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RESUMO 
 

 

Este trabalho apresenta a escolha de uma alternativa de transformação da energia gerada pelas 

ondas do mar em energia elétrica utilizando um método de tomada de decisão. Faz um 

panorama a respeito do uso de energia e da sua matriz de consumo mundial. Apresenta as 

tecnologias de conversão da energia das ondas, apresentando as principais. Após são 

apresentados vários métodos de tomada de decisão e indicado ao caso proposto o Método de 

Análise Hierárquica. O AHP é uma técnica tomada de decisão múltiplos critérios, onde a 

experiência e o conhecimento das pessoas é pelo menos tão valioso quanto os dados 

utilizados. São estabelecidos cenários, o método é aplicado e os resultados obtidos não 

permitem uma conclusão. Após análise dos resultados, revistos os critérios inconclusivos e os 

dados inexistentes, há nova rodada do método e os resultados apontam para uma alternativa. 

 

Palavras-chave: Engenharia oceânica, energia das ondas, energia elétrica, tomada de decisão e 

Método AHP. 
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ABSTRACT 
 

 

This paper presents the choice of an alternative transformation of the energy generated by 

ocean waves into electrical energy using a method of decision making. Makes an overview 

regarding the use of energy and its array of world consumption. Presents technologies wave 

energy conversion, showing the main. After are presented several methods of decision-

making and nominated for case proposed Analytic Hierarchical Process. The AHP is a 

technique multiple criteria decision making, where the experience and knowledge of people is 

at least as valuable as the data used. Are established scenarios, the method is applied and the 

results do not permit a conclusion. After analysis of the results, revised the criteria 

inconclusive and the nonexistent data, there's new round of method and the results point to an 

alternative. 

 

Keywords: Ocean engineering, wave’s energy, electricity, decision making, AHP method. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

O ambiente em que se vive tem que ser mais bem compreendido. O desenvolvimento 

tecnológico teve no último século uma velocidade espantosa, muito além da conscientização 

da importância da preservação ambiental. As fontes de energia mais exploradas são aquelas 

que se apresentam com mais facilidade de exploração, não importando se renováveis ou não. 

Esse equívoco existencial coloca em risco as reservas dessas fontes de energia, bem como o 

ritmo do desenvolvimento humano. O homem necessita lançar um olhar de sustentabilidade 

sobre sua matriz de geração de energia, a busca de fontes de geração de energia a partir de 

recursos renováveis. 

Quando não é possível saber quando ficará extinto um determinado recurso para 

obtenção de energia, se configura uma fonte de energia renovável. É o caso do calor emitido 

pelo sol, das energias dos ventos, das marés ou dos cursos de água. As energias renováveis 

são virtualmente inesgotáveis, entretanto em termos da quantidade de energia que é possível 

converter num determinado período existem limites. 

A redução da necessidade de importação de energia e a consequente diminuição da 

dependência energética em relação aos países produtores de petróleo e gás natural podem 

ocorrer pela exploração local das energias renováveis. Além do desconhecimento e da falta de 

sensibilização quanto aos aspectos ambientais, os custos de obtenção elevados, devido ao 

baixo grau de desenvolvimento das tecnologias existentes, fazem com que as fontes de 

energia renováveis sejam ainda pouco utilizadas. 

Destacam-se dentre as principais fontes de energia renováveis: 

- A “Energia Eólica” obtida pela ação dos ventos. Atualmente, o grande 

desenvolvimento tecnológico fez com que a produção de energia eólica se tornasse muito 

mais eficiente e competitiva com as formas tradicionais de produção de energia.  

- A “Energia Solar”, que utiliza a luz solar para produzir eletricidade. Apesar de 

ainda não ser utilizada para a produção de eletricidade em larga escala, sua  eficiência tem 

aumentado significativamente e os seus custos têm-se reduzido drasticamente de maneira que 

as áreas onde tem sido utilizada aumentam rapidamente.  

- A “Energia Geotérmica” produzida através do calor produzido por fontes de 

energia localizadas no interior da terra (aplicação limitada aos locais onde este recurso está 

disponível).  
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- “Energias Renováveis do Mar” que utilizam a energia contida nas ondas, marés e 

correntes marítimas, tendem virem a serem algumas das melhores formas de produzir energias 

limpas, pela grandeza pela grandeza dos oceanos em proporção as áreas continentais, sendo 

praticamente inesgotáveis e apresentam muito baixos riscos ambientais.  

