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As últimas décadas têm-se caracterizado por um crescente consumo energético, sustentado pelo 
uso dos combustíveis fósseis, e um subsequente investimento em formas alternativas de produção 
de energia. Tal contexto tem promovido o desenvolvimento de tecnologias de produção de energia, 
as quais se apresentam como reais alternativas ao motor de explosão. Basicamente, estes novos 
sistemas produtivos convertem em electricidade a energia presente em outras fontes, 
nomeadamente: o vento, o oceano, entre outras. 

O presente artigo foca-se numa única destas fontes de energia alternativa, o Oceano, e num tipo 
de sistemas conversores de energia, o das ondas. Desta forma, a selecção do local mais 
adequado para a implementação deste tipo de equipamentos apresenta-se como uma tarefa de 
elevada complexidade devido, em primeiro lugar, ao grau de complexidade com que se reveste o 
Oceano enquanto sistema, dinamismo que o mesmo impõe às diversas estruturas existentes, 
principalmente às de origem antrópica. Esta é uma tarefa que envolve uma panóplia de 
condicionalismos geográficos, tais como a natureza ambiental, económica, social, aos quais se 
associa os de natureza tecnológica.  
É neste contexto que os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) se apresentam como uma 
ferramenta privilegiada para a resolução de tal problemática. Assim, este artigo apresenta uma 
metodologia, com base em tecnologia SIG de uma análise multi-critério geo-espacial para 
identificação, na costa oeste de Portugal Continental (a sul do Cabo da Roca), de locais 
susceptíveis de implementação de sistemas de produção de energia eléctrica, a partir de ondas.  
Como resultado, obtém-se um mapa de adequabilidade, onde são identificadas as áreas mais 
propícias para a instalação deste tipo de sistema. 
 

1 Introdução e objectivos  

Nos últimos 50 anos o aumento exponencial do consumo de recursos energéticos não renováveis, 
tais como os combustíveis fósseis, tem sido uma tónica generalizada, permanente e continuada. 
Proporcionalmente, tem crescido o interesse e o investimento em soluções de produção de energia 
eléctrica mediante o uso de recursos renováveis, como é o caso das ondas dos oceanos, do sol, 
do vento, dos rios e das fontes geotérmicas, entre outras.   
No que diz respeito à capacidade de extracção de energia das ondas dos oceanos, são várias as 
tecnologias de conversão das mesmas em electricidade. Estas podem ser distinguidas, 
considerando a localização geográfica da sua instalação, em sistemas offshore e near-shore. Os 
sistemas de conversão de energia de ondas (WEC – Wave Energy Conversion systems) offshore 
são todos aqueles que se localizam em águas profundas (até 200 metros), enquanto os near-shore 
encontram-se implantados na própria costa ou em águas pouco profundas.  
Digno de destaque é o facto de a orla costeira portuguesa apresentar características propícias à 
instalação deste tipo de sistemas. As condições naturais – atmosféricas, oceanográficas e 
batimétricas – associadas à localização favorável de uma série de infra-estruturas – portos com 
estaleiros, pontos de ligação à rede eléctrica – destacam Portugal como um natural candidato à 
implementação de WEC. 
A elaboração de um estudo focalizado na comparação entre potenciais locais para a 
implementação de sistemas conversores offshore de energia de ondas é um problema geo-
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espacial, abarcando um vasto conjunto de condicionantes ambientais, económicas, tecnológicas, 
logísticas. Este problema é propício a um tipo de abordagem que assenta no recurso a SIG e à 
análise multicritério geo-espacial (MCDA: multicriteria decision analysis). 
Esta conclusão revela-se após o levantamento do estado da arte, assumindo-se de superior 
relevância o universo dos estudos produzidos na sequência da determinação das melhores 
localizações para projectos de aquaculturas (Buitrago, 2006), de descarga de substâncias 
radioactivas (Carver, 1991) e perigosas (Delgado e Tarantola, 2006), parques de aerogeradores 
(Hansen, 2005), entre outros.  
No seguimento do defendido por Malczewski (2006), estas duas áreas de investigação podem 
beneficiar uma da outra. Em primeiro lugar porque as potencialidades demonstradas pelos SIG na 
aquisição de dados, armazenamento, manipulação e análise, revelam-se uma importante 
“ferramenta” na análise de problemas de decisão. Em segundo, a MCDA permite produzir uma 
agregação dos dados e das preferências do decisor, transformando todos estes factos em modelos 
abstractos, isto é, mapas de decisão.  
Note-se que a metodologia, apresentada para uma área localizada a sudoeste de Portugal 
Continental (Figura 1), não é específica para nenhuma tecnologia offshore, podendo, por isso, ser 
adaptada a diferentes sistemas.  
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Figura 1 – Área de Estudo 

