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RESUMO 

 
Em virtude da tomada de decisão estar sempre presente em todas as etapas de um projeto, o 

presente trabalho utiliza um método de tomada de decisão, o AHP (Analytic Hierarchy Pro- 

cess) na seleção de quais energias renováveis a serem implementadas em plataformas de pe- 

tróleo e gás natural offshore, a partir dos resultados apresentados no trabalho desenvolvido por 

Oliveira (2013), realizado um caso de uma unidade fixa e outra unidade do tipo FPSO. Pelo 

fato da aplicação de energias renováveis em plataformas de petróleo ser experimental e 

esparsa, o intuito de implementá-las é sua otimização, minimização dos impactos ambientais e 

além de promover uma redução de custo de geração de eletricidade das unidades. Como 

resultado, foi possível inferir a aplicabilidade da metodologia AHP, realizando uma 

comparação entre os resultados da seleção das energias renováveis pelo método proposto e o 

utilizado por Oliveira (2013), onde não correram diferenças de resultados substanciais, 

promovendo um avanço e corroborando o estudo realizado por Oliveira (2013). 

Palavras-chaves: AHP; análise multicritério; energia renovável. 



 

ABSTRACT 

 
Due to the decision making is always present in all stages of a project, the present work uses a 

decision-making method, the AHP (Analytic Hierarchy Process) in the selection of which re- 

newable energies to be implemented in offshore oil and gas platforms, based on the results 

presented in the work developed by Oliveira (2013), one case of a fixed unit and another unit 

FPSO type. By the fact the application of renewable energies in oil platforms is experimental 

and sparse, the intention is to optimize them, minimize environmental impacts and promote a 

reduction in the cost of generating electricity from the units. As a result, it was possible to 

infer the applicability of the AHP methodology, making a comparison between the results of 

the selection of renewable energies by the proposed method and that used by Oliveira (2013), 

where there were no substantial differences in results, promoting progress and corroborating 

the study carried out by Oliveira (2013). 

Keywords: AHP; multicriteria analysis; renewable energy. 
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1   INTRODUÇÃO 
 

A dependência do consumo de petróleo no mundo ainda é bastante elevada, necessi- 

tando uma produção que sempre atenda tal condição. A produção mundial de óleo e gás vem 

aumentando com os anos, e para suprir tal demanda, em algumas regiões, são necessários 

maiores custos de exploração e produção, devido à dificuldade de acesso e/ou condições geo- 

lógicas quanto operacionais, assim como investimentos e pesquisas. Dentre as dificuldades ci- 

tadas, enquadra-se o a produção de petróleo offshore, que em certas regiões apresentam ope- 

rações em águas ultra profundas e condições de mar adversas, como é o caso do Pré-sal brasi- 

leiro. 

Por razões como estas, maneiras que possam diminuir custos, minimizar impactos 

ambientais e ter opções de geração de energia elétrica além dos métodos convencionais como 

os combustíveis fósseis, tornam-se viáveis de analisar para uma otimização de toda a cadeia. 

Para a execução desta análise, é necessária toda uma pesquisa em relação ao cenário 

da indústria do petróleo, das plataformas que receberão os novos sistemas de energia e das 

energias renováveis. 

 

 
1.1   OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é aplicar o método de tomada de decisão AHP na prioriza- 

ção de tecnologias de energias renováveis para aplicação em plataformas de petróleo offshore. 

 
1.2   QUESTÕES DE PESQUISA 

 

De forma a auxiliar no alcance do objetivo anteriormente descrito, formulou-se duas 

questões de pesquisas básicas: 

 1ª: Quais as variáveis críticas de projeto que permitem a comparabilidade entre as 

tecnologias em análise e; 

 
 2ª: Qual a contribuição (peso) de cada uma das respectivas variáveis do projeto. 
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1.3   METODOLOGIA 

 

A elaboração deste trabalho de conclusão de curso foi baseada na pesquisa bibliográ- 

fica de periódicos e bancos de monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Na 

utilização de dados, foram utilizadas informações disponíveis em páginas de alta confiabili- 

dade da web, além de informações fornecidas pelo governo brasileiro, por meio da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

A metodologia aplicada utilizou a proposta metodológica e respectivos achados apre- 

sentados por Oliveira (2013) que desenvolveu um estudo anterior buscando identificar quais 

energias renováveis seriam mais viáveis implementar em plataformas de petróleo e gás natu- 

ral. 

A partir das variáveis objetivas utilizadas por Oliveira (2013) o presente estudo apli- 

cou o método de análise hierárquica – AHP de forma a permitir a decomposição e síntese das 

relações entre os critérios (variáveis do projeto) e respectivas alternativas (tecnologias de 

energia renováveis) de forma a obter a priorização das alternativas à luz dos critérios obtendo- 

se uma melhor resposta de medição única da percepção de desempenho de uma alternativa 

contra outra, reduzindo dessa forma a subjetividade referente ao processo decisório de qual- 

quer escolha. 

Para realização deste trabalho, é necessário estabelecer toda a conjuntura do cenário 

mundial e brasileiro da indústria petrolífera, os tipos de plataformas de petróleo offshore, as 

energias renováveis presentes no ambiente marinho e suas tecnologias de conversão 

energética para eletricidade. Assim como, abordar o processo de decisão, a apresentação e 

interpretação dos métodos de tomada de decisão multicritério presentes no trabalho. 

No desenvolvimento da modelagem, é abordado os critérios e seus respectivos 

atributos, bem como os pesos dos critérios e as qualificações dos atributos ambos 

apresentados na obra de Oliveira (2013), a implementação do método AHP, apresentando as 

estruturas hierárquicas dos casos e seus respectivos resultados. 

Por fim, realiza-se uma comparação dos resultados obtidos por ambos os métodos, 

buscando identificar diferenças na seleção final de quais conversores de energias renováveis a 

serem implementadas.  
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2    O CONTEXTO DO SEGMENTO OFFSORE 

 

Neste capítulo é abordado todo o cenário da indústria de petróleo mundial, de acordo 

com suas principais potências e suas respectivas variações nas mais diversas áreas, como nú- 

mero de reservas de hidrocarbonetos, produção, consumo e preço do petróleo. Do mesmo 

modo é abordado o panorama da indústria petrolífera brasileira, e a participação do estado do 

Rio de Janeiro neste contexto por ser o principal estado brasileiro nesta indústria. Também 

são abordados os tipos e funções de plataformas de petróleo marítimas, o conceito de energia 

renovável e os tipos de energia presentes no ambiente marinho com seus sistemas de conver- 

são para eletricidade. 

 
2.1    RESERVAS MUNDIAIS PROVADAS 

 

Os dados referentes a quantificação a partir dos tópicos seguintes remontam o ano de 

2016, pois foram retirados do BP Statistical Review 2017 e Anuário Estatístico Brasileiro do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2017– ANP. Os resultados de 2017 serão apenas pu- 

blicados em 2018 onde, até o presente momento do desenvolvimento deste trabalho, ainda não 

foram divulgados, impossibilitando a obtenção de dados mais recentes. 

As reservas de petróleo mundial provadas em 2016, apresentaram a marca de 1,7 tri- 

lhões de barris, possuindo um pequeno aumento de 0,9% referente ao ano de 2015. A Figura 

2.1 mostra em porcentagem, as reservas provadas, pertencentes à cada região produtora no 

cenário mundial. É de suma importância ressaltar, que de acordo com BP Statistical Review 

2016, é incluído gás condensado e GNL (gás natural liquefeito) no cálculo das reservas. 

Com a maior parte do petróleo do mundo, o Oriente Médio com 47,7% totaliza 814,10 

bilhões de barris. A América Central, por sua vez, e a América do Sul, apresentaram uma 

queda de 0,2% referente ao ano anterior, correspondendo a 19,2%, totalizando 327,7 bilhões de 

barris. 
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Figura 2.1 – Distribuição de reservas de petróleo em 2016. 

 

Fonte: BP (2017). 

 
 

2.2    PRODUÇÃO MUNDIAL 
 

A produção mundial em 2016 atingiu 92,2 milhões de barris por dia, com um aumento 

em relação ao ano de 2015 de 0,5%, resultando em 446 mil barris/dia a mais. A Figura 2.2 

mostra a participação em porcentagem, de cada região produtora do mundo. De acordo com a 

BP Statistical Review 2017, a produção é composta por óleo, shaleoil e GNL. 

Os países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) re- 

portaram um aumento de 3,2%, no que resultou um acréscimo de 1,2 milhões de barris/dia. E 

os países não membros da OPEP registraram um decréscimo de 1,5%, equivalendo a 780 mil 

barris/dia. Dentre eles, destacam-se os EUA e Arábia Saudita, ambos com 13,4% da produção 

mundial, equivalendo a 12,4 milhões de barris por dia sendo os maiores produtores mundiais, 

seguido da Rússia com 12,2 %, e Irã com 5%. O Brasil situa-se na nona posição no ranking 

mundial, possuindo um aumento de 3,2%, no que totaliza uma participação de 2,8% da pro- 

dução mundial. 
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Figura 2.2 - Distribuição por regiões da produção de petróleo mundial em 2016. 

 
 

Fonte: ANP (2017). 

 

2.3   CONSUMO MUNDIAL 
 

O consumo de petróleo em 2016 atingiu 96,6 milhões de barris/dia posteriormente a 

um aumento de 1,6%, 1,6 milhões de barris/dia, em relação a 2015. Na liderança dos países 

com maior consumo, segue os EUA detendo 20,3% (19,6 milhões de barris/dia) do consumo 

mundial. Em segundo lugar, a China com 12,8% (12,4 milhões de barris/dia), e em seguida a 

Índia com 4,7% (4,6 milhões de barris/dia). E o Brasil atingiu o 5º lugar detendo 3,1% (3 mi- 

lhões de barris/dia). A Figura 2.3 representa a participação dos principais países consumidores 

de petróleo. 