- A “Energia Hidrológica” que utiliza recursos hídricos em águas interiores, tem 

limitações, pois depende de elevadas exigências geográficas.  

- A “Energia de Biomassa” que se apresenta de formas variadas, sendo as mais 

comuns o etanol obtido de produtos agrícolas e o biodiesel produzido a partir de plantas como 

a cana-de-açúcar, mamona, oliveira, etc. e que no Brasil representa uma importante forma de 

produção de energia. 

O mundo inteiro procura energia renovável e limpa. Diversas pesquisas e 

desenvolvimento de tecnologias nesta área estão ocorrendo. A Petrobras, como empresa de 

energia, tem grande interesse no desenvolvimento tecnológico de novas alternativas 

energéticas. Neste sentido estabeleceu convênio com a Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG, tendo como objetivo geral o mapeamento das oportunidades de aproveitamento de 

energia dos oceanos e como objetivos específicos: a capacitação em energia dos oceanos; o 

levantamento do “estado da arte” dos dispositivos para aproveitamento da energia dos 

oceanos; o mapeamento do recurso disponível na costa brasileira; o desenvolvimento conjunto 

de dispositivo onshore ou nearshore em parceria com a COPPE (Coordenação dos Cursos de 

Pós-Graduação em Engenharia) da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro); e a 

instalação de dispositivo offshore. 

Nesta parceria compete à FURG desenvolver o conhecimento em novas alternativas 

energéticas, mais precisamente um conversor da energia das ondas do mar em energia 

elétrica, localizado offshore, na Costa do Rio Grande do Sul. Especificamente, a pesquisa em 

cinco módulos consiste em: estimar o potencial energético da região analisada, estudar o 

“estado da arte” das tecnologias existentes, propor um projeto conceitual ao processo, analisar 

os efeitos sócio ambientais decorrentes da implantação de uma usina de conversão de energia 

e desenvolver um estudo de viabilidade técnica e econômica para implantação das soluções 

encontradas. 

No escopo da atividade de propor um projeto conceitual ao processo está incluída a 

escolha de uma alternativa de conversão da energia das ondas em energia elétrica.escolhido 

como objeto para esta dissertação. Trata-se de um problema de “Tomada de Decisão”, ou seja, 

diante de um conjunto de opções, identificar a que tem maior potencialidade de atender às 

condições propostas. 
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Para atender esta demanda faz-se necessário identificar na bibliografia quais as 

metodologias de tomada de decisão podem ser utilizadas para a solução do problema 

proposto. É importante salientar as condições especiais que se apresentam neste momento, o 

estágio de maturação do desenvolvimento tecnológico e comercial das alternativas de 

conversão da energia das ondas em energia elétrica, a falta de informações confiáveis, a 

singela bibliografia disponível sobre o assunto, a existência de poucos dispositivos já 

instalados, tanto em fase de desenvolvimento como em fase pré-comercial, e existência na 

FURG de um grupo que, trabalhando em torno desta temática, começa a forma uma massa 

crítica de estudo na área, ao atender o convênio referido. 

A metodologia mais adequada foi determinada em função das características que 

cercam a escolha, os aspectos qualitativos e a possibilidade de formar um grupo tomador de 

decisão. Os motivos centrais para que a metodologia AHP – Análise Hierárquica de Processo1 

seja utilizada para seguimento das atividades centram-se na utilização de um grupo tomador 

de decisão (denominado neste trabalho como: GTD) que alicerçado em sua experiência e 

conhecimento do tema, tem autonomia para, a partir de um foco central que delimita o 

problema, escolher as alternativas possíveis de solução, identificar critérios que serviram de 

bases para comparação entre as alternativas e, a partir desta comparação, estabelecer matrizes 

que conduzem à identificação da alternativa mais adequada. Todos os procedimentos 

matemáticos são passíveis de homogeneizações e análise de consistência que garantem a 

confiabilidade da análise realizada. 

Este estudo tem como objetivo principal, através da metodologia de tomada de 

decisão AHP – Análise Hierárquica de Processo, escolher a melhor tecnologia de conversão 

da energia das ondas em energia elétrica, atendendo as condições definidas pelo Projeto 

EONDAS, parceria tecnológica entre a Universidade Federal do Rio Grande – FURG e a 

empresa Petrobrás/CENPES.  