 

2 Metodologia 

Segundo Malczewski (1999), os problemas de análise multi-critério envolvem seis componentes, 
nomeadamente:  

1. Uma “meta” ou conjunto de “metas” que o decisor pretende atingir; 
2. O decisor (ou conjunto de decisores) envolvido (s) em todo o processo, possuindo cada um 

deles uma série de preferências relativas à aplicação dos critérios;  
3. O conjunto de critérios de avaliação (objectivos e/ou atributos), com base nos quais o 

decisor avalia o rumo das acções e decisões a tomar; 
4. O conjunto de decisões alternativas (variáveis de decisão); 
5. O conjunto de “incontroláveis” variáveis ou “estados do ambiente/ natureza”; 
6. O conjunto de consequências (outcomes) associadas a cada par alternativa-atributo.  
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As componentes descritas foram esquematizadas na Figura 2.  
 
 

 
 

Figura 2 –Framework de análise de decisão multi-critério (adaptado de Malczewski (1999)) 
 
Note-se que, no caso específico, foram identificados seis atributos principais: classificação da 
natureza geológica dos fundos, distância à linha de costa, distância aos pontos de ligação à REN, 
distância aos portos nacionais, altura de ondas e período de ondas. Os atributos referidos, as suas 
alternativas e os respectivos outcomes podem ser visualizados nas tabelas 1 a 6.  
Nota: A escala utilizada tem valores entre 0 e 100. O zero significa inadequação do atributo para o 
objectivo enquanto 100 significa máxima adequação.  
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Alternativas Atributo – Classificação da natureza 

geológica dos fundos 
Areia 100 
Cascalho 50 
Lodo 20 
Rochas 10 

 
Tabela 1 – Atributos, alternativas e outcomes do critério “Classificação da natureza geológica os fundos” 
 
 
 
Alternativas (distâncias em milhas náuticas) Atributo – Distância à Linha de Costa 
0-1 100 
1-2 90 
2-3 80 
3-4 60 
4-5 50 
5-6 40 
6-7 30 
7-8 20 
8-9 10 
9-10 0 

 
Tabela 2 – Atributos, alternativas e respectivos outcomes do critério “Distância à Linha de Costa” 

 
 
 
Alternativas (distâncias em milhas náuticas) Atributo – Distância aos pontos de ligação à 

REN 
0-1 100 
1-2 90 
2-3 80 
3-4 70 
4-5 50 
5-6 40 
6-7 30 
7-8 20 
8-9 10 
9-10 0 

 
Tabela 3 –  Atributos, alternativas e outcomes do critério “Distância aos pontos de ligação à REN” 

 
Alternativas (distâncias em milhas náuticas) Atributo – Distância aos portos nacionais 
0-1 100 
1-2 95 
2-3 90 
3-4 85 
4-5 80 
5-6 70 
6-7 60 
7-8 50 
8-9 40 
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9-10 30 
10-11 20 
11-12 15 
12-13 10 
13-14 5 
14-15 0 

Tabela 4 – Atributos, alternativas e outcomes do critério “Distância aos portos nacionais” 
 
 
Alternativas  (valores em metros) Atributo – Altura de ondas (Hs) 
0-1 0 
1-2 20 
2-3 30 
3-4 40 
4-5 50 
5-6 60 
6-7 80 
7-8 100 
 

Tabela 5 – Atributos, alternativas e outcomes do critério “altura de ondas” 
 
 
Alternativas (valores em segundos) Atributo – Período de ondas (Tp) 
0-1 0 
1-2 10 
2-3 20 
3-4 30 
4-5 40 
5-6 50 
6-7 60 
7-8 80 
8-9 90 
9-10 100 

 
Tabela 6 – Atributos, alternativas e outcomes do critério “período de ondas” 