 

2.4   PREÇO DO PETRÓLEO 

 

Diversos fatores são responsáveis pela influência do valor do petróleo, que separados 

ou integrados, afetam no seu valor final. Ao decorrer de toda história, o preço do petróleo 

provou sempre se encontrar em oscilação, em certos casos ligeiros, estabelecendo um valor 

médio, e em outros casos, totalmente abruptos, afetando diretamente a economia.  A Figura 

2.4 demonstra ao decorrer dos anos, desde o início da indústria petrolífera, tais oscilações do 

preço e suas respectivas causas, como novos concorrentes na produção e comercialização, 

oferta e demanda, limites tecnológicos, novas descobertas de reservas, e principalmente por 

acontecimentos políticos, que vêm a causar instabilidades em regiões de produção ou consu- 

mo, afetando diretamente no preço, assim como as intervenções para amenização ou resolu- 



6 

 

 

ção. 

Figura 2.3 - Participação dos principais países consumidores de petróleo em 2016. 

 
 

Fonte: ANP (2017). 

 

Figura 2.4 - Preço do petróleo ao decorrer dos anos. 

 
Fonte: BP (2017). 
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2.5    PANORAMA DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NO BRASIL E NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 
 

As reservas brasileiras provadas em 2016 alcançaram um valor de 12,6 bilhões de 

barris (12,0 bilhões em mar e 646,4 milhões em terra) ocupando o 16º lugar no ranking mun- 

dial e apresentando uma redução de 2,8% com o ano anterior, devido à queda do preço do pe- 

tróleo, interferindo negativamente a comercialização, afetando também diversos países produ- 

tores. Dentre todos os estados do Brasil, o Rio de Janeiro é o estado que possui o maior núme- 

ro de reservas provadas, com um total de 82,3%, sendo todas elas localizadas em mar. A Fi- 

gura 2.5 detalha a evolução das reservas provadas no Brasil e a Figura 2.6 mostra a parte 

percentual de cada estado e a diferença que o Rio de Janeiro possui em comparação com os 

outros.  

 

Figura 2.5 – Evolução de reservas provadas no Brasil. 

 
 

Fonte: ANP (2017). 

 

O acréscimo de 3,2% na produção de petróleo do Brasil mencionado anterior- 

mente está relacionado com o notável crescimento da produção do pré-sal, atingindo 33,1% 

em relação a 2015. A produção em mar brasileira representou 94,0% perante o total, onde o 

Rio de Janeiro deteve a liderança de maior produtor do país com 71,1%, e em relação à pro- 

dução total nacional, em mar e terra, o Rio de Janeiro deteve 66,9%. 
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Figura 2.6 - Distribuição percentual por estado das reservas provadas do Brasil. 

Fonte: ANP (2017). 

 
2.6   PLATAFORMAS DE PETRÓLEO 

 

No ambiente offshore, o planejamento do desenvolvimento da fase de perfuração e 

completação de poços, assim como, os processos industriais requeridos para estabelecer a 

produção de petróleo, transporte e armazenamento, determinam o tipo de plataforma necessá- 

ria para cada uso, devendo levar em conta características técnicas que atendam os fatores rela- 

cionados como profundidade, condições marítimas, linha de processamento adequado com os 

tipos de fluidos produzidos, estocagem e tantos outros. 

 
2.6.1  TIPOS DE PLATAFORMAS 

 

As plataformas de petróleo offshore existentes são descritas de acordo com Morais 

(2013) e são apresentadas pelos seguintes tipos: 

 Plataforma Fixa – Ideal para lâminas d’água rasas, pois é composta por estrutu- 

ras modulares de aço, colocadas no local de operação com fundações construídas 

no leito marinho, de acordo com a Figura 2.7. Projetadas para alojamento de pes- 

soas, armazenamento de materiais e para produção de petróleo em uma determi- 

nada localização até o fim da produtividade da jazida em questão. 
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                     Figura 2.7 – Plataforma fixa. 

 

Fonte: EBAH (2017). 

 
 Plataforma Jackup – Uma unidade flutuante com bases de apoio, que acionadas 

mecânica ou hidraulicamente, atingem o leito marinho, conforme a Figura 2.8. 

Após a instalação das estruturas de apoio, a unidade é elevada acima do nível da 

água, com o objetivo de perfurar poços em lâminas de água rasa. 

Figura 2.8 – Plataforma Jackup. 

 

                                                                       Fonte: RIGZONE (2017).
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 Plataforma Semi-Submersível – Tem o objetivo de produzir e perfurar, é consti- 

tuída por uma estrutura que possibilita ter um ou mais conveses, apoiada por co- 

lunas em flutuadores submersos, ficando abaixo do nível da água, representado 

pela Figura 2.9. Para evitar seu deslocamento, é realizado a ancoragem da unidade 

ou utilizado o sistema de posicionamento dinâmico, que são propulsores aciona- 

dos por computador que visam estabelecer o posicionamento original de acordo 

com os sinais captados pelos sensores acústicos que determinam a deriva que foi 

sofrida. 

                 Figura 2.9 – Plataforma Semi-Submersível. 

 

        Fonte: WEG (2017). 

 

 Plataforma TLWP (Tension Leg Wellhead Platform) – Basicamente uma plata- 

forma semi-submersível que é ancorada por estruturas tubulares, fixas no leito 

marinho por estacas, e que tais estruturas são mantidas tensionadas pela flutuação 

da unidade, reduzindo rigorosamente sua movimentação, retratado pela Figura 

2.10. 
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               Figura 2.10 – Plataforma TLWP. 

 
 

                                                                        Fonte: ISIENGENHARIA (2017). 

 

 Navio-Sonda – Navio projetado especificamente para perfuração de poços, po- 

dendo chegar a lâminas d’água ultra profundas. Esta unidade possui posiciona- 

mento dinâmico para sua estabilização, sendo representado pela Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 – Navio-Sonda. 

 
Fonte: OGJ (2017). 
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 Plataforma FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading) - Navios 

projetados especificamente para processar, armazenar e transferir todos os fluidos 

produzidos (óleo, água e gás) pelo reservatório, conforme a Figura 2.12. Primei- 

ramente é realizada a separação do óleo da água e do gás, em seguida, armazena- 

do em tanques, que periodicamente são transferidos para outros navios aliviadores 

ou oleodutos. O gás é pressurizado e enviado para gasodutos, injetados de volta no 

reservatório ou consumidos pela própria unidade. E a água é tratada sendo des- 

cartada no mar ou também re-injetada no reservatório. 

                                                     Figura 2.12 – FPSO. 

 
Fonte: PETRONOTÍCIAS (2017). 

 
2.6.2  SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Primeiramente, o sistema elétrico, como qualquer outro sistema de uma plataforma, 

necessita atender condições de projeto e confiabilidade, visando sempre à segurança operaci- 

onal. Em virtude das características do ambiente, localização e acesso, organizações de classe 

e técnicas da área, estabelecem requisitos para implementação e operação do sistema. Perante 

às organizações de classes, estão: requisitos da legislação brasileira as Normas da Autoridade 

Marítima (NORMAM), normas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Organização 
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Marítima Internacional (IMO – International Maritime Organzation), Sociedades Classifica- 

doras e da Bandeira da embarcação. Entre as organizações técnicas estão a Associação Brasi- 

leira de Normas Técnicas (ABNT), Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC - International 

Eletrotechnical Commission), Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE – Ins- 

titute of Electrical and Electronics Engineers) e outros. 

Devido à localização, dimensões e demanda energética, o sistema responsável pela 

geração de energia elétrica é geralmente isolado, não havendo nenhuma conexão com outra 

fonte de transmissão de energia em terra. Assim, os sistemas de geração de energia mais usa- 

dos é a turbina a gás (3 a 40MVA), turbina a vapor (2 a 25MVA), gerador movido por motor a 

combustão interna (0,3 a 20MVA) e banco de baterias (até 350kVA). Regularmente utilizam- 

se o gás natural, proveniente da própria produção do reservatório, e o óleo diesel, que é trans- 

portado através de embarcações e estocado nas plataformas (OLIVEIRA, 2013). 

 
2.6.2.1   COMPONENTES DO SISTEMA 

 

O sistema de geração de energia elétrica de uma plataforma é composto pela máqui- 

na primária, gerador, transformador e sistema de controle, comando e proteção (MENESES, 

2011). A Tabela 2.1 detalha a função de cada equipamento. 

 
Tabela 2.1 – Função dos componentes do sistema elétrico. 

Equipamento Função 

Máquina primária 

Transformar energia por combustão 

em energia mecânica rotacional, 

para alimentação do gerador. 

Exemplos: turbina a gás, diesel ou 

vapor 

Geradores 

Transformar a energia mecânica 

rotacional em energia elétrica, Há 

uma relação entre o tipo do gerador 

e a máquina primária, devido à 

rotação e a potência fornecidos 

Transformador 

Compatibiliza o nível de tensão de 

saída com a tensão o sistema que é 

demandada  

Sistema de controle, 

comando e proteção 

Controla a variação de tensão, 

frequência do sistema elétrico e o 

sincronismo com a rede. Exemplos: 

transformadores de potência e 

corrente, disjuntores e etc. 