A contribuição para o desenvolvimento de tecnologias de obtenção de fontes 

alternativas de energia, o auxílio na formação de uma massa crítica de conhecimento na 

FURG de obtenção de energia elétrica a partir da energia das ondas na costa do Rio Grande 

do Sul - RS, a sistematização do conhecimento de determinadas alternativas e conversão de 

energia das ondas em energia elétrica, tornando possível uma comparação entre as mesmas 

para tomada de decisão e a apresentação à comunidade interna e externa de uma metodologia 

de apoio à tomada de decisão que se utilize do próprio conhecimento adquirido pelo grupo 
                                                
1 Analisys Hieraquic Process – AHP, método de tomada de decisão criado por Thomas A. Saaty.  
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tomador de decisão (GTD), compõem o elenco dos objetivos secundários deste trabalho. O 

grupo GTD foi constituído pelos membros responsáveis pelos módulos componentes do 

Projeto EONDAS, em sua falta assumindo os respectivos substitutos. 
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2. ENERGIA E FONTES ALTERNATIVAS 
 
 
 
2.1 ENERGIA 

 
 

O mundo funciona movido à base da energia. A energia cósmica move os astros, mas 

os buracos negros e quasares ainda geram muitas dúvidas aos cientistas. A volúpia consumista 

do homem em explorar as fontes esgotáveis de energia, faz hoje, o que há algumas décadas 

parecia infinito, esgotarem-se rapidamente. As reservas de petróleo já têm seus dias contados, 

e as fontes naturais de energia elétrica, como dos barramentos dos rios, para serem captadas 

em grandes proporções, já ameaçam o frágil equilíbrio ecológico do planeta. 

Alinhada à conscientização da necessidade de valorização e preservação dos recursos 

naturais, a busca de fontes alternativas de energia é uma realidade amplamente presente no 

cenário mundial, com iniciativas governamentais e, principalmente, da iniciativa privada, em 

especial das indústrias. As fontes alternativas ao petróleo causam impactos substancialmente 

menores e evitam a emissão de toneladas de gás carbônico na atmosfera. O debate sobre os 

impactos causados pela dependência de combustíveis fósseis contribui para o interesse 

mundial por soluções sustentáveis por meio da geração de energia oriunda de fontes limpas e 

renováveis. 

Diante da multidisciplinaridade da questão ambiental, torna-se imprescindível a 

implementação do diálogo e a articulação institucional entre os diferentes representantes do 

setor energético, de modo a serem levados em conta os preceitos de proteção ambiental no 

planejamento para o uso racional dos recursos naturais.  

O acelerado crescimento econômico e populacional mundial tem pressionado a 

demanda por energia em escala global. Esse cenário, aliado às mudanças climáticas, e ao 

preço do petróleo, impõe a necessidade da diversificação da matriz energética, na busca de 

fontes alternativas de energia que causem menos impactos ambientais. 

O Balanço Energético Nacional 2009 (BEN), ano base 2008, explicita a composição 

da Matriz de Energia Elétrica brasileira, com uma Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE) 

de 497,40 TWh, a seguir descrita.  

Verifica-se que as informações da Tabela 1. 01 apresentando a matriz de energia 

elétrica demonstra um quadro bastante favorável no Brasil, em termos de sua distribuição de 
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fontes de energia energética. Cerca de 87% da energia elétrica provém de fontes renováveis, 

em níveis bem superiores que a média mundial, em torno de 18%. Neste campo, a geração 

hidrelétrica destaca-se com 81,7%, incluindo a importação O Brasil importa do Paraguai, 

cerca de 10% de seu consumo de energia elétrica, por força do contrato Itaipú, ou seja 

também de origem hidráulica. 

 

Tabela 1.01 - Matriz de Energia Elétrica (em TWh) 

ESPECIFICAÇÃO 
2008 

TWh % 
NÃO RENOVÁVEL 66,20 13,31% 
Gás Natural 29,90 6,01% 
Derivados de Petróleo 15,10 3,04% 
Nuclear 13,90 2,79% 
Carvão e Derivados 7,20 1,45% 
RENOVÁVEL 431,20 86,69% 
Hidráulica 363,80 73,14% 
Importação 42,90 8,62% 
Biomassa 24,00 4,83% 
Eólica 0,56 0,11% 
TOTAL 497,40 100,00% 