 
Um processo de tomada de decisão pode ser dividido em três etapas essenciais: intelligence, 
design e choice phase. Na primeira, a intelligence phase, ocorre a materialização da definição do 
problema e dos critérios de avaliação. Nesta fase, as capacidades de armazenamento, 
mapeamento, processamento e análise do SIG são fundamentais. 
Na segunda etapa, e relativamente aos critérios de avaliação, as “preferências do decisor” são 
incorporadas no modelo de decisão através da utilização de pesos (weights). Aqui revelam-se 
essenciais as técnicas de análise multi-critério geo-espacial.  
A etapa complementar envolve um conjunto de regras de decisão e de recomendações, as quais 
destacam o quão essencial é o uso da MCDA (enquanto técnica/teoria) e dos SIG (enquanto 
ferramenta/prática). Todos estes passos são descritos de seguida.  
 
 

2.1 Definição do problema e critérios de avaliação 

Após a definição do problema – determinar a melhor localização para a instalação de sistemas 
conversores de energia de ondas – torna-se necessário definir os seus critérios de avaliação. 
Segundo Malczewski (1999), critério de avaliação é um termo genérico que envolve os conceitos 
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de objectivo e atributo. Um objectivo é a descrição de um estado desejado para um dado sistema 
em estudo. No caso concreto do presente projecto, o único objectivo é a maximização de produção 
de energia eléctrica obtida através de WEC.  
Quanto aos atributos, estes são as medidas necessárias à concretização do objectivo. De um 
modo sucinto, e para o caso de uma análise multi-critério geo-espacial, os atributos a incluir podem 
classificar-se em restrições e factores ponderáveis.  
Relativamente às restrições, estas podem ser definidas como os factores de exclusão na análise 
nos SIG, ou seja, são todos os elementos eliminados da análise, em virtude de representarem 
locais onde os sistemas em estudo não podem ser implementados.  
Neste caso, e como factores de exclusão, enumeram-se as áreas marinhas protegidas, as 
destinadas à realização de exercícios militares, de localizações de cabos submarinos, canais de 
acesso aos portos, zonas de sombra (áreas menos expostas à agitação marítima; Figura 3), e 
todos os locais cuja profundidade não seja passível de integrar a “faixa” batimétrica dos 30 aos 200 
metros, inclusive. 
 

          
Figura 3 – Figuras que revelam as zonas de sombra (esquerda) e outras restrições 

 
Por outro lado, os factores ponderáveis são os “critérios” cuja importância é avaliada consoante o 
seu maior, ou menor, impacto na melhor localização de um determinado sistema. Para o caso 
estudado – a implementação de conversores de energia das ondas – os factores ponderáveis 
dividem-se em “critérios” económicos, logísticos, ambientais e tecnológicos, conforme se descreve 
de seguida: 

o Critérios técnicos/económicos: 
 Minimizar a distância à linha de costa de Portugal, limitando o comprimento dos 

cabos submarinos até ao máximo de 10 milhas náuticas; 
 Minimizar a distância aos pontos de ligação à rede eléctrica nacional (REN) até ao 

limite máximo de 10 milhas náuticas; 
o Critérios logísticos: 

 Minimizar a distância aos portos nacionais até ao limite máximo de 15 milhas 
náuticas; 
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o Critérios ambientais: 
 Classificação da natureza geológica dos fundos marinhos em rocha, areia, lodo e 

cascalho. Para efeitos de fundeamento de WEC, a areia é considerada a melhor 
localização, a que se segue o cascalho, o lodo e, finalmente, a rocha.  

o Critérios tecnológicos: 
 Dados climatológicos de ondas: altura média das ondas e período médio das 

ondas (valores anuais). Esta informação é considerada relevante, uma vez que 
áreas onde predominam ondas com elevadas alturas devem ser evitadas (na 
selecção do local de implementação de WEC). De facto, uma escala razoável para 
a altura (HS) das ondas oceânicas encontra-se entre 1 e 8 metros. 
Para além disso, o período médio é igualmente um critério importante, uma vez 
que áreas onde predominam ondas com curtos períodos (isto é, período –Tp - 
inferior a 10 segundos) devem ser preferidas a áreas onde as ondas possuem 
longos espaçamentos temporais. 

