 2 
 

FONTE: O autor (2018). 

 

TABELA 13 –  COMPILAÇÃO DA COMPARAÇÃO ENTRE “C2 – INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTES” E “C4 – QUALIDADE DO RECURSO SOLAR (DNI)” 

Comparação C2 x C4 Média 

Avaliador C2 C4 C2 C4 

Alexandre Rasi Aoki 
 

9 

 
7 

Fábio Sester Retorta 
 

7 

Renato de Arruda Penteado 
 

6 

Kristie Kaminski Küster 
 

9 

Luiz Armando Steinle Camargo 
 

8 

Alex Ricardo Ferrer de Andrade 
 

7 

Osvaldo José de Souza 
 

7 

Rafael Guimarães Cardoso 1 1 

Jonas Rafael Gazoli 
 

9 

Nelson Ponce Junior 
 

4 

Francisco J. P. Mendonça 
 

9 

Ederson Luiz Pereira 
 

8 

Nate Schuknecht 
 

8 

Martin Scheurer 
 

5 

FONTE: O autor (2018). 
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TABELA 14 –  COMPILAÇÃO DA COMPARAÇÃO ENTRE “C3 – TOPOGRAFIA DO TERRENO” E 
“C4 – QUALIDADE DO RECURSO SOLAR (DNI)” 

Comparação C3 x C4 Média 

Avaliador C3 C4 C3 C4 

Alexandre Rasi Aoki 
 

9 

 
6 

Fábio Sester Retorta 
 

9 

Renato de Arruda Penteado 
 

6 

Kristie Kaminski Küster 
 

5 

Luiz Armando Steinle Camargo 
 

5 

Alex Ricardo Ferrer de Andrade 
 

8 

Osvaldo José de Souza 
 

7 

Rafael Guimarães Cardoso 
 

3 

Jonas Rafael Gazoli 
 

7 

Nelson Ponce Junior 
 

2 

Francisco J. P. Mendonça 
 

7 

Ederson Luiz Pereira 
 

9 

Nate Schuknecht 
 

7 

Martin Scheurer 
 

5 

FONTE: O autor (2018). 

 

Observando a distribuição de respostas, nota-se que os especialistas que 

estão mais diretamente vinculados à execução em si da obra da usina Termosolar 

de Porto Primavera (empresas RTB, Eudora e Skyfuel) deram mais peso ao critério 

“Topografia do terreno” em comparação com os demais especialistas. Por outro 

lado, os especialistas apresentaram comportamento semelhante quanto aos critérios 

“Rede Elétrica” e “Qualidade do Recurso Solar (DNI)”. Esta constatação pode estar 

relacionada com o fato de os especialistas que possuem contato mais próximo com 

a obra podem enxergar maior necessidade de empenho de esforço físico e 

financeiro para execução de terraplanagem e ajuste no terreno, por exemplo, do que 

especialistas que analisam o caso de forma mais global. 

A partir da compilação dos resultados da pesquisa de opinião, foi montada a 

matriz de comparação paritária (M) apresentada na Tabela 15: 
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TABELA 15 – MATRIZ (M) DE COMPARAÇÃO PARITÁRIA DOS CRITÉRIOS 

 C1 C2 C3 C4 

C1 1 5 3 1/5 

C2 1/5 1 ½ 1/7 

C3 1/3 2 1 1/6 

C4 5 7 6 1 

FONTE: O autor (2018). 

 

A matriz M foi inserida no Software Matlab e com o uso do seguinte código 

de comandos foram calculados seus autovalores e autovetores: 

 

Sendo assim, o vetor c (principal autovetor positivo da matriz) associado ao 

principal autovalor da matriz (4,1785) é: 

 

]9353,01346,00831,03167,0[c  

 

A partir da normalização do vetor c (divisão de cada item do vetor pela soma 

dos itens), finalmente é possível obter o vetor de pesos (w), conforme Tabela 16: 
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TABELA 16 – VETOR (W) DOS PESOS CALCULADOS 

Critério Pesos (w) 

C1 0,2155 

C2 0,0565 

C3 0,0916 

C4 0,6364 

FONTE: O autor (2018). 

 

Os métodos AHP/ANP preconizam a verificação da consistência da(s) 

matriz(es) de comparação paritária como forma de certificação dos resultados antes 

da tomada de decisão. Conforme Saaty (2005), para verificação da consistência da 

matriz M deve ser calculada sua Razão de Consistência (RC). Para determinação da 

RC, tem-se que: 

𝑹𝑪 =
𝑰𝑪

𝑹𝑰
                                                                       (1) 

onde: 

IC é o índice de consistência da Matriz; e 

RI é um índice randômico de Saaty obtido na Tabela 17 para uma matriz de 

ordem n 

 

TABELA 17 – TABELA DE VALORES PARA O ÍNDICE RANDÔMICO 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

FONTE: SAATY (2005). 