Fonte: Balanço Energético Nacional 2009 (BEN), ano base 2008 
 

É grande o esforço governamental em incentivar e promover o uso da biomassa que 

no quadro acima já atinge cerca de 4,8% de utilização. A geração da energia eólica representa 

apenas 0,2% da oferta total de energia elétrica, com 36 centrais eólicas e potência instalada de 

602 MW, apesar do potencial teórico estimado no País ser de 272 TWh por ano, 

representando em torno de 53% da OIEE (ANÁLISE ENERGIA, Anuário 2010). Após o 

leilão de energia realizado em dezembro de 2009, foram contratados mais 1.805 MW nas 

Regiões Sul e Nordeste do País. Embora a quantidade tenha ficado um pouco abaixo da 

expectativa do mercado, o leilão foi considerado um sucesso, sinalizando novos e melhores 

tempos para a participação da energia eólica na matriz de energia elétrica. 
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2.2 FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 

 

 

No País ainda há muito espaço para o estudo, o desenvolvimento e a utilização de 

novas fontes alternativas, diante desta limitação dos recursos, destacam-se fontes alternativas 

como: 

 

 

2.2.1 Energia biológica 

 

 

São energias que se originam da biomassa ou de microrganismos. A biomassa 

constitui-se de fontes de energia de origem orgânica (cana, eucalipto etc.) que podem ser 

adequadamente extraídas através de alternativas em pesquisa de biotecnologia. O uso desse 

tipo de energia deverá ser uma tendência mundial. 

 

 

2.2.2 Biogás 

 

 

Biogás é um biocombustível, pois é considerado uma fonte de energia renovável. É 

produzido a partir de uma mistura gasosa de dióxido de carbono com gás metano. A produção 

do biogás pode ocorrer naturalmente por meio da ação de bactérias em materiais orgânicos 

(lixo doméstico orgânico, resíduos industriais de origem vegetal, esterco de animal). Biogás é 

o gás liberado na decomposição de elementos orgânicos (ex. lixo, esterco, palha etc.). O 

biodigestor transforma os resíduos orgânicos em gás. A produção de biogás é interessante por 

dois motivos, diminui a quantidade de resíduos no ambiente e é pouco poluidor. 

 

 

2.2.3 Álcool e óleos vegetais 

 

 

O álcool ou etanol, importante combustível da atualidade, pode ser extraído de vários 

vegetais (cana, beterraba, cevada, batata, mandioca, girassol, eucalipto etc.) e ser utilizado de 
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várias formas, mas seu destaque maior é como combustível, que passou a ser utilizado nos 

automóveis a partir da década de 1970. É bom ressaltar que essa é uma tecnologia brasileira. 

Atualmente, apenas Brasil e Rússia estão utilizando o álcool como combustível: o Brasil com 

a cana extrai o etanol e a Rússia com o eucalipto extrai o metanol. 

Algumas alternativas de geração de combustíveis podem ser mais promissoras do 

que o próprio álcool, como é o caso dos óleos que são extraídos de vegetais (mamona, babaçu, 

dendê, soja, algodão, girassol, amendoim entre outros). O desenvolvimento dessas tecnologias 

nos últimos anos tem sido deixado de lado por falta de investimentos, o óleo vegetal é mais 

calorífero que o álcool, assim poderia facilmente substituir o diesel, a gasolina e o querosene, 

que são combustíveis de fontes esgotáveis. No mundo essa alternativa energética ainda foi 

pouco difundida, mas isso é uma questão de tempo. 

 

 

2.2.4 Energia solar 

 

 

Os raios solares que incidem na terra possuem uma quantidade incrível de energia, 

com isso alguns estudos revelam que os raios poderiam produzir muito mais energia do que 

todas hidrelétricas e termoelétricas do mundo, o problema é que ainda não se sabe como 

canalizar e armazenar essa energia. A energia pode ser obtida pela forma fotovoltaica ou por 

aquecimento. Em países como Alemanha, o governo destina incentivos às residências que 

instalam coletores solares. 

 

 

2.2.5 Energia do hidrogênio 

 

 

A energia do hidrogênio é a energia que se obtém da combinação do hidrogênio com 

o oxigênio produzindo vapor de água e libertando energia que é convertida em eletricidade. 

Existem alguns veículos que são movidos a hidrogênio. 