Nota: Na determinação do melhor local para a instalação de WEC, são igualmente importantes os 
critérios sociais, pessoais, políticos. Porém, a sua manipulação geo-espacial não é uma tarefa fácil.  
 
 
Estes dados geográficos (distância à linha de costa, distância aos portos, natureza geológica dos 
fundos, dados de ondas) têm de ser, antes de mais, materializados em informação geográfica de 
modo a se tornarem úteis num processo de tomada de decisão. Neste processo, foram utilizadas 
as seguintes ferramentas espaciais: 
 
A análise de distância que foi aplicado aos temas de linha de costa, portos e rede eléctrica 
nacional e que permitiu a obtenção de três camadas matriciais (raster) (Figura 4 e Figura 5) que 
representam a distância mais curta aos locais origem.   
 

    
Figura 4 – Figuras que revelam as camadas matriciais de distância à rede eléctrica (esquerda) e de distância 

aos portos (direita)  
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Figura 5 – Camada matricial que representa a distância à linha de costa 
 
 
A ferramenta geradora do diagrama de Voronoi foi aplicada ao tema de geologia e permitiu a 
obtenção de uma camada matricial em que o valor de cada célula contém o valor do tipo de fundo 
da amostra mais próxima (Figura 6).   
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Figura 6 – Camada matricial referente à geologia dos fundos marítimos 

 
Interpolador IDW (Inverse Distance Weight) que foi aplicado aos dados de ondas e que permitiu a 
obtenção de duas camadas matriciais (raster) referentes ao período médio e altura média das 
ondas (Figura 7). 

 
Figura 7 – Camadas matriciais referentes à altura da ondulação (esquerda) e período (direita) 

2.2 Alternativas 

Num processo de tomada de decisão, cada critério possui um número de considerações. Neste 
contexto, cabe ao decisor escolher aquela que se apresenta como a melhor opção. Para o 
exemplo da classificação da natureza geológica dos fundos marinhos, a melhor escolha para a 
implementação de WEC recai na areia. Segue-se o cascalho, o lodo e, por último, a rocha.  
Deste modo, cada um dos atributos dos critérios é classificado conforme a sua importância na 
localização de sistemas conversores de energia de ondas.  
Nesta etapa, uma das questões fundamentais a considerar é a escala, factor que define a 
dimensão espacial sobre a qual a decisão é tomada. Segundo Malczewski (1999), uma das razões 
pela qual a escala é considerada como importante é que lida com as interacções “protagonizadas” 
pelos vários elementos que compõem os sistemas geográficos, ou seja, não existem elementos 
independentes dos elementos vizinhos. 

2.3 Definição dos pesos dos critérios 

A fase referente à distinção da importância dos critérios, a qual é directamente dependente das 
preferências do decisor, atribui uma importância (valoração) a cada um dos critérios enumerados, 
consoante a sua relevância para o estudo em questão. São quatro os métodos passíveis de 
utilização na atribuição de pesos aos critérios (Malczewski, 1999): Ranking, Rating, Pairwise 
Comparison e Trade-off Analysis.  
Estas técnicas apresentam várias diferenças entre si (descritas na Tabela 7), recaindo a sua 

escolha conforme o tipo de problema em estudo.   
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Features/ 
Métodos 

Ranking Rating Pairwise 
Comparison 

Trade-off Analysis 

Nº de decisões n n n(n-1)/2 <n 
Escala de 
resposta 

Ordinal Intervalos Raio Intervalos 

Hierarquia Possível Possível SIM SIM 
Teoria 

subjacente 
Nenhuma Nenhuma Estatística/heurística Axiomática/dedutiva

Confiabilidade Baixa Alta Alta Média 
Precisão Aproximações Imprecisa Bastante precisa Bastante precisa 

Disponibilidade 
de software 

Spreadsheets Spreadsheets Software Expert 
Choice (EC) 

Software Logical 
Decisions (LD) 

Utilização num 
ambiente SIG 

Pesos podem 
ser importados 

de uma 
Spreadsheet 

Pesos podem 
ser importados 

de uma 
Spreadsheet 

Componente do 
IDRISI 

Pesos podem ser 
importados de 

Logical Decisions 

 
Tabela 7– Diferenças entre os métodos de definição dos pesos dos critérios (adaptado de Malczewsi (1999)) 

 
Considerando a tabela apresentada, e face aos objectivos do trabalho, foi seleccionado o método 
Pairwise Comparison, envolvendo estes três passos: 
 

1. Desenvolvimento da matriz de comparação pairwise (par a par): é utilizada uma escala 
com valores de 1 a 9 que pode ser visualizada na Tabela 8.  