 

O índice de consistência (IC) de uma matriz de ordem n é dado por: 

𝑰𝑪 =
𝝀𝒎𝒂𝒙−𝒏

𝒏−𝟏
                                                   (2) 

onde: 

λmax é o maior autovalor da matriz M 

 

No mesmo código de comandos no Software Matlab foi calculado o maior 

autovalor (λmax) da matriz M que é dado por: 

 

𝝀𝒎𝒂𝒙 = 𝟒, 𝟏𝟕𝟖𝟓                                                 (3) 

 

e 
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𝑰𝑪 =
𝟒,𝟏𝟕𝟖𝟓−𝟒

𝟒−𝟏
= 𝟎, 𝟎𝟓𝟗𝟓                                          (4) 

 

Então 

 

𝑹𝑪 =
𝑰𝑪

𝑹𝑰
=

𝟎,𝟎𝟓𝟗𝟓

𝟎,𝟖𝟗
= 𝟎, 𝟎𝟔𝟕                                         (5) 

 

Conforme Saaty (2005), para que se tenha uma matriz de comparações 

paritárias consistente a razão de consistência (RC) não deve ser superior a 0,1. A 

razão de consistência é um indicador que está associado aos julgamentos 

realizados na matriz e tenta exemplificar quão inconsistente está o julgamento 

realizado (por exemplo, se ocorreram julgamentos conflitantes entre os tomadores 

de decisão). Basicamente, uma RC igual a 0,1 indica que a inconsistência dos 

julgamentos realizados é de 10%, ou seja, há 90% de consistência nos julgamentos. 

Caso a RC seja maior que 0,1 deve-se procurar na matriz de comparações paritárias 

aquele julgamento que se apresenta mais divergente em relação aos demais ou 

fornecer aos tomadores de decisão mais informações sobre o assunto de forma que 

possam eventualmente revisar algum julgamento para que se leve o valor da RC 

para dentro do limite tolerado. 

Sendo assim, neste caso, como a razão de consistência obtida foi de 0,067, 

pode-se certificar que a matriz M é consistente e que o vetor w pode ser utilizado 

para apoio à tomada de decisão. 

 

5.2 ANÁLISE GEOESPACIAL 

 

A partir dos procedimentos de geoprocessamento incluídos na metodologia 

e apresentados na seção 4.2, foram geradas as camadas C1 a C4 na calculadora 

raster a partir das expressões algébricas 1 a 4 da seção 4.2. Estas camadas são 

apresentadas na Figura 34. 
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FIGURA 34 – CAMADAS GERADAS NA CALCULADORA RASTER 

 
FONTE: O autor (2018). 

 

Com a soma das camadas na calculadora raster (expressão algébrica 5 da 

seção 4.2) foram obtidos os resultados do geoprocessamento, que são 

apresentados nas Figuras 35 a e b a seguir. Na Figura 35a, se apresenta o 

processamento apenas dos critérios classificatórios e na Figura 35b é apresentado o 

mapa final após a aplicação da máscara de critérios eliminatórios. 

 

FIGURA 35 – PROCESSAMENTO FINAL NA CALCULADORA RASTER 

 
(a) (b) 

FONTE: O autor (2018). 

 

 

  

 

   

CAMADA REDE ELÉTRICA = C1 CAMADA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES = C2 

CAMADA TOPOGRAFIA DO TERRENO = C3 CAMADA QUALIDADE DO RECURSO SOLAR (DNI) = C4 
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Comparando-se as Figuras 35 a e b também se pode observar que regiões 

com Alta ou Muito Alta Suscetibilidade para termosolar na Figura 35a acabam sendo 

desclassificadas quando se aplica a máscara de critérios eliminatórios. 

O produto final da presente metodologia se configura no Mapa de 

Suscetibilidade Termosolar, que apresenta as áreas com a maior até a menor 

suscetibilidade para implantação da tecnologia de geração de energia termosolar no 

Estado de São Paulo. Entretanto, existem formas diversas de apresentação do mapa 

gerado e, por isso, faz-se necessária uma etapa final de pós-processamento para 

que o mapa final seja apresentado de uma forma que propicie a interpretação mais 

objetiva pelo usuário. 

Na etapa de pós-processamento, para a geração deste mapa, aplicou-se a 

ferramenta de classificação automática disponível em ambientes de processamento 

de dados GIS, cujas quantidades de classes e cores foram estabelecidas da 

seguinte forma: 

 Amarelo = Muito Alta Suscetibilidade; 

 Laranja claro = Alta Suscetibilidade; 

 Laranja escuro = Média Suscetibilidade; 

 Vermelho = Baixa Suscetibilidade; 

 Marrom = Muito Baixa Suscetibilidade ou Nula (envolve principalmente 

as áreas restritas aplicadas nos critérios eliminatórios). 

Os métodos de classificação adotados foram: Quebras Naturais (Figura 36), 

1/2 Desvio Padrão (Figura 37), Quantil (Figura 38) e Intervalo Geométrico (Figura 

39). 