Embora não seja uma fonte primária de energia, o hidrogênio se constitui em uma 

forma conveniente e flexível de transporte e uso final de energia, pois pode ser obtido de 

diversas fontes energéticas (petróleo, gás natural, eletricidade, energia solar) e sua combustão 

não é poluente (é produto da combustão da água), além de ser uma fonte de energia barata. O 
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uso do hidrogênio como combustível está avançando mais rapidamente, havendo vários 

protótipos de carros nos países desenvolvidos que são movidos a hidrogênio, que gera 

eletricidade, e descarregam água em seus escapamentos. 

 

 

2.2.7 Energias renováveis do mar 

 

 

O mar pode ser fonte de energia elétrica, a partir de ondas, correntes de maré, ventos, 

gradientes horizontais de salinidade e gradientes verticais de temperatura. O mais estável e 

previsível dos processos oceanográficos com potencial para extração de energia elétrica é a 

circulação diária das marés. Existem basicamente duas possibilidades de extrair energia das 

marés: usinas de barragem e turbinas aquáticas. O primeiro é formado por uma barragem com 

turbinas na base que aproveita o desnível da água de ambos os lados da barragem em função 

do ciclo de marés, Figura 2.1.  

 

 

 

 

O movimento das ondas e das marés (movimento das águas) move turbinas que 

podem gerar energia, esse recurso é utilizado em países como Portugal, Escócia, Japão e 

França. Projetos de extração de energia diretamente do movimento das ondas na superfície, ou 

das variações de pressão em subsuperfície decorrentes do movimento ondulatório no mar vêm 

sendo investigados por Escócia, Canadá, Austrália, África do Sul e E. Unidos, Figura 2.2 

Figura 2.1 Energia das marés  
Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
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2.2.8 Energia eólica 

 

 

Na atualidade utiliza-se a energia eólica para mover aerogeradores - grandes turbinas 

colocadas em lugares de muito vento. Essas turbinas têm a forma de um catavento ou um 

moinho – Figura 2.3. Esse movimento, através de um gerador, produz energia elétrica. 

Precisam agrupar-se em parques eólicos, concentrações de aerogeradores, necessários para 

que a produção de energia se torne rentável, mas podem ser usados isoladamente, para 

alimentar localidades remotas e distantes da rede de transmissão. É possível ainda a utilização 

de aerogeradores de baixa tensão quando se trata de requisitos limitados de energia elétrica.A 

energia eólica é uma fonte de energia conhecida há muitos anos, pois foi utilizada para mover 

moinhos, no mundo existem cerca de 30 mil geradores de energia eólica. 

 

 

 

 

Figura 2.2 Energia das ondas  
Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

Figura 2.3 Energia eólica  
Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
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2.2.8 Energia geotérmica  

 

 

A energia geotérmica é extraída do calor vindo do interior da terra, os EUA, Itália e 

Japão produzem energia dessa natureza, mas esse tipo só é possível em lugares que possuem 

vulcões ou áreas de concentração de placas litosféricas. Em países como a Islândia, os 

gêiseres são aproveitados, são águas quentes que saem interior da Terra que também geram 

energia geotérmica. Outras fontes, como a energia solar e dos ventos, ainda não são 

suficientes para atender grandes demandas. 

A população mundial já passa dos seis bilhões de habitantes, é preciso pensar em 

economizar energia. Todos os sonhos e olhares estão voltados para o prazer, via consumo, que 

cada vez mais requer energia e a necessidade de encontrar fontes alternativas de energia, 

renováveis não tem a devida relevância nos programas E quando não houver mais o petróleo, 

como irão movimentar-se os mais de oitocentos milhões de veículos que hoje trafegam pelas 

rodovias, ferrovias, aerovias e hidrovias do planeta?. 

 

 

2.3 ENERGIA DAS ONDAS 

 

 

O aproveitamento da energia das ondas oceânicas vem sendo estudado há cerca de 

200 anos. Com a crise do petróleo nos anos 70 sua relevância tornou-se mais significativa. A 

ideia retoma corpo sempre que os preços do petróleo aumentam. Os estudiosos do assunto 

desenvolveram e implementaram diversos métodos para recolher a energia das ondas. No 

Anexo 01 estão listados os principais tipos de conversores da energia das ondas (WECs), ou 

aparelhos que convertem a energia das ondas em eletricidade. 