Fonte: Elaboração própria. 
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2.6.2.2   CLASSIFICAÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS 

 

De acordo com a segurança da instalação e das pessoas, e a continuidade operacional, 

é realizada uma divisão da carga elétrica conforme com sua importância, podendo ser até 

equivalente em diferentes níveis, visando assegurar o funcionamento dos equipamentos das 

linhas de processos e emergências. A Tabela 2.2 apresenta a classificação dos tipos das cargas 

elétricas: 

Tabela 2.2 – Classificação dos tipos de cargas elétricas. 

Tipo de Carga Descrição 

Normais 

Equipamentos elétricos que operam 

de forma passível de interrupção, não 

havendo risco operacional ou de 

segurança. 

Auxiliares 

Similares às Normais, porém 

permitem a produção parcial ou 

retomada da produção. São 

alimentadas pelo gerador auxiliar, 

cujo acionamento ocorre quando o 

gerador principal entra em modo de 

falha. 

Essenciais 

Equipamentos elétricos que 

pertencem aos sistemas essenciais na 

unidade de produção. 

Emergência 

Equipamentos elétricos que 

pertencem aos sistemas críticos na 

produção, como: salva guarda da 

vida a bordo, segurança operacional 

dos poços e etc. 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

 
2.7   ENERGIA RENOVÁVEL 

 

A indústria petrolífera é uma grande consumidora de energia, devido à alta comple- 

xidade de exploração, produção, transporte e distribuição do petróleo. Implementações que 

envolvam energias alternativas requerem conhecimentos sobre fluxos de energia, conversão, 

condições e requisitos de projetos. 

A aplicabilidade de um recurso energético renovável irá variar conforme os requisi- 

tos do processo em que será implementado, podendo ser no fornecimento de utilidades triviais, 

como iluminação, aparelhos utilizados nos alojamentos e cozinhas da plataforma por exemplo, 
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ou até mesmo, em atividades de processo mais rebuscadas com uma demanda energética mai- 

or. Tendo a possibilidade aliada com a viabilidade, da substituição parcial ou total de uma 

fonte de energia fóssil (neste caso de gás natural e óleo diesel utilizados no abastecimento 

energético), surge uma prática sustentável, e a um determinado prazo, devido ao retorno do 

investimento necessário para implementação da conversão da energia, resultará em menores 

custos de operação. 

 
2.7.1   CONCEITO 

 

De acordo com Twidell e Weir (2006, 581p) “Energia renovável, é a energia obtida 

de fluxos energéticos naturais e persistentes que ocorrem imediatamente no ambiente”. Deste 

modo, a energia presente no ambiente deve estar de forma natural como fluxo, e para sua uti- 

lização como fonte energética, algum conversor será utilizado para transformá-la em eletrici- 

dade, como é o caso da radiação solar, eólica e ondomotriz 

Com a definição oposta de energia renovável, a energia não renovável se caracteriza 

por ser obtida por uma ação externa em reservatórios isolados e estáticos no subsolo, como é 

o caso do petróleo, elementos radioativos e carvão. A Figura 2.13 esquematiza os conceitos de 

cada tipo de energia. 

Figura 2.13 – Diferença de entre energia renovável e não renovável. 
 

                                Fonte: OLIVEIRA (2013). 
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Os fluxos das energias alternativas são presentes no meio ambiente, porém em locais 

e formas diferentes, em virtude de ocorrerem de forma particular, de acordo com a região ge- 

ográfica. Podem ser citados como exemplos o nível das marés, ondas, irradiação solar, ventos 

e etc. 

 
2.7.2   CONVERSORES 

 

O intuito técnico de utilizar a energia alternativa oferecida no ambiente marinho, é 

transformá-la em energia elétrica, para esta alteração é necessário a utilização de conversores 

respectivos ao tipo de energia que queira ser convertido. O mais comum é conversão em tor- 

que para um eixo que alimenta o gerador, e o segundo por radiação eletromagnética que é ca- 

pitada por painéis fotovoltaicos. Os sistemas de energia elétrica podem ser caracterizados pela 

aplicação da corrente empregada, podendo ser contínua ou alternada. Neste último tipo, o sis- 

tema requer a utilização de dispositivos de eletrônica de potência para a garantia da qualidade 

da frequência (OLIVEIRA, 2013). 

Abaixo são demonstrados os conversores das energias renováveis presentes no ambi- 

ente de uma plataforma de petróleo offshore que foram selecionadas e utilizadas por Oliveira 

(2013). 

 
2.7.2.1   ENERGIA SOLAR 

 

O sol emite dois tipos de energia, uma em forma de radiação eletromagnética e outra 

de calor, nas quais existe a possibilidade de implementá-las integradas para maximização da 

conversão energética. A radiação eletromagnética é captada por painéis fotovoltaicos que 

convertem em energia elétrica, alimentando um conjunto de baterias. E o calor fornecido pe- 

lo sol pode ser concentrado através de painéis refletores que concentram o calor para um re- 

servatório contendo um fluido de trabalho, que é evaporado e alimenta uma turbina a vapor, 

conforme a Figura 2.14, ou motores de ciclo termodinâmico Stirling, que utilizam o fluido 

de trabalho em questão em um circuito fechado, que de acordo com expansão do fluido 

promovido pelo calor fornecido do sol e a compressão promovida por uma fonte fria de ca- 

lor, movimenta-se um êmbolo, como pode ser visto na Figura 2.15. 
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Figura 2.14 – Concentrador de calor solar. 

 

Fonte: OLIVEIRA (2013). 

 

Figura 2.15 – Motor de ciclo Stirling. 

 

 

Fonte: OLIVEIRA (2013). 

 
2.7.2.2   ENERGIA EÓLICA 

 

Neste tipo de energia, a variável principal é a velocidade do vento, na qual o regime 

de sua ocorrência assim como, sazonalidade e região geográfica os influencia. A conversão é 

realizada por turbinas, com eixos verticais ou horizontais. A Figura 2.16 mostra o gráfico da 

curva de eficiência versus a velocidade do vento na ponta da pá da turbina, além de apresentar 

os tipos de turbinas eólicas. 
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                                  Figura 2.16 – Gráfico da curva de eficiência versus a velocidade 

                                o vento na ponta da pá da turbina. 

 
Fonte: OLIVEIRA (2013). 

 

2.7.2.3   ENERGIA ONDOMOTRIZ 
 

As ondas são formadas pela movimentação de correntes de ar, e cuja movimentação 

é derivada dos diferenciais de temperatura. Assim, a quantidade de energia transferia é refle- 

tida no tamanho da onda. Contudo, o regime de ocorrência das ondas é irregular, devido às 

variáveis envolvidas como direção, amplitude e fase. Atualmente existem diversos tipos de 

conversores de energias de ondas, porém eles se diferem pelo mecanismo de conversão. A 

Tabela 2.3 apresenta o tipo de cada mecanismo, funcionamento e posicionamento. 

 

2.7.2.4   ENERGIA DO GRADIENTE SALINO 
 

Através do processo de osmose da água salina, fenômeno físico-químico em que o 

solvente de uma solução movimenta-se através de uma membrana de uma zona de maior con- 

centração de soluto (região hipertônica) para uma zona de menor concentração de soluto (re- 

gião hipotônica) promovendo o equilíbrio da solução. Por meio deste fenômeno, o movimento 

da água (solvente) gera energia que pode ser transformada em eletricidade. Um dos meios de 

executar estar conversão é o método osmose a pressão retardada (Pressure Retarded Osmosis 

– PRO), que capta pela diferença de pressão hidrostática oriunda do acúmulo de água na regi- 

ão hipertônica, como pode ser visto através da Figura 2.17. 
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Tabela 2.3 – Classificação, funcionamento e posicionamento dos conversores de energia ondomotriz. 

Mecanismo Funcionamento Posicionamento 

Captura de massa 

Quando a onda é maior que o 

reservatório do sistema, a água é 

captada da crista da onda, após sua 

passagem, na crista negativa, o 

reservatório é esvaziado 

promovendo um fluxo de água. 

Superfície do 

mar 

Coluna oscilante 

de água 

A alteração da amplitude da onde 

movimenta o ar para fora do sistema 

que aciona uma turbina. 

Encostas junto 

ao mar 

Ponto de absorção 

Sistema ancorado no leito marinho 

que possui uma boia na superfície da 

onda, cujo movimento embolar 

permite a geração de eletricidade. 

Superfície do 

mar 

Perfil de onda 

Sistema alongado e articulado que 

flutua, e com a diferença de altura 

promovida pelo movimento das 

ondas realiza o movimento 

necessário para geração de 

eletricidade. 

Superfície do 

mar 

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                      Figura 2.17 – Geração de energia elétrica pelo método PRO. 
 

 
 

                  Fonte: OLIVEIRA (2013). 
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2.7.2.5   ENERGIA DO GRADIENTE TÉRMICO OCEÂNICO 

 

A energia do gradiente térmico oceânico é oriunda da diferença de temperatura das 

águas localizadas na superfície com as baixas temperaturas das águas mais profundas. Com a 

utilização de um sistema fechado de geração de energia elétrica, possuindo um fluido de tra- 

balho com baixa temperatura de ebulição, a amônia por exemplo, a água com maior tempera- 

tura cede calor para a amônia até que seja evaporada, expandindo-se, acionando uma turbina 

que alimenta um gerador. E a água de menor temperatura, é utilizada para o resfriamento da 

amônia em um condensador para que seja retomado o ciclo de novo. Este sistema é chamado 

de Ocean Thermal Energy Conversion – OTEC, e a Figura 2.18 detalha todas as etapas do ci- 

clo de geração de eletricidade por meio de um sistema fechado com amônia como fluido de 

trabalho, a partir do gradiente térmico do oceano. 