 
Importância Definição 

1 Igual importância 
2 Igual a moderada importância 
3 Moderada importância 
4 Moderada a forte importância 
5 Forte importância 
6 Forte a muito forte importância 
7 Muito forte importância 
8 Muito forte a importância 

extremamente forte 
9 Extrema importância 

Tabela 8 – Escala com valores de 1 a 9 utilizada na comparação pairwise (Fonte: Malczewsi (1999) citando 
Saaty (1980)) 

 
2. Cálculo dos pesos: esta envolve os seguintes passos: 
a) Somatório de valores de cada coluna da matriz de comparação pairwise (Tabela 9); 

 
 

Critério Altura de 
ondas 

Período 
de 
ondas 

Natureza 
dos 
fundos 

Distância 
à REN 

Distância 
à costa 

Distância 
aos 
portos 

Altura de ondas 1.00 2.00 4.00 5.00 6.00 7.00
Período de ondas 0.60 1.00 4.00 5.00 6.00 7.00
Natureza dos fundos 0.30 0.50 1.00 3.00 5.00 5.00
Distância à REN 0.20 0.30 0.20 1.00 3.00 3.00
Distância à costa 0.15 0.20 0.10 0.15 1.00 2.00
Distância aos portos 0.10 0.10 0.30 0.30 0.50 1.00
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SOMA= 2.35 4.10 9.60 14.45 21.50 25.00
 
Tabela 9 – Realização dos passos 1 e 2A, ou seja, o desenvolvimento da matriz de comparação pairwise e o 

somatório dos valores de cada coluna da matriz construída 
 

b) Divisão de cada elemento da matriz pelo total da coluna onde está inserido. A matriz 
resultante é denominada matriz de comparação pairwise normalizada (Tabela 10); 

 
 
Critério Altura de 

ondas 
Período 

de 
ondas 

Natureza 
dos  

fundos 

Distância 
à REN 

Distância 
à costa 

Distância 
aos 

portos 
Altura de ondas 0.43 0.49 0.42 0.35 0.28 0.28
Período de ondas 0.26 0.24 0.42 0.35 0.28 0.28
Natureza dos fundos 0.13 0.12 0.10 0.21 0.23 0.20
Distância à REN 0.09 0.07 0.02 0.07 0.14 0.12
Distância à costa 0.06 0.05 0.01 0.01 0.05 0.08
Distância aos portos 0.04 0.02 0.03 0.02 0.02 0.04
SOMA= 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

 
Tabela 10 – Realização do passo 2B, ou seja, a divisão de cada elemento da matriz (calculada no passo 

anterior) pelo total da coluna onde está inserido 
 
c) Cálculo da média dos elementos de cada linha da matriz normalizada (Tabela 11). Esta 

operação realiza-se através do somatório de todos os valores de cada linha e a sua 
posterior divisão pelo número de critérios. As médias resultantes fornecem uma estimativa 
dos pesos relativos dos critérios que estão sob comparação.  

 
 

Critério Peso Peso (%) 
Altura de ondas 0.37 37.25
Período de ondas 0.30 30.35
Natureza dos fundos 0.17 16.57
Distância à REN 0.08 8.46
Distância à costa 0.04 4.33
Distância aos portos 0.03 3.04

Tabela 11 – Realização do passo 2C, isto é, o cálculo das médias dos elementos de cada linha da matriz 
normalizada 

 
No caso em estudo, os pesos obtidos estão expressos na Tabela 12: 
 