Ao observar o globo terrestre percebe-se rapidamente que a água recobre perto de 

70% da superfície da Terra. O total estimado do recurso energético oriundo das ondas gira em 

torno de 2TW, equiparando-se ao consumo médio mundial de consumo de energia elétrica se 

convertida em sua plenitude, segundo Cruz e Sarmento (2004). A idéia de se obter a energia 

dessa fonte natural é bastante desafiadora. A utilização da energia das ondas consiste em 

aproveitar o imenso potencial energético das ondas oceânicas. Apesar das ondas conterem 

uma grande quantidade de energia, apenas uma pequena parte dela pode ser utilizada para 

fornecer uma parcela da eletricidade que o mundo consome a cada dia.  
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Embora essa reserva de energia tenha sido negligenciada até o momento, a energia 

das ondas, uma forma concentrada de energia solar, deverá contribuir significativamente para 

as necessidades crescentes de energia em nível global. As estimativas quanto ao montante 

com que as ondas poderiam contribuir para o consumo mundial de energia, variam muito, 

podendo atingir os 10%. Teoricamente, porém, isso não chega nem perto da quantidade de 

energia que as ondas do oceano poderiam prover. Com base nisso, pode-se indicar como 

promissora toda iniciativa em desenvolver estudos para conhecer e promover a transformação 

da energia das ondas em energia elétrica. 

Há muitos anos se tem conhecimento do potencial de energia disponível na forma de 

ondas do mar. Estudos recentes levados a efeito na Europa têm sugerido a existência de até 

219 gigawatts de potência disponível ao longo das costas européias, ou seja, mais de 180 

terawatts hora, a cada ano (Projeto EONDAS, 2009). 

O Brasil possui quase 8.000 km de costa, com uma “amazônia azul”2 da ordem de 

4,4 milhões de km², somando a Zona Econômica Exclusiva (ZEE - 3,5 milhões de km²), com 

a Plataforma Continental estendida (911 mil de km²), cuja área equivale a cerca de 52% da 

superfície continental brasileira, este conjunto de fatores fazem com que estudos objetivando 

a utilização de parte da energia contida nas ondas da costa brasileira sejam muito relevantes. 

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 80% da 

população brasileira vive a menos de 200 km do litoral, significando algo em torno de 70% do 

PIB (Produto Interno Bruto) nacional. 

Segundo o Projeto EONDAS (2009), o potencial energético médio anual teórico das 

ondas em águas profundas (offshore) na costa brasileira varia entre 15 kW/m e 25 kW/m, à 

exceção das regiões do litoral sul, que apresentam valores entre 25 kW/m e 30 kW/m. 

Considerando um potencial médio anual de 20 kW/m ao longo da costa de 8.000 km, tem-se 

uma potência disponível de 160 GW. Se aproveitados 10% desta potência, pode-se 

acrescentar à matriz de energia elétrica brasileira 138 TWh, o qual representa em torno de 

                                                
2 Conforme estabelecido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ratificada por quase cem 
países, inclusive o Brasil, todos os bens econômicos existentes no seio da massa líquida, sobre o leito do mar e 
no subsolo marinho, ao longo de uma faixa litorânea de 200 milhas marítimas de largura, na chamada Zona 
Econômica Exclusiva (ZEE), constituem propriedade exclusiva do país ribeirinho. Em alguns casos, a 
Plataforma Continental (PC) - prolongamento natural da massa terrestre de um Estado costeiro - ultrapassa essa 
distância, podendo estender a propriedade econômica do Estado a até 350 milhas marítimas. Essas áreas somadas 
- ZEE mais a PC - caracterizam a imensa Amazônia Azul, medindo quase 4,5 milhões de Km², o que acrescenta 
ao País uma área equivalente a mais de 50% de sua extensão territorial 
(http://www.defesanet.com.br/marinha/amazoniaazul/) 
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30% de 483,4 TWh (OIEE – 2007)3, caracterizando um imenso recurso energético a ser 

explorado, ainda intocável).  

A relevância no direcionamento de pesquisas de desenvolvimento tecnológico em 

fontes alternativas de energia, principalmente fontes limpas e renováveis, potencializa-se à 

medida que a matriz energética brasileira em termos de energia renovável vem atingindo seus 

limites pela plena exploração da maioria de suas bacias hidrográficas. O potencial energético 

das ondas do mar e sua conversão em energia elétrica deve significar uma importante 

mudança neste perfil. 