 

                          Figura 2.18– Etapas do sistema OTEC. 

 
Fonte: OLIVEIRA (2013). 

 

Segundo Oliveira (2013), o sistema OTEC não alcança 10% de eficiência, consu- 

mindo de 50 a 85% da eletricidade gerada para o funcionamento de periféricos e bombas que 

circulam a água do oceano. 

 
2.7.2.6   ENERGIA DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

 

Utiliza-se a energia potencial gravitacional do líquido convertida em energia cinética 

para alimentação de uma turbina, possui o mesmo princípio e funcionamento de uma hidroe- 

létrica, porém utiliza-se uma micro turbina para a geração de eletricidade. Neste caso, é ne- 
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cessária uma vazão do líquido considerável para que seja atendida a respectiva demanda de 

torque para geração de energia. A Figura 2.19 detalha o sistema de geração de eletricidade 

com uma micro turbina. 

                    Figura 2.19 – Sistema com micro turbina para geração de energia elétrica. 

 

Fonte: OLIVEIRA (2013). 

 

2.7.2.7   ENERGIA DE EFLUENTES A VAPOR 

 

O processo de geração de eletricidade a partir da água no estado gasoso é o mesmo 

por trás das usinas termelétricas, o vapor de água é produzido pelo calor cedido da queima de 

combustíveis, no qual alimenta uma turbina, e esta alimenta um gerador. Tendo como princi- 

pais variáveis a temperatura, pressão e vazão do vapor. Em unidades de produção de óleo e 

gás, por exemplo uma FPSO, é possível captar o calor de processos que precisam ser resfria- 

das, ou processos que produzem vapor d’água como efluentes. A Figura 2.20 apresenta uma 

micro turbina a vapor para geração de energia elétrica. 

         Figura 2.20 – Sistema com micro turbina a vapor para geração de energia elétrica. 

 

                                Fonte: OLIVEIRA (2013).
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2.7.2.8   ENERGIA DE EFLUENTES SANITÁRIOS E RESÍDUOS ALIMENTARES 

 

Resíduos alimentares e dejetos humanos se enquadram neste tipo de aproveitamento 

energético, onde se utiliza biodigestores que realizam a decomposição do material orgânico, 

que é efetuado por bactérias anaeróbicas, produzindo metano, cerca de 60 a 80%, e o restan- 

te de dióxido de carbono. O biogás é enviado para uma micro turbina a gás para geração de 

energia elétrica. Os biodigestores têm a capacidade de produzir de 0,35 a 0,60m³ de biogás 

por cada 1m³ de matéria orgânica, com um tempo de processamento de 20 a 50 dias, com 

uma eficácia de geração de energia elétrica de 1,4 kWh por cada 1m³ de biogás (MOREIRA, 

2011). Outro produto deste processo é o composto orgânico sólido que é gerado ao fim do 

processo, que pode ser utilizado como fertilizante. 

A Figura 2.21 apresenta um sistema de geração de energia elétrica por uma micro 

turbina a gás. 

 

Figura 2.21 – Sistema com micro turbina a gás para geração de energia elétrica 

 

                        Fonte: OLIVEIRA (2013). 
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3   METODOLOGIA DE ANÁLISES DE DECISÃO 

 

O processo de decisão é realizado constantemente pelo homem desde suas ativida- 

des cotidianas mais simples a tarefas ou situações mais complexas, como as atividades profis- 

sionais. Situações mais elaboradas agregam um nível de complexidade maior na realização da 

tomada de decisão, podendo envolver dados imprecisos e/ou incompletos, múltiplos critérios 

e diferentes agentes de decisão. Deste modo, a tomada de decisão deve buscar uma opção de 

melhor desempenho, avaliação e melhor acordo entre as perspectivas do(s) decisor(es) (MA- 

RINS et al, 2009) 

Quando diversos critérios de avaliação agregam-se na tomada de decisão, eleva-se a 

complexidade do caso, de forma que seja necessário se aproximar da realidade do caso e da 

relevância dos critérios que atuam como restrições ou variáveis, no que implica diretamente 

no desenvolvimento do problema. Assim, é empregada a análise de multicritério, existindo 

diversos modelos na literatura, que conseguem atender ao profissional, pesquisador ou estu- 

dante nas tomadas de decisões. 

Desta forma, este capítulo apresenta detalhadamente os modelos de análise multicri- 

tério AHP (Analytic Hierarchy Process) e o MAUT (Multiple Attribute Utility Theory) utili- 

zados nesta monografia e na tese de Oliveira (2013) usada como estudo de caso respectiva- 

mente, servindo como a principal ferramenta de tomada de decisão, assim como, é 

apresentada a modelagem do problema proposto. 

 
3.1  MÉTODO AHP 

 

O Analytic Hierarchy Process - AHP ou Método Analítico Hierárquico, foi desen- 

volvido pelo inglês Thomas Saaty nos anos 1970, e apresenta uma estrutura hierárquica da se- 

guinte forma: objetivo geral, critérios envolvidos no caso e as alternativas. Assim, é estabele- 

cida uma relação entre os critérios e alternativas, seguido de uma comparação paritária dos 

elementos do mesmo nível hierárquico (critério com critério e alternativa com alternativa) pa- 

ra verificar a influência exercida de um sobre o outro, desta maneira, é possível determinar o 

peso de cada alternativa de acordo com o objetivo em um ranqueamento final delas. A Figura 

3.1 representa a estruturação hierárquica do método. 
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Figura 3.1 – Estrutura hierárquica do método AHP. 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O julgamento par a par dos elementos é estabelecido por uma matriz genérica A, 

quadrada de ordem n, onde A=(aij) e i,j=1,2,3...n. Cada elemento da matriz, aij, representa a 

razão entre os pesos dos elementos julgados ai sobre aj. Esta matriz é recíproca, isto é, 

aji=1/aij com aij≠0, e se os termos ai e aj coincidirem, ou seja, uma comparação dos mesmos 

elementos, a razão será 1. A matriz de julgamento do método AHP é: 

 

Será construída uma matriz de julgamento entre os critérios estabelecidos, uma ma- 

triz comparando as alternativas entre si para cada critério, e uma matriz final que compara as 

alternativas com os critérios. 

Depois de construído as matrizes, é necessário calcular as Propriedades Médias 

Locais (PML), exceto da matriz de julgamento final entre as alternativas e critérios. Primeiro, 

é preciso realizar a normalização da matriz, que é a divisão de cada elemento da matriz pelo 

soma- tório da coluna em que ele pertence. Segundo, determinar a média das linhas da matriz 

normalizada. E por fim, a nova última coluna apresentará os valores dos PML de cada 

alternativa referente ao critério que foi julgado. 
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O resultado final almejado é a Propriedade Global (PG), que mantém a propriedade 

associada de cada alternativa com os critérios em relação ao objetivo geral. É feita uma nova 

matriz com os PML’s de cada critério, originando uma matriz de julgamento final entre as al- 

ternativas e critérios, onde as linhas são as alternativas, as colunas são os critérios e os ele- 

mentos que a compõem são os PML’s de cara alternativa referente a cada critério. Por fim, 

multiplica-se esta matriz pelo vetor que compõe os PML’s da matriz de julgamento dos crité- 

rios, originando-se uma nova última coluna que apresentará os valores das PG’s (SAATY, 

1990). 

Mesmo que os pesos atribuídos sejam feitos por especialistas, baseados no conheci- 

mento, técnica e experiência, estão susceptíveis às inconsistências, principalmente quando há 

grande número de julgamentos. Assim, Saaty (1990) apresenta uma metodologia para avalia- 

ção da Razão de Consistência (RC) no julgamento de valores. É calculada pela razão entre o 

Índice de Consistência (IC) e o Índice de Consistência Randômico (IR). 

O IC é determinado pela Equação 1. 
 

 

𝐼𝐶 = 
|(𝜆𝑚𝑎𝑥 – 𝑛)| 

(𝑛 − 1) 

(1) 

 

Onde λmax é calculado nas matrizes de julgamento das alternativas para cada critério, 

multiplicando pelo vetor PML correspondente ao critério. Em seguida, as linhas são somadas 

e divididas pelos respectivos elementos do vetor PML, e finalmente, são somados todos os 

ele- mentos finais desta operação e divididos pela ordem da matriz. 

O IR é um valor tabelado de acordo com a ordem da matriz, como pode ser visto na 

Tabela 3.1 

Tabela 3.1 – Índices de Consistência Randômicos por ordem da matriz. 

Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

IR 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 
Fonte: SAATY (1991). 

 

Para a consistência do método, Saaty (1990) se baseia no RC ser menor ou igual a 

0,10. 
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3.2   MÉTODO MAUT 
 

O método Multiple Attribute Utillity Theory ou Teoria da Utilidade Multi-atributo 

também é uma ferramenta de auxílio multicritério à decisão que foi utilizada por Oliveira 

(2013) em sua tese na seleção de alternativas do seu estudo de caso. Esta metodologia se ba- 

seia na utilização de uma função ponderada adimensional, na qual o peso do critério é multi- 

plicado pela qualificação de cada atributo relacionado ao critério, encontrando-se assim, o um 

resultado para cada alternativa. Estes resultados são ordenados, fazendo-se um ranqueamento 

das alternativas. A Equação 2 apresenta a função de utilidade do MAUT. 