As classes de Quebras Naturais se baseiam em agrupamentos naturais 

inerentes aos dados. Tal método identifica as quebras entre as classes utilizando 

uma fórmula estatística (Otimização de Jenk), o qual consiste basicamente na 

minimização da soma da variância dentro de cada classe. Os limites são 

configurados onde existem diferenças relativamente grandes nos valores dos dados 

(ESRI, 2018; LAPIG, 2018). 
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FIGURA 36 – CLASSIFICAÇÃO POR QUEBRAS NATURAIS 

  
FONTE: O autor (2018). 

 

A classificação por desvio padrão demonstra quanto os valores das tabelas 

de atributos das feições variam a partir da média, e usualmente adotada para indicar 

o grau de variação de um conjunto de elementos (ESRI, 2018; LAPIG, 2018). 

 

FIGURA 37 – CLASSIFICAÇÃO POR ½ DESVIO PADRÃO 

  
FONTE: O autor (2018). 

 

No método Quantil, cada classe possui o mesmo número de feições. A partir 

da definição do número de classes, os intervalos são estipulados definindo o número 

de elementos de cada classe, obtido através da divisão entre o número total de 

elementos e o número de classes e, posteriormente, ordenando os elementos pelo 

atributo a ser classificado (CONCEIÇÃO; COSTA, 2013). 

 

Legenda

Mapa de Suscetibilidade Termosolar

<VALORES> Classificação por Quebras Naturais

0 = Muito Baixa Suscetibilidade ou Nula

0 - 12,1242 = Baixa Suscetibilidade

12,12420001 - 13,35607059 = Média Suscetibilidade 

13,35607059 - 14,52310588 = Alta Suscetibilidade

14,52310589 - 16,533 = Muito Alta Suscetibilidade

Legenda

Mapa de Suscetibilidade Termosolar

<VALORES> Classificação por 1/2 Desvio Padrão

0 - 1,480704753 = Muito Baixa Suscetibilidade ou Nula

1,480704754 - 4,912013694 = Muito Baixa Suscetibilidade

4,912013695 - 8,343322635 = Baixa Suscetibilidade

8,343322636 - 11,77463158 = Média Suscetibilidade

11,77463159 - 15,20594052 = Alta Suscetibilidade

15,20594053 - 16,533 = Muito Alta Suscetibilidade
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FIGURA 38 – CLASSIFICAÇÃO POR QUANTIL 

  

FONTE: O autor (2018). 

 

A classificação por Intervalo Geométrico cria as quebras de classe baseadas 

em intervalos que possuem uma série geométrica. São criados intervalos 

geométricos minimizando a soma dos quadrados do número de elementos em cada 

classe, o que garante que cada intervalo tenha aproximadamente o mesmo número 

de valores com cada classe e que a mudança entre os mesmos seja consistente. 

Cria um equilíbrio entre o destaque das mudanças nos valores médios e extremos, 

produzindo um resultado visualmente atraente e cartograficamente abrangente 

(ESRI, 2018). 

 

FIGURA 39 – CLASSIFICAÇÃO POR INTERVALO GEOMÉTRICO 

 

FONTE: O autor (2018). 

 

Legenda

Mapa de Suscetibilidade Termosolar

<VALORES> Classificação por Quantil

0 = Muito Baixa Suscetibilidade ou Nula

0 - 13,03189412 = Baixa Suscetibilidade

13,03189413 - 13,80991765 = Média Suscetibilidade

13,80991766 - 14,26376471 = Alta Suscetibilidade

14,26376472 - 16,533  = Muito Alta Suscetibilidade

Legenda

Mapa de Suscetibilidade Termosolar

<VALORES> Classificação por Intervalo Geométrico

0 - 7,342151268 = Muito Baixa Suscetibilidade ou Nula

7,342151269 - 11,25403401 = Baixa Suscetibilidade

11,25403402 - 13,33827689 = Média Suscetibilidade

13,3382769 - 14,44875711 = Alta Suscetibilidade

14,44875712 - 16,533 = Muito Alta Suscetibilidade
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Por fim, foram elaborados os materiais cartográficos no formato A4, 

contendo a escala, malha de coordenadas geográficas, o sistema de coordenadas, a 

legenda e o respectivo método de classificação, as fontes dos insumos 

geoespaciais, entre outros dados técnicos e descritivos. Tais Layouts se encontram 

nos Apêndices 3 (para os insumos geoespaciais) e 4 (para os mapas de 

suscetibilidade) desta dissertação e, a seguir, a Figura 40 representa o Mapa de 

Suscetibilidade Termosolar pelo método de classificação Intervalo Geométrico. 

Também foi elaborado um mapa de Suscetibilidade Termosolar por Intervalo 

Geométrico constando as cidades com mais de 30.000 habitantes (Figura 41, 

disponível em tamanho maior no Apêndice 4) para que se facilitasse a nominação e 

localização das regiões mais suscetíveis. Os municípios com mais de 30.000 

habitantes e suas localizações foram determinados a partir de DATAGEO (2017) e 

IBGE (2016). 

 

FIGURA 40 – MAPA DE SUSCETIBILIDADE TERMOSOLAR 

 
FONTE: O autor (2018). 
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FIGURA 41 – MAPA DE SUSCETIBILIDADE TERMOSOLAR COM MUNICÍPIOS 

FONTE: O autor (2018). 