Critério Peso Relativo dos critérios  Peso (%) 
Altura das ondas 0.37 

 
37.25 

Período das ondas 0.30 30.35 
Natureza dos fundos 0.17 16.57 

Distância à REN 0.08 8.46 
Distância à costa 0.04 4.33 

Distância aos portos 0.03 3.04 
Tabela 12 – Pesos relativos dos critérios 
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3. Estimativa da razão de consistência: o propósito desta fase é a determinação da 
consistência e coerência das comparações, envolvendo os seguintes passos: 

 
a) Determinação do vector de soma ponderado (weighted) através das seguintes 

operações: multiplicação do peso do primeiro critério (0.37) por cada um dos 
elementos da primeira coluna da matriz de comparação pairwise original (coluna 
correspondente ao critério altura de ondas). De seguida, multiplica-se o segundo 
critério (0.30) por todos os elementos da segunda coluna (correspondente ao 
critério período de ondas) e assim sucessivamente. Finalmente, procede-se ao 
somatório dos valores de cada linha (Tabela 13); 

 
 
 
Critério       SOMA
Altura de ondas 0.37 0.61 0.66 0.42 0.26 0.21 2.54
Período de ondas 0.22 0.30 0.66 0.42 0.26 0.21 2.09
Natureza dos fundos 0.11 0.15 0.17 0.25 0.22 0.15 1.05
Distância à REN 0.07 0.09 0.03 0.08 0.13 0.09 0.50
Distância à costa 0.06 0.06 0.02 0.01 0.04 0.06 0.25
Distância aos portos 0.04 0.03 0.05 0.03 0.02 0.03 0.19
 
Tabela 13 – Execução do passo 3A, isto é, determina o vector de soma ponderado através dos passos 
seguintes: 
Multiplicação do peso do primeiro critério (obtido na alínea anterior: 0.37) pela primeira coluna da matriz de 
comparação pairwise original (tabela 2). O resultado é a primeira coluna na tabela seguinte; 
Multiplicação do peso do segundo critério (0.30) pela segunda coluna da matriz de comparação pairwise 
original (tabela 2); 
Multiplicação do peso do terceiro critério (0.17) pela terceira coluna da matriz de comparação pairwise original 
(tabela 2); 
Multiplicação do peso do quarto critério (0.17) pela quarta coluna da matriz de comparação pairwise original 
(tabela 2); 
Multiplicação do peso do quinto critério (0.17) pela quinta coluna da matriz de comparação pairwise original 
(tabela 2); 
Multiplicação do peso do sexto critério (0.17) pela sexta coluna da matriz de comparação pairwise original 
(tabela 2); 
Soma todos os valores para cada uma das linhas. 
 

 
b) Determinação do vector de consistência através da divisão do vector de soma 

ponderado (obtido na alínea anterior) pelos pesos dos critérios, anteriormente 
determinados (Tabela 14); 

 
 

Critério  
Altura média das 
ondas 

6.81

Período médio das 
ondas 

6.87

Natureza fundos 6.35
Distância à REN 5.96
Distância à costa 5.77
Distância aos portos 6.41

Tabela 14 - Execução do passo 3B: determinação do vector de coerência através da divisão do vector de 
soma ponderado pelos pesos dos critérios  
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c) Após o cálculo do vector de consistência, torna-se necessário calcular, ainda, os 

termos  e índice de consistência (CI). O cálculo do valor de  resulta da 
determinação do valor médio do vector de consistência.   

 
d) O cálculo do CI é fundamentado na observação de que o valor de  é igual a n 

para matrizes consistentes. Deste modo, ( - n) pode ser considerada uma medida 

do grau de inconsistência. Assim, 
1




n

n
CI


.  

 
 

e) É então calculada a razão de consistência (CR): 
RI

CI
CR  , onde RI é o índice de 

aleatoriedade. Este índice, proposto por Saaty em 1980 (segundo Malczewski 
(1999)), depende do nº de critérios a serem comparados (como se pode observar 
na Tabela 15). Se CR for inferior a 0.10 (10%), indica um nível de coerência 
aceitável na comparação pairwise; se, por outro lado, for superior ou igual a 10%, 
este indica inconsistências na valorização comparativa dos critérios. 

 
 

n RI 
1 0.00 
2 0.00 
3 0.58 
4 0.90 
5 1.12 
6 1.24 
7 1.32 
8 1.41 
9 1.45 

10 1.49 
11 1.51 
12 1.48 
13 1.56 
14 1.57 
15 1.59 

 
Tabela 15 – Valores tabelados do índice de aleatoriedade - RI (random index) – tabela adaptada de Malczewsi 

(1999) citando Saaty (1980) 
 
Nota: Os cálculos para o caso em estudo foram os seguintes: 

 

 Cálculo do valor de : 36.6
6

41.677.596.535.687.681.6



  (2 c.d.) (valor 

médio do vector de consistência) 
 

Cálculo do índice de consistência: 072.0
16

636.6

1










n

n
CI


(2c.d) 
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Cálculo da razão de consistência: 058.0
24.1

072.0


RI

CI
CR  (3 c.d.) 