 

𝑈 = ∑ 𝑝𝑖. 𝐴𝑖𝑗 (2) 

 

Onde: 

 
U = Função ponderada (adimensional) 

p = Peso do critério 

A= Valor do atributo 

 
i = Número conjunto de atributos 

j = Número de atributos 

 
 

3.3  MODELAGEM 
 

A tese de Oliveira (2013) abordou dois estudos de caso de implementação de energi- 

as renováveis em plataformas de petróleo marítimas. O primeiro é uma plataforma fixa, e o 

segundo é uma unidade flutuante do tipo FPSO. Para o desenvolvimento desta monografia, 

foram utilizados os mesmos critérios e seus pesos, atributos de cada critério com suas res- 

pectivas qualificações, e as alternativas. 

Os critérios e atributos foram baseados na experiência de projetistas da área que 

refletem em fatores como operação, manutenção e lições aprendidas de projetos passados. 

Desta forma, foram considerados cinco critérios (elétrico, estrutural, técnico, econômico e 

ambiental) e seus respectivos atributos, como podem ser vistos na Figura 3.1. O peso de cada 

critério, Tabela 3.2, foi desenvolvido por projetistas, operadores e mantenedores de unidades 

marítimas de produção de óleo e gás (OLIVEIRA, 2013). 
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Figura 3.2 – Critérios/aspectos e suas respectivas atribuições. 

 

 
 

Fonte: OLOVEIRA (2013). 

 

 
                Tabela 3.2 – Peso dos critérios. 

Aspecto Peso 

Elétrico 20 

Estrutural 20 

Técnico 30 

Econômico 20 

Ambiental 10 

Total 100 
 

                      Fonte: OLIVEIRA (2013). 
 

 
A qualificação para os atributos também foi modelada na expertise dos mesmos pro- 

fissionais, sendo apresentada na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Qualificação dos atributos. 

Qualificação Valor 

Ótimo 10 

Bom 7 

Moderado 5 

Ruim 3 

Péssimo 0 

        Fonte: OLIVEIRA (2013). 
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Com base nos valores dos pesos dos critérios e das qualificações dos tributos de cada 

critério, utiliza-se a Equação 2 para a determinação da utilidade de cada alternativa. Com o re- 

sultado de cada uma delas, foi utilizado como o peso das alternativas do método AHP para o 

desenvolvimento da matriz de julgamento. Desta forma, mantém-se a qualidade e confiabili- 

dade da estruturação do trabalho, devido aos critérios, pesos, atribuições e qualificações terem 

sido modeladas por profissionais da área. 

A implementação do método que esta monografia aborda, o AHP, é apresentado pe- 

los fluxogramas das Figuras 3.2 e 3.3, diferenciando apenas as alternativas de energias, devi- do 

às características técnicas que cada unidade marítima apresenta, o que impossibilita a im- 

plementação de certos conversores energéticos de fontes renováveis. 

 

 

Figura 3.3 – Estrutura hierárquica do caso plataforma fixa. 

 
 

               Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 3.4 – Estrutura hierárquica do caso do caso FPSO. 

 
 
 

          Fonte: Elaboração própria. 
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Serão apresentados os resultados obtidos pelo método AHP em ambos os casos, pla- 

taforma fixa e FPSO, e uma análise comparativa dos resultados obtidos por Oliveira (2013) 

através do método MAUT. 

 
4.1  RESULTADOS OBTIDOS CASO PLATAFORMA FIXA 

 

As matrizes de julgamento das alternativas referentes a cada critério, estabelecido na 

modelagem do trabalho no caso da plataforma fixa são representados pelas Tabelas 4.1 a 4.5.  

E as Tabelas 4.6 e 4.7 representando respectivamente a matriz de julgamento entre os critérios, 

o Índice de Consistência (IC) e a Razão de Consistência (RC) de cada critério, servindo para 

ambos os casos abordados neste trabalho. Por fim, a matriz de julgamento final que fornece a 

Prioridade Global (PG) de cada alternativa referente aos critérios é representada pela Tabela 

4.8. 
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Tabela 4.1 – Matriz de julgamento do critério “elétrico” do caso plataforma fixa. 

Elétrico Fotovoltáica 
Onda 

absorção 

Água 

líquida 

Eólica 

pequeno 

Eólica 

offshore 

Onda 

perfil 

Eólica 

médio 

Água 

vapor 
Termelétrica Stirling 

Gradiente 

térmico 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

Gradiente 

salinidade 
PML 

Fotovoltáica 
1,00 0,75 0,69 1,43 0,78 0,75 0,80 0,69 0,83 0,93 0,73 0,69 0,78 0,062 

Onda 

absorção 
1,34 1,00 0,92 1,92 1,04 1,00 1,08 0,92 1,11 1,25 0,97 0,92 1,04 0,083 

Água líquida 
1,45 1,08 1,00 2,08 1,13 1,08 1,17 1,00 1,20 1,35 1,05 1,00 1,13 0,090 

Eólica 

pequeno 
0,70 0,52 0,48 1,00 0,54 0,52 0,56 0,48 0,58 0,65 0,51 0,48 0,54 0,043 

Eólica 

offshore 
1,28 0,96 0,88 1,84 1,00 0,96 1,03 0,88 1,06 1,19 0,93 0,88 1,00 0,079 

Onda perfil 
1,34 1,00 0,92 1,92 1,04 1,00 1,08 0,92 1,11 1,25 0,97 0,92 1,04 0,083 

Eólica médio 
1,25 0,93 0,86 1,78 0,97 0,93 1,00 0,86 1,03 1,16 0,90 0,86 0,97 0,077 

Água vapor 
1,45 1,08 1,00 2,08 1,13 1,08 1,17 1,00 1,20 1,35 1,05 1,00 1,13 0,090 

Termelétrica 
1,21 0,90 0,83 1,73 0,94 0,90 0,97 0,83 1,00 1,12 0,88 0,83 0,94 0,075 

Stirling 
1,08 0,80 0,74 1,54 0,84 0,80 0,86 0,74 0,89 1,00 0,78 0,74 0,84 0,066 

Gradiente 

térmico 
1,38 1,03 0,95 1,97 1,07 1,03 1,11 0,95 1,14 1,28 1,00 0,95 1,07 0,085 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

1,45 1,08 1,00 2,08 1,13 1,08 1,17 1,00 1,20 1,35 1,05 1,00 1,13 0,090 

Gradiente 

salinidade 
1,28 0,96 0,88 1,84 1,00 0,96 1,03 0,88 1,06 1,19 0,93 0,88 1,00 0,079 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 4.2 – Matriz de julgamento do critério “estrutural” do caso plataforma fixa. 

Estrutural Fotovoltáica 
Onda 

absorção 

Água 

líquida 

Eólica 

pequeno 

Eólica 

offshore 

Onda 

perfil 

Eólica 

médio 

Água 

vapor 
Termelétrica Stirling 

Gradiente 

térmico 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

Gradiente 

salinidade 
PML 

Fotovoltáica 1,00 0,86 1,59 0,49 0,86 0,86 1,87 2,26 0,86 2,39 7,17 4,78 5,38 0,098 

Onda 

absorção 
1,16 1,00 1,85 0,57 1,00 1,00 2,17 2,63 1,00 2,78 8,33 5,56 6,25 0,114 

Água líquida 0,63 0,54 1,00 0,31 0,54 0,54 1,17 1,42 0,54 1,50 4,50 3,00 3,38 0,061 

Eólica 

pequeno 
2,02 1,74 3,22 1,00 1,74 1,74 3,78 4,58 1,74 4,83 14,50 9,67 10,88 0,198 

Eólica 

offshore 
1,16 1,00 1,85 0,57 1,00 1,00 2,17 2,63 1,00 2,78 8,33 5,56 6,25 0,114 

Onda perfil 1,16 1,00 1,85 0,57 1,00 1,00 2,17 2,63 1,00 2,78 8,33 5,56 6,25 0,114 

Eólica médio 0,53 0,46 0,85 0,26 0,46 0,46 1,00 1,21 0,46 1,28 3,83 2,56 2,88 0,052 

Água vapor 0,44 0,38 0,70 0,22 0,38 0,38 0,83 1,00 0,38 1,06 3,17 2,11 2,38 0,043 

Termelétrica 1,16 1,00 1,85 0,57 1,00 1,00 2,17 2,63 1,00 2,78 8,33 5,56 6,25 0,114 

Stirling 0,42 0,36 0,67 0,21 0,36 0,36 0,78 0,95 0,36 1,00 3,00 2,00 2,25 0,041 

Gradiente 

térmico 
0,14 0,12 0,22 0,07 0,12 0,12 0,26 0,32 0,12 0,33 1,00 0,67 0,75 0,014 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

0,21 0,18 0,33 0,10 0,18 0,18 0,39 0,47 0,18 0,50 1,50 1,00 1,13 0,020 

Gradiente 

salinidade 
0,19 0,16 0,30 0,09 0,16 0,16 0,35 0,42 0,16 0,44 1,33 0,89 1,00 0,018 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 4.3 – Matriz de julgamento do critério “técnico” do caso plataforma fixa. 