 

5.3 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

De modo a garantir a confiança na representação das classes e conferir se 

os resultados satisfazem os requisitos de entrada, optou-se por fazer a validação do 

produto final. Uma das formas é a verificação de pontos de controle, bem como 

algumas áreas de interesse representativas, para os quais se apresentem 

informações técnicas consistentes a respeito dos critérios aplicados no modelo. 

Avaliou-se a localização da planta termosolar de Porto Primavera, que está 

em fase de construção, na coordenada geográfica aproximada de 22°29'10,66"S e 

52°57'22,92"W. Ressalta-se que a CESP escolheu a referida localização para 

construção da usina termosolar de Porto Primavera por se tratar de um terreno 

próprio com ótimos valores de DNI, facilidade de conexão e acesso e sinergias com 

as operações que a empresa já possui na usina hidrelétrica homônima à qual a 

planta termosolar ficará vizinha. 

Como se pode observar nas Figuras 42 a e b, a geolocalização da planta 

termosolar de Porto Primavera no mapa ocorre em área de muito alta suscetibilidade 
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em quaisquer dos métodos aplicados. Na Figura 42a é apresentada a localização 

física do local de implantação da usina termosolar de Porto Primavera e na Figura 

42b o mapa de suscetibilidade é ampliado nesta região e o local exato é projeto 

neste mapa. Esta constatação demonstra que a metodologia proposta e aplicada 

está apresentando resultados coerentes. 

 

FIGURA 42 –  IDENTIFICAÇÃO DA USINA TERMOSOLAR DE PORTO PRIMAVERA NO MAPA DE 
SUSCETIBILIDADE 

 
(a) (b) 

FONTE: O autor (2018). 

 

Após a validação do método, faz-se necessário definir o tipo de classificação 

que será utilizada nos mapas de suscetibilidade. A partir das quatro opções 

utilizadas, tem-se que: 

 Analisando-se a Figura 38 é possível notar que o método de divisão 

por quantis resultou em um mapa fortemente influenciado pela 

distribuição das principais linhas de transmissão do estado. Esta 

constatação pode ser obtida comparando-se a Figura 38 com o mapa 

de linhas de transmissão incluído no Apêndice 3; 

 Segundo ESRI (2018) e LAPIG (2018) a divisão por ½ desvio padrão 

é adotada para indicar o grau de variação de um conjunto de 
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elementos. Além disso, observando-se a Figura 37 é percebido que 

uma porção considerável do território acaba sendo classificada como 

“Alta suscetibilidade” em comparação com os demais tipos de 

classificação dos mapas; 

 Os mapas com divisão por Quebras Naturais e Intervalo Geométrico 

apresentam características semelhantes, porém o mapa por Intervalo 

Geométrico apresenta transições mais suaves entre as classes, 

tornando a interpretação mais realista. 

Sendo assim, devido às características menos favoráveis das divisões por ½ 

desvio padrão e por quantis e pela característica de transições mais suaves em 

relação à divisão por quebras naturais, optou-se por utilizar o produto final com 

mapa dividido por intervalo geométrico (Figura 40). 

Analisando os mapas incluídos nas Figuras 40 e 41 (incluídos em tamanho 

maior no Apêndice 4) nota-se que uma porção considerável do centro-oeste do 

estado de São Paulo se classifica como região de “Alta Suscetibilidade” e “Muito Alta 

Suscetibilidade”. Observando-se de forma detalhada as regiões classificadas como 

“Muito Alta Suscetibilidade” se tem: 

 Região do Pontal do Paranapanema, mais especificamente os 

municípios de Euclides da Cunha Paulista e Rosana, sendo que neste 

último município é onde está sendo construída a usina Termosolar do 

projeto de P&D no qual está inserido este trabalho; 

 Sudoeste do estado de São Paulo, às margens do rio Paranapanema 

(na divisa com o estado do Paraná), em três grupos distintos no 

entorno dos seguintes municípios: Teodoro Sampaio, Mirante do 

Paranapanema e Sandovalina; Nantes, Taciba e Iepê; Assis, Candido 

Mota e Paraguaçu Paulista. 

 Oeste do estado de São Paulo, às margens do rio Paraná (na divisa 

com o estado do Mato Grosso do Sul) em dois grupos distintos no 

entorno dos seguintes municípios: Paulicéia e Tupi Paulista; Ilha 

Solteira, Pereira Barreto, Itapura, Castilho e Andradina. 

 Norte do estado de São Paulo, às margens do rio Grande e na divisa 

com o estado de Minas Gerais em três grupos distintos no entorno 

dos seguintes municípios: Fernandópolis, Ouroeste e Indiaporã; 
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Orindiúva, Nova Granada e Guaraci; Barretos, Miguelópolis e 

Igarapava. 

 Centro do estado de São Paulo em quatro grupos nas seguintes 

regiões: Região de Catanduva e São José do Rio Preto; Região de 

Araraquara e Matão; Região de Ribeirão Preto e Sertãozinho; Região 

de Bauru, Agudos e Pederneiras. 