 

 

2.4  A TEORIA DA ENERGIA DAS ONDAS 

 

 

Conforme CRUZ e SARMENTO (2004), energia solar aquecendo de forma desigual 

a superfície terrestre é a responsável pela formação dos ventos que é um importante fator 

formador das ondas marinhas lhes transferindo parte de sua energia. Tensões cisalhantes e de 

pressão variadas, geradas pelo efeito do vento sobre a superfície do mar, dão origem às ondas. 

Na medida em que o vento se mantém, as ondas vão tomando forma até certo momento 

quando, devido a condições ambientais e de ressonância, passam a ter vida própria, não mais 

dependendo do vento. 

Uma vez criadas, as ondas podem viajar milhares de quilômetros em alto mar, 

praticamente sem perdas de energia. Em regiões costeiras a densidade de energia diminui, 

devido à interação com o fundo do mar e também pode ser atenuada por outros fenômenos 

naturais. 

Ao contrário que se pensa as partículas fluidas que formam as ondas do mar não se 

movimentam longitudinalmente, o seu movimento é elíptico, com as partículas retornando a 

sua origem. Dependendo da profundidade ele pode ocorrer até na forma circular e, conforme a 

configuração do fundo do mar estabelecer um movimento vai e vem, conforme Figura 2.01. 

                                                
3 O Balanço Energético Nacional 2008 (BEN), ano base 2007, explicita a composição da Matriz de Energia 
Elétrica brasileira, com uma Oferta Interna de Energia Elétrica (OIEE) de 483,4 TWh. 
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 Figura 2.04 - Desenho Esquemático do Comportamento Onda X Solo 

       Fonte: Aguiar, 2007 
 

No estudo das ondas do mar cada um de seus elementos têm suas peculiaridades e 

características comuns, segundo os autores Dean & Dalrymple (1982), estes elementos são 

conhecidos como descritos na Figura 2.02 – Elementos da Onda: 

 

 
Figura 2.05 – Elementos da Onda 
Fonte: Dean & Dalrymple (1982) 

 
onde: L = comprimento de onda 
 T = período da onda 
 h = profundidade local 
 H = altura da onda, distância entre cava e crista 
 C = celeridade                                              
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A modelagem do estudo das ondas lhe atribui um comportamento senoidal, através 

de uma amplitude A e um período T, a partir da Equação 2.1 sequenciada pela Equação 2.2 e 

pela Equação 2.3, tem-se:  

 

휼 = 푨. 퐜퐨퐬(흎. 풕 − 풌풙)   (2.1) 

흎 =  
ퟐ흅. 풓풂풅

푻
 (2.2) 

풌 =  
ퟐ

품 퐜퐨퐭퐡(풉.풌) =  
ퟐ흅.풓풂풅

흀  (2.3) 

 

Sendo:  

η = Superfície livre da onda 

A = Amplitude de propagação da onda 

 = Frequencia da onda 

λ = Comprimento da onda 

h = profundidadedo mar no local 

t = Tempo 

T = Período de propagação da onda 

g = Aceleração da gravidade 

x = Ponto no espaço na direção da propagação da onda 

 

A Celeridade (velocidade de onda) C, é obtida através da Equação 2.4: 

푪 =
흀 
푻 =  

품.푻
ퟐ흅  (2.4) 

 

Complementada pela Equação 2.5:  

흀 =  
품.푻ퟐ

ퟐ흅  (2.5) 

 

A energia gerada pelo movimento das ondas representada na Figura 2.03 – Energia 

das Ondas, estudada pelos autores Dean & Dalrymple, é a seguir apresentada de maneira 

simplificada.  



27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Figura 2.06 – Energia das Ondas. 
          Fonte: Dean & Dalrymple 

 

No estudo da Energia de Propagação em ondas progressivas temos que a Energia 

total = Energia Potencial + Energia Cinética, sendo: 

Energia potencial por unidade de superfície média no comprimento de onda: 

(푷푬)풐풏풅풂풔 = (푷푬)푻 - (푷푬)푺/푶 = ퟏ 
ퟏퟔ
흆품 푯² 푱

풎ퟐ  (2.6) 

 

Energia Cinética 

Energia cinética por unidade de superfície média no comprimento de onda: 

(푬푪) =  ퟏ
푳
   ∫ ∫  흆 ·흁² 흎ퟐ

ퟐ
휼
풉

풙 푳
풙 풅풛 풅풙 =  ퟏ

ퟏퟔ
 흆품푯ퟐ 푱

풎ퟐ  (2.7) 

 

Energia Média Total  

Energia Total por unidade de superfície média no comprimento de onda: 