Técnico Fotovoltáica 
Onda 

absorção 

Água 

líquida 

Eólica 

pequeno 

Eólica 

offshore 

Onda 

perfil 

Eólica 

médio 

Água 

vapor 
Termelétrica Stirling 

Gradiente 

térmico 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

Gradiente 

salinidade 
PML 

Fotovoltáica 1,00 1,39 0,98 1,64 1,14 1,72 1,15 1,25 1,82 1,96 1,43 1,61 1,92 0,107 

Onda 

absorção 
0,72 1,00 0,71 1,18 0,82 1,24 0,83 0,90 1,31 1,41 1,03 1,16 1,38 0,077 

Água líquida 1,02 1,42 1,00 1,67 1,16 1,76 1,17 1,28 1,85 2,00 1,46 1,65 1,96 0,109 

Eólica 

pequeno 
0,61 0,85 0,60 1,00 0,69 1,05 0,70 0,76 1,11 1,20 0,87 0,98 1,17 0,065 

Eólica 

offshore 
0,88 1,22 0,86 1,44 1,00 1,52 1,01 1,10 1,60 1,73 1,26 1,42 1,69 0,094 

Onda perfil 0,58 0,81 0,57 0,95 0,66 1,00 0,67 0,73 1,05 1,14 0,83 0,94 1,12 0,062 

Eólica médio 0,87 1,21 0,85 1,43 0,99 1,50 1,00 1,09 1,58 1,71 1,24 1,40 1,67 0,093 

Água vapor 0,80 1,11 0,78 1,31 0,91 1,38 0,92 1,00 1,45 1,57 1,14 1,29 1,54 0,085 

Termelétrica 0,55 0,76 0,54 0,90 0,63 0,95 0,63 0,69 1,00 1,08 0,79 0,89 1,06 0,059 

Stirling 0,51 0,71 0,50 0,84 0,58 0,88 0,59 0,64 0,93 1,00 0,73 0,82 0,98 0,054 

Gradiente 

térmico 
0,70 0,97 0,69 1,15 0,80 1,21 0,80 0,88 1,27 1,37 1,00 1,13 1,35 0,075 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

0,62 0,86 0,61 1,02 0,70 1,07 0,71 0,78 1,13 1,22 0,89 1,00 1,19 0,066 

Gradiente 

salinidade 
0,52 0,72 0,51 0,85 0,59 0,90 0,60 0,65 0,95 1,02 0,74 0,84 1,00 0,055 

Fonte: Elaboração própria.
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                                                                            Tabela 4.4 – Matriz de julgamento do critério “econômico” do caso plataforma fixa. 

Econômico Fotovoltáica 
Onda 

absorção 

Água 

líquida 

Eólica 

pequeno 

Eólica 

offshore 

Onda 

perfil 

Eólica 

médio 

Água 

vapor 
Termelétrica Stirling 

Gradiente 

térmico 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

Gradiente 

salinidade 
PML 

Fotovoltáica 1,00 2,00 1,28 1,05 2,78 2,91 1,23 1,56 3,56 1,88 2,78 2,46 3,37 0,138 

Onda 

absorção 
0,50 1,00 0,64 0,52 1,39 1,45 0,62 0,78 1,78 0,94 1,39 1,23 1,68 0,069 

Água líquida 0,78 1,56 1,00 0,82 2,17 2,27 0,96 1,22 2,78 1,47 2,17 1,92 2,63 0,108 

Eólica 

pequeno 
0,95 1,91 1,22 1,00 2,65 2,77 1,17 1,49 3,39 1,79 2,65 2,35 3,21 0,131 

Eólica 

offshore 
0,36 0,72 0,46 0,38 1,00 1,05 0,44 0,56 1,28 0,68 1,00 0,88 1,21 0,049 

Onda perfil 0,34 0,69 0,44 0,36 0,96 1,00 0,42 0,54 1,22 0,65 0,96 0,85 1,16 0,047 

Eólica médio 0,81 1,63 1,04 0,85 2,26 2,36 1,00 1,27 2,89 1,53 2,26 2,00 2,74 0,112 

Água vapor 0,64 1,28 0,82 0,67 1,78 1,86 0,79 1,00 2,28 1,21 1,78 1,58 2,16 0,088 

Termelétrica 0,28 0,56 0,36 0,30 0,78 0,82 0,35 0,44 1,00 0,53 0,78 0,69 0,95 0,039 

Stirling 0,53 1,06 0,68 0,56 1,48 1,55 0,65 0,83 1,89 1,00 1,48 1,31 1,79 0,073 

Gradiente 

térmico 
0,36 0,72 0,46 0,38 1,00 1,05 0,44 0,56 1,28 0,68 1,00 0,88 1,21 0,049 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

0,41 0,81 0,52 0,43 1,13 1,18 0,50 0,63 1,44 0,76 1,13 1,00 1,37 0,056 

Gradiente 

salinidade 
0,30 0,59 0,38 0,31 0,83 0,86 0,37 0,46 1,06 0,56 0,83 0,73 1,00 0,041 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 4.5 – Matriz de julgamento do critério “ambiental” do caso plataforma fixa. 

Ambiental Fotovoltáica 
Onda 

absorção 

Água 

líquida 

Eólica 

pequeno 

Eólica 

offshore 

Onda 

perfil 

Eólica 

médio 

Água 

vapor 
Termelétrica Stirling 

Gradiente 

térmico 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

Gradiente 

salinidade 
PML 

Fotovoltáica 1,00 1,50 2,14 1,36 1,67 1,50 1,50 1,76 1,50 1,76 1,76 10,00 1,76 0,128 

Onda 

absorção 
0,67 1,00 1,43 0,91 1,11 1,00 1,00 1,18 1,00 1,18 1,18 6,67 1,18 0,085 

Água líquida 0,47 0,70 1,00 0,64 0,78 0,70 0,70 0,82 0,70 0,82 0,82 4,67 0,82 0,060 

Eólica 

pequeno 
0,73 1,10 1,57 1,00 1,22 1,10 1,10 1,29 1,10 1,29 1,29 7,33 1,29 0,094 

Eólica 

offshore 
0,60 0,90 1,29 0,82 1,00 0,90 0,90 1,06 0,90 1,06 1,06 6,00 1,06 0,077 

Onda perfil 0,67 1,00 1,43 0,91 1,11 1,00 1,00 1,18 1,00 1,18 1,18 6,67 1,18 0,085 

Eólica médio 0,67 1,00 1,43 0,91 1,11 1,00 1,00 1,18 1,00 1,18 1,18 6,67 1,18 0,085 

Água vapor 0,57 0,85 1,21 0,77 0,94 0,85 0,85 1,00 0,85 1,00 1,00 5,67 1,00 0,072 

Termelétrica 0,67 1,00 1,43 0,91 1,11 1,00 1,00 1,18 1,00 1,18 1,18 6,67 1,18 0,085 

Stirling 0,57 0,85 1,21 0,77 0,94 0,85 0,85 1,00 0,85 1,00 1,00 5,67 1,00 0,072 

Gradiente 

térmico 
0,57 0,85 1,21 0,77 0,94 0,85 0,85 1,00 0,85 1,00 1,00 5,67 1,00 0,072 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

0,10 0,15 0,21 0,14 0,17 0,15 0,15 0,18 0,15 0,18 0,18 1,00 0,18 0,013 

Gradiente 

salinidade 
0,57 0,85 1,21 0,77 0,94 0,85 0,85 1,00 0,85 1,00 1,00 5,67 1,00 0,072 

Fonte: Elaboração própria. 



37 

 

 

                                        Tabela 4.6 – Matriz de julgamento entre os critérios do caso plataforma fixa. 

 

Propriedades Elétrico Estrutural Técnico Econômico Ambiental PML 

Elétrico 1 1 0,6667 1 2 0,200 

Estrutural 1 1 0,6667 1 2 0,200 

Técnico 1,5 1,5 1 1,5 3 0,300 

Econômico 1 1 0,6667 1 0,1 0,200 

Ambiental 0,5 0,5 0,3333 10 1 0,100 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Tabela 4.7 – Matriz de IC e RC dos critérios do caso plataforma fixa. 

Critérios 
Índices 

IC RC 

Elétrico 0,01156 0,00741 

Estrutural 0,00000 0,00000 

Técnico 0,00000 0,00000 

Econômico 0,00000 0,00000 

Ambiental 0,00000 0,00000 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Tabela 4.8 – Matriz de julgamento final do caso plataforma fixa. 

Alternativas Elétrico Estrutural Técnico Econômico Ambiental PG 

Fotovoltáica 0,061699651 0,097727273 0,1066098 0,137634409 0,127659574 0,104 

Onda 

absorção 
0,082654249 0,113636364 0,0767591 0,068817204 0,085106383 0,085 

Água líquida 0,089639115 0,061363636 0,108742 0,107526882 0,059574468 0,090 

Eólica 

pequeno 
0,043073341 0,197727273 0,065032 0,131182796 0,093617021 0,103 

Eólica 

offshore 
0,079161816 0,113636364 0,0938166 0,049462366 0,076595745 0,084 

Onda perfil 0,082654249 0,113636364 0,0618337 0,047311828 0,085106383 0,076 

Eólica médio 0,076833527 0,052272727 0,0927505 0,111827957 0,085106383 0,085 

Água vapor 0,089639115 0,043181818 0,0852878 0,088172043 0,072340426 0,077 

Termelétrica 0,074505239 0,113636364 0,0586354 0,038709677 0,085106383 0,071 

Stirling 0,066356228 0,040909091 0,054371 0,07311828 0,072340426 0,060 

Gradiente 

térmico 
0,084982538 0,013636364 0,0746269 0,049462366 0,072340426 0,059 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

0,089639115 0,020454545 0,0660981 0,055913978 0,012765957 0,054 

Gradiente 

salinidade 
0,079161816 0,018181818 0,0554371 0,040860215 0,072340426 0,052 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.2   RESULTADOS OBTIDOS CASO FPSO 

 

As matrizes de julgamento das alternativas referentes a cada critério, estabelecido na 

modelagem do trabalho no caso FPSO são representados pelas Tabelas 4.9 a 4.13. A Tabela 

4.14 representa o Índice de Consistência (IC) e a Razão de Consistência (RC) de cada critério, 

e a matriz de julgamento final que fornece a Prioridade Global (PG) de cada alternativa refe- 

rente aos critérios é representada pela Tabela 4.15. 
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Tabela 4.9 – Matriz de julgamento do critério “elétrico” do caso FPSO. 