 Leste do estado de São Paulo: Região metropolitana de Campinas. 

Apesar de não ser o objetivo principal do presente trabalho, vale destacar 

que ao observar os grupos de municípios paulistas relatados anteriormente como 

“Muito Alta Suscetibilidade” para Termosolar, os grupos de municípios referentes às 

regiões do Pontal do Paranapanema, Sudoeste, Oeste e Norte do estado de São 

Paulo caracterizam-se por locais com menor densidade populacional (ou seja, com 

áreas disponíveis) e com forte atividade agrícola. Além disso, conforme Apêndice 5, 

nestes grupos de municípios (destacados em círculos azuis na referida Figura) 

observa-se a presença de forte atividade sucroalcoleira e de cogeração de energia 

elétrica a biomassa, o que se apresenta como uma das possíveis rotas de inserção 

da tecnologia Termosolar na matriz elétrica brasileira através da hibridização de 

usinas (biomassa com Termosolar, por exemplo). 

Desta forma, a partir dos resultados apresentados, pôde-se notar que a 

metodologia proposta foi eficaz na demonstração das regiões com melhor potencial 

para instalação de plantas termosolares e mostra-se uma ferramenta adequada para 

o apoio à tomada de decisão para localização de usinas termosolares no Estado de 

São Paulo. 
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6 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O cenário de expansão da matriz elétrica brasileira em curso indica que a 

inserção de fontes de energias renováveis intermitentes e não despacháveis se 

manterá intensa fazendo com que a dificuldade do acoplamento da geração de 

energia com a carga demandada se torne cada vez maior quanto maior for a 

participação destas fontes intermitentes. Neste sentido, a fonte de energia 

Termosolar se apresenta como uma alternativa renovável e despachável que pode 

auxiliar o Operador Nacional do Sistema elétrico brasileiro (ONS) a controlar a 

geração sistêmica de acordo com a demanda sistêmica e as disponibilidades de 

geração. 

Entretanto, a tecnologia Termosolar ainda não foi inserida na matriz elétrica 

brasileira, o que exige estudos detalhados para mapeamento dos requisitos para 

inserção da fonte. Por isso, o presente trabalho propõe o desenvolvimento e 

aplicação de uma metodologia multicritérios geoespacial para apoio à tomada de 

decisão quando da escolha de locais para instalação de usinas termosolares. A 

presente dissertação está inserida no escopo do projeto de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) estratégico denominado “Implantação de usina piloto por 

meio de integração da fonte de geração Termosolar ao complexo de energias 

renováveis da UHE Porto Primavera” autorizado pela ANEEL no âmbito da chamada 

estratégica número 19 de 2015 como tentativa de incentivo à inserção da tecnologia 

Termosolar no Brasil. 

Para atingir o desenvolvimento proposto, inicialmente foi realizada uma 

análise do estado da arte, a qual, dentre um universo de 5.992 artigos, focou na 

análise de 21 referências bibliográficas em que se pôde avaliar as técnicas mais 

utilizadas para análises multicritérios em projetos de energias renováveis. 

Os estudos bibliográficos realizados e o uso de referenciais internacionais 

foram base para o mapeamento e discussão das variáveis envolvidas no projeto e 

construção de usinas termosolares. As variáveis mapeadas foram discutidas 

individualmente e o resultado desta análise foram os seis critérios utilizados na 

metodologia multicritérios: disponibilidade de rede elétrica, infraestrutura de 

transportes, topografia do terreno, qualidade do recurso solar (DNI), levantamento de 

impactos ambientais e disponibilidade de água. 
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Destaca-se que a metodologia proposta foi baseada em um método de 

análise multicritério consolidado e consagrado, o Analytic Network Process (ANP) de 

Saaty (2005) e seu caso especial para quando não há interdependência entre 

critérios que é o Analytic Hierarchy Process (AHP). Para o cálculo dos pesos dos 

critérios foi realizada uma pesquisa de opinião com especialistas em energia 

heliotérmica do Brasil, Estados Unidos e Alemanha, atendendo ao quarto objetivo 

específico proposto. Os critérios e seus respectivos pesos foram incluídos em uma 

etapa de geoprocessamento que, aplicada de forma experimental, resultou como 

produto principal um mapeamento das áreas com maior potencial (ou 

suscetibilidade) para implantação de usinas termosolares no estado de São Paulo. 

O mapa de suscetibilidade para a tecnologia Termosolar foi submetido a um 

teste de aderência que foi a verificação de um ponto de conhecida viabilidade para 

usina Termosolar e checagem do conceito atribuído a este ponto pela metodologia 

proposta. Neste caso, utilizou-se o local onde está sendo construída a usina 

Termosolar de Porto Primavera (a primeira usina Termosolar do Brasil) e foi possível 

concluir que o ponto de construção da usina foi classificado como local de “Muito 

Alta Suscetibilidade” pela metodologia proposta e, por isso, a metodologia foi 

considerada consistente, comprovando o atendimento ao objetivo geral do trabalho 

que era o desenvolvimento da metodologia para suporte à tomada de decisão em 

projetos de usinas termosolares a partir da aplicação de método de análise 

multicritérios associado a geoprocessamento. A constatação de que, com a 

aplicação da metodologia desenvolvida, o local de implantação da usina termosolar 

em Porto Primavera é uma área de “Muito Alta Suscetibilidade” também corrobora 

que a decisão do local para implantação da usina foi acertada. 