2.4 Regras de decisão 

 
As regras de decisão podem ser classificadas em multi-objectivos e multi-atributos. Neste caso, 
apenas são referidas as regras de decisão multi-atributos, visto o trabalho apresentar, apenas, um 
único objectivo. Para além disso, e considerando todas as regras de decisão multi-atributos 
estudadas e descritas por Malczewski (1999) - Simple Additive Weighting (SAW),  value/utility 
function approaches, analytic hierarchy process (AHP), ideal point methods, fuzzy aggregation 
operations, concordance methods 1 - apenas o método SAW será aqui explicado.  
 
Esta é uma técnica que se baseia no conceito de weighted average, apresentando como primeiro 
passo de implementação a definição do conjunto de critérios de avaliação (camadas temáticas) e 
de alternativas adequadas.  
No presente relatório já foram descritos os critérios de avaliação (subcapítulo 2.1) tidos como 
necessários à selecção dos locais de sistemas conversores de energia de ondas. Nesta fase é, 
ainda, gerada uma máscara de análise. Na definição desta máscara, os elementos anteriormente 
classificados como restrições são agregados e, através de uma operação de sobreposição, são 
removidos/excluídos da área de estudo (Figura 8). 

               
Figura 8 – Figuras que revelam a área de estudo (obtida através de um buffer de 12 milhas náuticas relativo à 

linha de costa) e a máscara de análise 
 
 
De seguida, torna-se necessário uniformizar as diferentes escalas registadas pelos vários critérios 
de avaliação. Esta operação é realizável mediante uma operação espacial de reclassificação. As 
camadas temáticas são, assim, reclassificadas de acordo com uma escala normalizadora de, por 
exemplo, 0 a 100, na qual 0 é o pior e 100 o melhor valor de impacto para a localização de WEC 
(Figura 9, Figura 10 e Figura 11). 
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Figura 9 – Camadas matriciais que revelam as reclassificações dos temas de geologia e distância à rede 
eléctrica 
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Figura 10 – Camadas matriciais que revelam as reclassificações dos temas distância à linha de costa e 
distância aos portos 

     
Figura 11 – Camadas matriciais que revelam as reclassificações dos temas de período e altura de ondas 

 
Por fim, são definidos os pesos para cada critério reclassificado, de acordo com o método Pairwise 
Comparison, anteriormente descrito. Nesta fase específica, e devido ao carácter estatístico dos 
pesos definidos, é muito importante que a realização da Pairwise Comparison seja realizada por 
especialistas nos sistemas WEC. Após o cálculo do peso de cada atributo, a ponderação de cada 
um dos critérios de avaliação é efectuada através de ferramentas espaciais das aplicações SIG. 
Assim, obtém-se uma matriz que é o resultado final da aplicação da expressão: 

ij
i

ii xwA  onde, ijx  é o valor atribuído à alternativa i relativa ao atributo j (ou seja, é a 

reclassificação de 0 a 100 (por exemplo) atribuída à alternativa i) e w é o peso normalizado, pelo 
que a soma de todos os pesos tem que ser igual a 1.  

2.5 Análise de sensibilidade 

Os métodos de análise multi-critério geo-espacial são, frequentemente, aplicados sem que o 
decisor considere, devidamente, os erros associados aos critérios de avaliação (camadas 
temáticas do mapa) e às preferências do próprio decisor (pesos) aquando do acto de tomada de 
decisão.  
Neste contexto, destaca-se o conceito de análise de sensibilidade (AS). Este envolve todo um 
conjunto de técnicas destinadas a avaliar o nível de sensibilidade do output da análise multi-
critério. Esta sensibilidade é avaliada através da introdução de pequenas alterações nos valores 
dos pesos dos critérios e nos valores dos critérios de avaliação. Caso as alterações não produzam 
uma modificação significativa dos outputs, então os eventuais erros são considerados como 
desprezáveis, e o modelo de decisão considerado estável e pouco sensível (que é o desejado). 
Caso contrário, todos os resultados devem ser examinados, analisando-se cuidadosamente os 
inputs verificados. 
Note-se, porém, que perante um elevado número de atributos a AS não é uma tarefa fácil de 
realizar. 
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3 Apresentação e discussão de resultados 