Elétrico Fotovoltáica 
Eólica 

pequeno 

Eólica 

médio 

Água 

líquida 
Termelétrica 

Gradiente 

térmico 
Stirling 

Efluentes sanitários e 

restos alimentares 

Gradiente 

salinidade 
PML 

Fotovoltáica 1,00 1,10 0,84 0,72 1,00 1,00 1,15 0,72 0,82 0,097 

Eólica pequeno 0,91 1,00 0,76 0,65 0,91 0,69 1,04 0,65 0,74 0,088 

Eólica médio 1,19 1,31 1,00 0,85 1,19 0,90 1,37 0,85 0,97 0,115 

Água líquida 1,40 1,54 1,17 1,00 1,40 1,06 1,61 1,00 1,14 0,136 

Termelétrica 1,00 1,10 0,84 0,72 1,00 0,76 1,15 0,72 0,82 0,097 

Gradiente 

térmico 
1,00 1,46 1,11 0,95 1,32 1,00 1,52 0,95 1,08 0,128 

Stirling 0,87 0,96 0,73 0,62 0,87 0,66 1,00 0,62 0,71 0,084 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

1,40 1,54 1,17 1,00 1,40 1,06 1,61 1,00 1,14 0,136 

Gradiente 

salinidade 
1,23 1,35 1,03 0,88 1,23 0,93 1,41 0,88 1,00 0,119 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 4.10 – Matriz de julgamento do critério “estrutural” do caso FPSO. 

Estrutural Fotovoltáica 
Eólica 

pequeno 

Eólica 

médio 

Água 

líquida 
Termelétrica 

Gradiente 

térmico 
Stirling 

Efluentes sanitários e 

restos alimentares 

Gradiente 

salinidade 
PML 

Fotovoltáica 1,00 1,08 1,59 2,39 2,39 2,39 2,15 4,78 5,38 0,228 

Eólica pequeno 0,93 1,00 1,48 2,22 2,22 6,67 2,00 4,44 5,00 0,212 

Eólica médio 0,63 0,68 1,00 1,50 1,50 4,50 1,35 3,00 3,38 0,143 

Água líquida 0,42 0,45 0,67 1,00 1,00 3,00 0,90 2,00 2,25 0,095 

Termelétrica 0,42 0,45 0,67 1,00 1,00 3,00 0,90 2,00 2,25 0,095 

Gradiente 

térmico 
0,42 0,15 0,22 0,33 0,33 1,00 0,30 0,67 0,75 0,032 

Stirling 0,47 0,50 0,74 1,11 1,11 3,33 1,00 2,22 2,50 0,106 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

0,21 0,23 0,33 0,50 0,50 1,50 0,45 1,00 1,13 0,048 

Gradiente 

salinidade 
0,19 0,20 0,30 0,44 0,44 1,33 0,40 0,89 1,00 0,042 

  Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 4.11 – Matriz de julgamento do critério “técnico” do caso FPSO. 

Técnico Fotovoltáica 
Eólica 

pequeno 

Eólica 

médio 

Água 

líquida 
Termelétrica 

Gradiente 

térmico 
Stirling 

Efluentes sanitários e 

restos alimentares 

Gradiente 

salinidade 
PML 

Fotovoltáica 1,00 1,18 1,15 1,00 1,28 1,28 1,96 1,61 1,92 0,146 

Eólica pequeno 0,85 1,00 0,98 0,85 1,09 1,21 1,67 1,37 1,63 0,124 

Eólica médio 0,87 1,02 1,00 0,87 1,12 1,24 1,71 1,40 1,67 0,127 

Água líquida 1,00 1,18 1,15 1,00 1,28 1,43 1,96 1,61 1,92 0,146 

Termelétrica 0,78 0,92 0,90 0,78 1,00 1,11 1,53 1,26 1,50 0,114 

Gradiente 

térmico 
0,78 0,82 0,80 0,70 0,90 1,00 1,37 1,13 1,35 0,102 

Stirling 0,51 0,60 0,59 0,51 0,65 0,73 1,00 0,82 0,98 0,074 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

0,62 0,73 0,71 0,62 0,79 0,89 1,22 1,00 1,19 0,091 

Gradiente 

salinidade 
0,52 0,61 0,60 0,52 0,67 0,74 1,02 0,84 1,00 0,076 

Fonte: Elaboração própria. 

.
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                                                                Tabela 4.12 – Matriz de julgamento do critério “econômico” do caso FPSO. 

Econômico Fotovoltáica 
Eólica 

pequeno 

Eólica 

médio 

Água 

líquida 
Termelétrica 

Gradiente 

térmico 
Stirling 

Efluentes sanitários e 

restos alimentares 

Gradiente 

salinidade 
PML 

Fotovoltáica 1,00 1,08 1,23 1,28 1,56 1,56 1,88 2,46 3,37 0,174 

Eólica pequeno 0,92 1,00 1,13 1,18 1,44 2,57 1,74 2,27 3,11 0,160 

Eólica médio 0,81 0,88 1,00 1,04 1,27 2,26 1,53 2,00 2,74 0,141 

Água líquida 0,78 0,85 0,96 1,00 1,22 2,17 1,47 1,92 2,63 0,136 

Termelétrica 0,64 0,69 0,79 0,82 1,00 1,78 1,21 1,58 2,16 0,111 

Gradiente 

térmico 
0,64 0,39 0,44 0,46 0,56 1,00 0,68 0,88 1,21 0,063 

Stirling 0,53 0,58 0,65 0,68 0,83 1,48 1,00 1,31 1,79 0,092 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

0,41 0,44 0,50 0,52 0,63 1,13 0,76 1,00 1,37 0,071 

Gradiente 

salinidade 
0,30 0,32 0,37 0,38 0,46 0,83 0,56 0,73 1,00 0,052 

Fonte: Elaboração própria. 
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                                                                     Tabela 4.13 – Matriz de julgamento do critério “ambiental” do caso FPSO. 

Ambiental Fotovoltáica 
Eólica 

pequeno 

Eólica 

médio 

Água 

líquida 
Termelétrica 

Gradiente 

térmico 
Stirling 

Efluentes sanitários e 

restos alimentares 

Gradiente 

salinidade 
PML 

Fotovoltáica 1,00 1,36 1,50 2,14 1,36 1,36 1,76 10,00 1,76 0,185 

Eólica pequeno 0,73 1,00 1,10 1,57 1,00 1,29 1,29 7,33 1,29 0,136 

Eólica médio 0,67 0,91 1,00 1,43 0,91 1,18 1,18 6,67 1,18 0,123 

Água líquida 0,47 0,64 0,70 1,00 0,64 0,82 0,82 4,67 0,82 0,086 

Termelétrica 0,73 1,00 1,10 1,57 1,00 1,29 1,29 7,33 1,29 0,136 

Gradiente 

térmico 
0,73 0,77 0,85 1,21 0,77 1,00 1,00 5,67 1,00 0,105 

Stirling 0,57 0,77 0,85 1,21 0,77 1,00 1,00 5,67 1,00 0,105 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

0,10 0,14 0,15 0,21 0,14 0,18 0,18 1,00 0,18 0,019 

Gradiente 

salinidade 
0,57 0,77 0,85 1,21 0,77 1,00 1,00 5,67 1,00 0,105 

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 4.14 – Matriz de IC e RC dos critérios do caso FPSO. 

 

Critérios 
Índices 

IC RC 

Elétrico 0,04622 0,03187 

Estrutural 0,01852 0,01277 

Técnico 0,00016 0,00011 

Econômico 0,00477 0,00329 

Ambiental 0,00093 0,00064 
          Fonte: Elaboração própria. 

 
 

 
Tabela 4.15 – Matriz de julgamento final do caso FPSO. 

Alternativas Elétrico Estrutural Técnico Econômico Ambiental PG 

Fotovoltáica 0,0970696 0,2275132 0,145985 0,173913 0,185185185 0,966 

Eólica 

pequeno 
0,08791209 0,2116402 0,124088 0,1603261 0,135802469 0,814 

Eólica médio 0,11538462 0,1428571 0,127007 0,1413043 0,12345679 0,731 

Água líquida 0,13553114 0,0952381 0,145985 0,1358696 0,086419753 0,637 

Termelétrica 0,0970696 0,0952381 0,113869 0,111413 0,135802469 0,651 

Gradiente 

térmico 
0,12820513 0,031746 0,10219 0,0625 0,104938272 0,500 

Stirling 0,08424908 0,1058201 0,074453 0,0923913 0,104938272 0,542 

Efluentes 

sanitários e 

restos 

alimentares 

0,13553114 0,047619 0,090511 0,0706522 0,018518519 0,351 

Gradiente 

salinidade 
0,11904762 0,042328 0,075912 0,0516304 0,104938272 0,473 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 

4.3  COMPARAÇÃO E CONSISTÊNCIA DE RESULTADOS 
 

Para fins de análise de consistência dos resultados obtidos, foi efetuada uma simula- 

ção dos dados, obtida por comparação estabelecida entre os resultados dos dois métodos por 

meio de grupos consecutivos, contendo três alternativas cada um, de forma que as alternativas 

permutem os diferentes grupos até que todas elas sejam comparadas, de forma que ocorra 

proporcionalmente, sem efeito de “reversão de ordem”. 