Por fim, foi realizada a análise do mapa de suscetibilidade e foram 

detectadas as regiões com “Muito Alta Suscetibilidade”: Região de Rosana e 

Euclides da Cunha Paulista; Região de Teodoro Sampaio, Mirante do 

Paranapanema e Sandovalina; Região de Nantes, Taciba e Iepê; Região de Assis, 

Candido Mota e Paraguaçu Paulista; Região de Paulicéia e Tupi Paulista; Região de 

Ilha Solteira, Pereira Barreto, Itapura, Castilho e Andradina; Região de 

Fernandópolis, Ouroeste e Indiaporã; Região de Orindiúva, Nova Granada e 

Guaraci; Região de Barretos, Miguelópolis e Igarapava; Região de Catanduva e São 

José do Rio Preto; Região de Araraquara e Matão; Região de Ribeirão Preto e 

Sertãozinho; Região de Bauru, Agudos e Pederneiras; Região metropolitana de 
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Campinas. Estas regiões apresentam-se em áreas com densidade populacional 

inferior às regiões mais populosas do estado de São Paulo. Além disso, as regiões 

destacadas podem apresentar sinergias importantes para o aumento da atratividade 

de projetos de usinas termosolares como associações a indústrias sucroalcooleiras e 

cogerações a biomassa. 

Uma limitação da metodologia da forma com que foi proposta é o fato de que 

o foco dado foi na tomada decisão quando da escolha de um local para instalação 

de uma usina termosolar, porém antes da etapa de projeto básico quando já são 

conhecidos mais detalhes da planta a ser escolhida, o que resultou na utilização de 

seis dos doze critérios mapeados na bibliografia. No caso de tomada de decisão em 

fases avançadas de projetos de usinas termosolares (a partir do projeto básico) há a 

necessidade de incorporação de mais critérios à metodologia. Outra limitação, foi a 

não divisão do critério disponibilidade de recurso solar (DNI) em escala de 1 a 9, 

conforme os demais critérios, devido à divisão entre os referenciais teóricos 

utilizados. Quando da utilização de um universo maior de alternativas (regiões 

maiores que o estado de São Paulo), pode-se obter valores de DNI que extrapolem 

a faixa de 1.700 a 2.000 kWh/m²/ano o que justificaria a estratificação dos valores 

conforme os demais critérios. 

Destaca-se que, como resultado prático da elaboração desta pesquisa, foi 

gerado um artigo científico que foi submetido e aprovado para apresentação no VII 

CBENS (Congresso Brasileiro de Energia Solar), conforme Retorta et al. (2018). 

Para trabalhos futuros, recomenda-se a aplicação da metodologia proposta 

para todo o território brasileiro, como forma de avaliar se as premissas e diretrizes 

adotadas permanecem válidas quando o universo de alternativas fica ainda maior 

que o utilizado. Como na análise dos resultados notou-se que há uma sinergia entre 

os locais classificados como “Muito Alta Suscetibilidade” e atividades regionais que 

podem ser combinadas com a fonte Termosolar como forma de viabilizar a 

tecnologia, sugere-se também que em trabalhos futuros seja avaliada a inclusão do 

potencial de hibridização de plantas termosolares com usinas a biomassa (de cana-

de-açúcar ou madeira, por exemplo) como um dos critérios a serem utilizados na 

análise. Por fim, sugere-se também que sejam incluídas as diferentes tecnologias de 

geração concentrada termosolar (calhas parabólicas, torres solares e Fresnel) e 

suas particularidades para enriquecimento da tomada de decisão e utilização do 

método ANP em sua plenitude. 
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APÊNDICE 1 – FORMULÁRIO DE PESQUISA DE OPINIÕES 

 

INTRODUÇÃO 

Abaixo apresenta-se a definição dos critérios que farão parte da pesquisa: 

i. Rede Elétrica (Alta Tensão): reflete a proximidade de linhas de 

transmissão e subestações de alta tensão (neste caso, como a 

analise está concentrada em plantas para geração centralizada, 

podem ser consideradas linhas de transmissão e subestações com 

tensão maior ou igual a 88.000 Volts, ou 88 kV). Além disso, nesse 

critério pode ser analisado também se há capacidade ociosa em 

determinadas instalações da rede elétrica, se o operador do sistema 

está disposto a aceitar a potência adicional a ser injetada, possíveis 

rotas para passagem das linhas de interesse restrito para conexão da 

nova central geradora e disponibilidade de suprimento elétrico para o 

período de construção da nova usina. 