Os dados geográficos relevantes para a localização de WEC – profundidades oceânicas, natureza 
dos fundos geológicos, áreas marinhas protegidas, localização de cabos submarinos e portos, 
pontos de ligação à rede eléctrica, dados climatológicos de altura e período de ondas, linha de 
costa de Portugal, entre outros – têm de ser, antes de mais, materializados em informação 
geográfica de modo a se tornarem úteis num processo de tomada de decisão.  
Esta informação, segundo Malczewsi (1999), pode ser distinguida de duas forma: hard (objectiva) e 
soft (subjectiva). Informação objectiva é toda aquela que é derivada de factos conhecidos e 
estimativas quantitativas. Em sentido contrário apresenta-se a informação subjectiva, a qual 
representa o universo de opiniões que se fundamentam em intuições, questionários e comentários.  
Ao longo do processo de análise multi-critério geo-espacial anteriormente apresentado, estes dois 
tipos de informações são usados na tomada de decisão sobre o melhor local para a 
implementação de WEC.  
Relativamente à atribuição de pesos foi utilizado o método Pairwise Comparison. A escolha desta 
técnica, face às outras três, deveu-se única e exclusivamente aos objectivos propostos para este 
projecto. Foi dada preferência a uma técnica estatística e com uma fundamentação teórica 
consistente em detrimento de técnicas mais rápidas, “económicas” e de fácil resolução.  
Num outro patamar, deu-se primazia a uma regra de decisão de fácil implementação – SAW 
(Simple Additive Weighting) – nas aplicações SIG. Este método apresenta duas fortes 
características: linearidade e uma adição selectiva (additivity) de atributos. Esta última, em 
concreto, assume que não ocorre efeitos de interacção entre atributos (camadas temáticas). No 
entanto, e devido à complementaridade que existe entre atributos, este método pode conduzir a 
falsos resultados. Para além disso, este método ignora as unidades de medida de cada critério de 
avaliação. 
Finalmente, foi obtida a matriz final com valores que variam de 0 a 100, onde 0 representa o 
menos apropriado e 100 o local mais adequado para a implementação de WEC (Figura 12). 
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Figura 12 – Resultado final 

4 Conclusões e Recomendações 

 
Da área analisada, a melhor localização para implementação de WEC fica situada nas imediações 
do porto de Sines. 
A selecção dos locais mais adequados para a implementação de WEC é um procedimento 
complexo, envolvendo uma série alargada de factores tecnológicos, logísticos, ambientais, 
económicos, políticos. É neste contexto que a utilização da MCDA, enquanto técnica, e dos SIG, 
enquanto ferramenta de materialização e operacionalização da MCDA, se revelam eficientes na 
prossecução dos objectivos propostos.  
Relativamente à metodologia apresentada, esta caracteriza-se por possuir algumas vantagens e 
desvantagens. Quanto às vantagens, é expedita, fiável e correcta e o resultado final produzido 
apresenta-se como esclarecedor, de fácil leitura, interpretação e compreensão. Relativamente às 
desvantagens, esta metodologia não integra dados não geográficos, nomeadamente, os 
emocionais, sociais e políticos.   
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Como recomendações para trabalhos futuros, deve ser tido em consideração que os critérios foram 
seleccionados para uma situação generalizada de determinação da melhor localização de sistemas 
conversores de energia de ondas. No entanto, para locais com características particulares, critérios 
específicos podem ser adicionados.  
Para além disso, pode ser efectuada a calibração do sistema para sistemas específicos de 
conversão de energia de ondas. 
Como trabalho futuro, deverá ser realizado novo estudo, utilizando o método de decisão MacBeth, 
que indicia eliminar a necessidade de se recorrer ao índice de aleatoriedade do método agora 
utilizado, e que carece de aprovação de parte da comunidade de analistas multicritério. A 
comparação de resultados e metodologias poderá indicar, através de análise crítica, o melhor 
processo a adoptar neste tipo de estudos. 
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