Devido ao número de alternativas, ao decorrer das permutações, foram definidos 
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grupos contendo uma e duas alternativas, de forma a possibilitara identificação das diferenças 

obtidas pelos distintos métodos. Assim, para cada grupo haverá uma cor diferente na posição 

dos resultados do método AHP, e onde forem apresentadas diferenças de resultados, terá a cor 

amarelo indicando na posição dos resultados do método MAUT. Desta forma, são construídos 

três cenários de comparação, devido a permutação dos grupos. 

 

Na análise da depuração do método, observa-se que as alterações de ordem do méto- 

do aplicado nesta monografia e os achados de Oliveira (2013) no caso da plataforma fixa, o 

primeiro cenário é representado pela Tabela 4.16, identificando cinco diferenças de resultado. 

 

Tabela 4.16 – Primeiro cenário de comparação de resultados do caso plataforma fixa. 

AHP MAUT 

Posição 
Tipo de energia 

renovável 
Posição 

Tipo de energia 

renovável 

1 Fotovoltáica 1 Fotovoltáica 

2 Eólica pequeno 2 Onda absorção 

3 Água líquida 3 Água líquida 

4 Onda absorção 4 Eólica pequeno 

5 Eólica médio 5 Eólica offshore 

6 Eólica offshore 6 Onda perfil 

7 Água vapor 7 Eólica médio 

8 Onda perfil 8 Água vapor 

9 Termelétrica 9 Termelétrica 

10 Stirling 10 Stirling 

11 Gradiente térmico 11 Gradiente térmico 

12 

Efluentes sanitários e 

restos alimentares 12 

Efluentes sanitários e 

restos alimentares 

13 Gradiente salinidade 13 Gradiente salinidade 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O segundo cenário é representado pela tabela 4.17, identificando apenas duas dife- 

renças de resultado. 
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Tabela 4.17 – Segundo cenário de comparação de resultados do caso plataforma fixa. 

AHP MAUT 

Posição 
Tipo de energia 

renovável 
Posição 

Tipo de energia 

renovável 

1 Fotovoltáica 1 Fotovoltáica 

2 Eólica pequeno 2 Onda absorção 

3 Água líquida 3 Água líquida 

4 Onda absorção 4 Eólica pequeno 

5 Eólica médio 5 Eólica offshore 

6 Eólica offshore 6 Onda perfil 

7 Água vapor 7 Eólica médio 

8 Onda perfil 8 Água vapor 

9 Termelétrica 9 Termelétrica 

10 Stirling 10 Stirling 

11 Gradiente térmico 11 Gradiente térmico 

12 

Efluentes 

sanitários e restos 

alimentares 12 

Efluentes sanitários e 

restos alimentares 

13 

Gradiente 

salinidade 13 Gradiente salinidade 
Fonte: Elaboração própria. 

 

E terceiro cenário é demonstrado pela Tabela 4.18, identificando quatro diferenças de 

resultados. 

Tabela 4.18 – Terceiro cenário de comparação de resultados do caso plataforma fixa. 

AHP MAUT 

Posição 
Tipo de energia 

renovável 
Posição 

Tipo de energia 

renovável 

1 Fotovoltáica 1 Fotovoltáica 

2 Eólica pequeno 2 Onda absorção 

3 Água líquida 3 Água líquida 

4 Onda absorção 4 Eólica pequeno 

5 Eólica médio 5 Eólica offshore 

6 Eólica offshore 6 Onda perfil 

7 Água vapor 7 Eólica médio 

8 Onda perfil 8 Água vapor 

9 Termelétrica 9 Termelétrica 

10 Stirling 10 Stirling 

11 Gradiente térmico 11 Gradiente térmico 

12 

Efluentes sanitários e 

restos alimentares 12 

Efluentes sanitários e 

restos alimentares 

13 Gradiente salinidade 13 Gradiente salinidade 
Fonte: Elaboração própria. 
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E no caso da plataforma FPSO, o primeiro cenário é representado pela Tabela 4.19, 

identificando duas diferenças de resultado. 

Tabela 4.19 – Primeiro cenário de comparação de resultados do caso FPSO. 

AHP MAUT 

Posição 
Tipo de energia 

renovável 
Posição 

Tipo de energia 

renovável 

1 Fotovoltáica 1 Fotovoltáica 

2 Eólica pequeno 2 Eólica pequeno 

3 Eólica médio 3 Eólica médio 

4 Termelétrica 4 Água líquida 

5 Água líquida 5 Termelétrica 

6 Stirling 6 Gradiente térmico 

7 Gradiente térmico 7 Stirling 

8 Gradiente salinidade 8 

Efluentes sanitários e 

restos alimentares 

9 

Efluentes sanitários e 

restos alimentares 9 Gradiente salinidade 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O segundo cenário é demonstrado pela Tabela 4.20, também identificando duas dife- 

renças de resultados. 

Tabela 4.20 – Segundo cenário de comparação de resultados do caso FPSO. 

AHP MAUT 

Posição 
Tipo de energia 

renovável 
Posição 

Tipo de energia 

renovável 

1 Fotovoltáica 1 Fotovoltáica 

2 Eólica pequeno 2 Eólica pequeno 

3 Eólica médio 3 Eólica médio 

4 Termelétrica 4 Água líquida 

5 Água líquida 5 Termelétrica 

6 Stirling 6 Gradiente térmico 

7 Gradiente térmico 7 Stirling 

8 

Gradiente 

salinidade 8 

Efluentes sanitários e 

restos alimentares 

9 

Efluentes 

sanitários e restos 

alimentares 9 Gradiente salinidade 
Fonte: Elaboração própria. 

 

E por fim, o terceiro e último cenário é demonstrado pela Tabela 4.21, que do mesmo 

modo identifica duas diferenças de resultado. 
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Tabela 4.21 – Terceiro cenário de comparação de resultados do caso FPSO. 

AHP MAUT 

Posição 
Tipo de energia 

renovável 
Posição 

Tipo de energia 

renovável 

1 Fotovoltáica 1 Fotovoltáica 

2 Eólica pequeno 2 Eólica pequeno 

3 Eólica médio 3 Eólica médio 

4 Termelétrica 4 Água líquida 

5 Água líquida 5 Termelétrica 

6 Stirling 6 Gradiente térmico 

7 Gradiente térmico 7 Stirling 

8 Gradiente salinidade 8 

Efluentes sanitários e 

restos alimentares 

9 

Efluentes sanitários e 

restos alimentares 9 Gradiente salinidade 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Primeiramente, os resultados obtidos das razões de consistência (RC) de cada caso, 

Tabelas 4.7 e 4.14, atenderam a condição de convergência do método AHP devendo ser me- 

nor ou igual a 0,10. 

Diante destas diferenças de resultados apresentados, ambos os casos não apresenta- 

ram alterações tão relevantes, permanecendo as alternativas das primeiras posições de um mé- 

todo nas primeiras posições do outro método, intermediárias nas intermediárias e as últimas 

nas últimas. 

Entretanto, o caso plataforma fixa, apresentou cinco diferenças de resultados no pri- 

meiro cenário, quatro diferenças no terceiro cenário, e no segundo cenário teve apenas duas 

diferenças de resultado. Dentre elas, ocorrendo nas primeiras posições, uma diferença entre 

dois grupos de comparação, e as demais dentro dos próprios grupos. O resultado da compara- 

ção obtido pode ter sido influenciado pela identificação de uma eventual repetição no ranque- 

amento de dispositivos conversores (ondas perfil) na tese utilizada por Oliveira (2013) no que 

implicou a retirada de um dispositivo conversor das alternativas neste trabalho. 

De forma a agregar a metodologia utilizada por Oliveira (2013), a pesquisa hora rea- 

lizada complementou a acurácia do método a partir da aplicação da metodologia do AHP, no 

que corroborou os dados obtidos permitindo um avanço no estudo realizado por ele. 
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5  CONCLUSÃO 
 

Tendo em vista os principais motivos da utilização de energias renováveis em plata- 

formas de petróleo offshore, como a otimização de sua implementação, minimização impactos 

ambientais, redução de custos e o início da transição da matriz energética com a utilização 

energias de fontes renováveis. Fatos desta natureza fazem com que estudos como este sejam 

mais abordados, visto que, em um futuro não tão distante, fontes de energia fósseis não esta- 

rão com uma oferta que atenda a demanda mundial. 

A utilização do estudo realizado por Oliveira (2013) foi essencial para realização 

desta monografia, devido à obtenção de dados técnicos como as variáveis críticas de projeto, 

dos conversores de energia renovável e as contribuições das mesmas, terem sido obtidos por 

especialistas da área, o que corroborou substancialmente para a aplicação do método AHP, tão 

quanto, as razões de consistências (RC) resultarem em valores dentro da condição de conver- 

gência do método. 

O intuito de utilizar o método AHP é de reduzir a subjetividade referente ao processo 

decisório da escolha de quais conversores de energia renováveis utilizar, priorizando os con- 

versores energéticos à luz das variáveis do projeto, obtendo-se uma melhor concepção do de- 

sempenho das alternativas umas com as outras. 

Diante da comparação dos resultados do método AHP e do MAUT, não apresenta- 

ram alterações substanciais, devido a seleção das alternativas em ambos os métodos estarem 

nos mesmos lugares no ranking praticamente. Tal acontecimento pôde agregar a metodologia 

empregada por Oliveira (2013), proporcionando um progresso no seu estudo, na área de ener- 

gias de fontes renováveis e de tomadas de decisão. 
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