ii. Infraestrutura de transportes: retrata a proximidade de estradas, 

ferrovias e portos. Além disso, este critério observa também a 

capacidade de carregamento das vias e portos, possibilidades de 

rotas para as vias de conexão da planta às vias existentes e a 

complexidade para abastecimento com suprimentos durante a 

construção, tais como componentes e peças da própria usina, 

combustíveis, materiais de consumo, pessoal e rejeitos do solo; 

iii. Topografia do terreno: retrata a inclinação do terreno. Podem ser 

avaliados também os custos do nivelamento do terreno e possíveis 

presenças de cursos d’água no terreno (que podem, inclusive, causar 

inundações). 

iv. Qualidade do recurso solar: neste caso, deve ser observada a 

disponibilidade, com base no mínimo anual, de Irradiação Solar Direta 

Normal (DNI) que é a componente da Irradiação Solar Global que é 

absorvida nos sistemas de concentração solar. 
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INSTRUÇÕES PARA RESPOSTA 

1) A pesquisa deverá ser respondida considerando a Escala Fundamental de 

números absolutos de Saaty apresentada abaixo: 

 

Intensidade de 

Importância 
Definição Explicação 

1 
Importância Igual 

Dois critérios contribuem de forma igual na tomada de 
decisão 

2 
Fraco  

3 
Importância Moderada 

Experiência ou opinião favorecem levemente um critério 
sobre outro 

4 
Moderado a mais  

5 
Forte Importância 

Experiência ou opinião favorecem fortemente um critério 
sobre outro 

6 
Forte a mais  

7 Importância muito forte 
ou demonstrada 

Um critério é favorecido muito fortemente sobre outro, 
sua dominância é demonstrada na prática 

8 
Muito, muito forte  

9 
Importância Extrema 

A evidência de favorecimento de um critério sobre outro 
é da maior ordem possível de afirmação 

 

2) Para cada par de combinação de critérios, a intensidade de importância 

deverá ser anotada no quadro correspondente ao critério com maior 

intensidade de importância. 

Por exemplo: na comparação entre “Critério 1” e “Critério 2” julga-se que o 

“Critério 2” tem “importância extrema” sobre o “Critério 1”. Então, anota-se o 

conceito 9 no quadro referente ao “Critério 2”, conforme abaixo: 

 

Critério 1  X 9 Critério 2 
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PESQUISA 

Abaixo seguem as comparações par-a-par entre os critérios para a qual pede-se a 

resposta conforme instruções apresentadas anteriormente: 

 

Rede Elétrica  X  
Infraestrutura de 

Transportes 

 

Rede Elétrica  X  
Topografia do 

Terreno 

 

Rede Elétrica  X  
Qualidade do 
Recurso Solar 

(DNI) 

 

Infraestrutura de 
Transportes 

 X  
Topografia do 

Terreno 

 

Infraestrutura de 
Transportes 

 X  
Qualidade do 
Recurso Solar 

(DNI) 

 

Topografia do 
Terreno 

 X  
Qualidade do 
Recurso Solar 

(DNI) 
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APÊNDICE 2 – PERFIL PROFISSIONAL DOS ESPECIALISTAS 

ENTREVISTADOS 

 

A seguir é apresentado um resumo do perfil profissional dos especialistas 

entrevistados na pesquisa de opinião utilizada como entrada no método ANP/AHP. 

a. Alexandre Rasi Aoki – Engenheiro Eletricista, mestre e doutor em 

Engenharia Elétrica, com foco em sistemas elétricos de potência. Foi 

gerente do departamento de eletricidade e materiais dos Institutos Lactec 

e coordenador de janeiro/2017 a novembro/2017 do projeto de Pesquisa 

& Desenvolvimento 0061-0050/2016 da CESP, que está pesquisando e 

instalando a primeira usina Termosolar do Brasil, tendo visitado várias 

usinas heliotérmicas em operação na Espanha e Alemanha; 

b. Fábio Sester Retorta – Engenheiro Eletricista, mestre em Sistemas de 

Energia, foi pesquisador dos Institutos Lactec e participou do projeto de 

Pesquisa & Desenvolvimento 0061-0050/2016 da CESP, que está 

pesquisando e instalando a primeira usina Termosolar do Brasil, tendo 

visitado várias usinas heliotérmicas em operação na Espanha e 

Alemanha; 

c. Renato de Arruda Penteado Neto – Engenheiro Eletricista, mestre em 

Física e doutor em Engenharia de Materiais. É consultor dos Institutos 

Lactec e coordenador do projeto de Pesquisa & Desenvolvimento 0061-

0050/2016 da CESP, que está pesquisando e instalando a primeira usina 

Termosolar do Brasil; 

d. Kristie Kaminski Küster – Engenheira Eletricista, mestre em Energias 

Renováveis, é pesquisadora dos Institutos Lactec e participa do projeto 

de Pesquisa & Desenvolvimento 0061-0050/2016 da CESP. Fez 

especialização em energia heliotérmica oferecida pela GIZ; 

e. Luiz Armando Steinle Camargo – Engenheiro Civil, mestre em 

Engenharia de Infraestrutura e doutor em Engenharia de Energia. É 

consultor da empresa MRTS Consultoria e Engenharia e especialista em 

energias renováveis, tendo visitado várias usinas heliotérmicas em 

operação na Espanha e Alemanha; 

f. Alex Ricardo Ferrer de Andrade – Engenheiro Eletricista, especialista em 

materiais para equipamentos elétricos, é gerente de engenharia da CESP 
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e responsável por engenharia de manutenção de usinas hidrelétricas e 

estudos de novas tecnologias. É pesquisador do projeto de Pesquisa & 

Desenvolvimento 0061-0050/2016 da CESP e visitou várias usinas 

heliotérmicas em operação na Espanha e Alemanha; 

g. Osvaldo José de Souza – Engenheiro Eletrônico, especialista em 

automação industrial, é supervisor de manutenção da UHE Porto 

Primavera, onde está em implantação a usina Termosolar de Porto 

Primavera, através do projeto de Pesquisa & Desenvolvimento 0061-

0050/2016 da CESP;  

h. Rafael Guimarães Cardoso – Engenheiro Mecânico, faz parte da área de 

engenharia da CESP, é pesquisador do projeto de Pesquisa & 

Desenvolvimento 0061-0050/2016 da CESP e participa do projeto e 

implantação da usina Termosolar de Porto Primavera; 

i. Jonas Rafael Gazoli – Engenheiro Eletricista, mestre em Engenharia 

Elétrica, é diretor da Eudora Energia, empresa que está atuando no 

projeto básico e executivo e acompanhamento da construção da usina 

Termosolar de Porto Primavera, tendo visitado várias usinas 

heliotérmicas em operação na Espanha, Alemanha e Estados Unidos; 

j. Nelson Ponce Junior – Engenheiro de Materiais, pesquisador em energia 

heliotérmica pela Eudora Energia e está atuando no projeto básico e 

executivo e acompanhamento da construção da usina Termosolar de 

Porto Primavera, tendo visitado várias usinas heliotérmicas em operação 

na Espanha, Alemanha; 

k. Francisco José Pereira de Mendonça – Engenheiro Eletricista, é Diretor 

de Engenharia da RTB Holding Energia, empresa que está atuando no 

projeto básico e executivo, fabricação, montagem e construção da usina 

Termosolar de Porto Primavera, tendo visitado várias usinas 

heliotérmicas em operação na Espanha, Alemanha; 

l. Ederson Luiz Pereira – Administrador, é gerente de contrato da RTB 

Holding Energia, empresa que está atuando no projeto básico e 

executivo, fabricação, montagem e construção da usina Termosolar de 

Porto Primavera, tendo visitado várias usinas heliotérmicas em operação 

na Espanha, Alemanha; 



120 

 

m. Nate Schuknecht – Engenheiro Mecânico, é diretor de engenharia na 

Skyfuel, Inc., empresa americana que está fabricando e fornecendo o 

sistema de concentração solar da usina Termosolar de Porto Primavera, 

com vasta experiência em projeto e implantação de usinas termosolares; 

n. Martin Scheurer – diretor da Protarget AG, empresa alemã que está 

executando o projeto de integração da usina Termosolar de Porto 

Primavera, com vasta experiência em projeto, implantação, operação e 

manutenção de usinas termosolares; 
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APÊNDICE 3 – MAPAS DE CAMADAS DE INFORMAÇÕS GEOESPACIAIS 

 

Seguem a seguir os mapas das camadas correspondentes aos Critérios 

Classificatórios: (C1) Rede Elétrica - Alta Tensão (≥ 88 kV), (C2) Infraestrutura de 

Transportes, (C3) Topografia do Terreno e (C4) Qualidade do Recurso Solar (DNI) 

(maior ou igual a 1.785 kWh/m²/ano); Critérios Eliminatórios: (C4) Qualidade do 

Recurso Solar (DNI) (abaixo de 1.785 kWh/m²/ano) e (C5) Impacto Ambiental e 

Hidrografia. 
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APÊNDICE 4 – MAPAS DE SUSCETIBILIDADE TERMOSOLAR PARA O ESTADO 

DE SÃO PAULO 

 

Seguem a seguir os mapas de suscetibilidade para usinas Termosolar para 

o Estado de São Paulo com os diferentes métodos de classificação: Quebras 

Naturais, 1/2 Desvio Padrão, Quantil e Intervalo Geométrico. 

 

 



129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

  



134 

 

APÊNDICE 5 – CORRELAÇÃO DAS ÁREAS COM MUITO ALTA 

SUSCETIBILIDADE COM ÁREAS COM USINAS A BIOMASSA 

 

No mapa abaixo são apresentadas as sinergias entre as regiões com melhor 

suscetibilidade para termosolar no Estado de São Paulo e usinas a biomassa. Os 

pontos em verde representam as usinas a biomassa e os círculos em azul as regiões 

com melhor suscetibilidade para termosolar. 

 

 

FONTE: ADAPTADO DE SEM (2016). 

 