푬 = (푬푪)  + (푷푬) =  ퟏ
ퟖ

 흆품푯ퟐ  푱
풎ퟐ    (2.8) 

 

Não depende de “h”(profundidade) nem de “L”(comprimento da onda) 

Fluxo de Energia  

Fluxo de Energia por unidade de largura 퐹  = Taxa de transferência de energia da 

onda (Potência) = Taxa de trabalho realizado pelo fluido em uma seção vertical AA’ 

푭 =
ퟏ
ퟖ  흆품 푯ퟐ  

흈
풌  

ퟏ
ퟐ  ퟏ +

ퟐ풌풉
풔풆풏풉 ퟐ풌풉 = 푬푪풏 푾 풎    (2.9) 

 

Quando uma onda tem uma amplitude muito menor do que seu comprimento, está 

fora de “águas rasas” e antes da ocorrência de sua rebentação, estas são as condições que nos 
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permite utilizar a Teoria Linear das Ondas. O fluxo de energia por frente de onda pode ser 

determinado pela Equação 2.10: 

 

푷 =  
흆.품ퟐ

ퟑퟐ 흅  푯
ퟐ .푻 (2.10) 

 

Sendo: 

P = Energia por frente de onda 

ρ = Massa especí ica da água do mar 

H = 2. A = Altura da onda, da crista a cava. 

 

As ondas originadas pelo vento contêm uma grande quantidade de energia. A 

potência numa onda é proporcional ao quadrado da amplitude e ao período da onda, segundo 

o Projeto EONDAS (2009), as ondas de elevada amplitude (cerca de 2m) e de período 

elevado (7 a 10s) excedem normalmente os 50kW por metro de frente de onda.  

 
Figura 2.07 – Distribuição da Energia das Ondas 
Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

 

Conforme se percebe na Figura 2.04 – Distribuição da Energia das Ondas, a maior 

ocorrência de ondas com maior potência, está situada entre as latitudes de 30º e 60º em ambos 

os hemisférios. Na Europa os locais com maior potência de ondas situa-se na Irlanda e na 

Escócia (cerca de 75 kW/m) (Projeto EONDAS, 2009).  
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A energia das ondas está distribuída de modo irregular pelo planeta, a Figura 2.04 

apresenta uma estimativa da energia das ondas na região oceânica (offshore) dada em termos 

de potência (em quilowatts) por comprimento de frente de onda. 

Apesar de todo este potencial, a energia das ondas tem tido um menor 

desenvolvimento que as outras energias renováveis devido às seguintes razões: 

 Se trata de um fenômeno harmônico e com irregularidade na amplitude, fase e 

direção, dificultando a implementação dos mecanismos para melhor aproveitamento 

 Os mecanismos de aproveitamento estão expostos a condições ambientais 

agressivas, em que por vezes podem superar 100 vezes os esforços médios 

(furacões). 

 Há necessidade de construção dos modelos em escalas perto do real, o que 

origina grandes custos e necessidade de investimentos muito avultados. 

Devido a ser uma área tecnologia ainda em fase de desenvolvimento os custos da 

energia produzida ainda estão muito longe de ser competitivos com a energia 

tradicionalmente colocada na rede elétrica, não sendo ainda possível estabelecer um valor 

certo para o kWh produzido pela energia das ondas. 

 

 

2.5 CONVERSÃO DA ENERGIA DAS ONDAS 

 

 

O aproveitamento do movimento da força das ondas é uma das possibilidades 

oferecidas pelo mar para a obtenção de energia elétrica. A tecnologia para se conseguir obter 

essa energia renovável encontra-se, contudo, ainda em fase de desenvolvimento, pelo que se 

torna necessário prosseguir o trabalho neste campo. Essa energia originada pela força das 

ondas pode ser aproveitada através da utilização de vários mecanismos. 

Coluna de Água Oscilante, em molhe, se caracteriza pela instalação de uma 

construção na costa que permite o aproveitamento da força gerada pelas ondas. O mecanismo 

é composto por uma parede frontal com uma abertura para permitir a entrada da água, um 

compartimento de ar e uma turbina. Graças a esta estrutura, as ondas entram no 

compartimento e impulsionam o ar que faz movimentar a turbina. Por sua vez, esta irá acionar 

um gerador elétrico. Completado o processo, a água sai do compartimento e este volta a 

encher-se de ar. 
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Existem ainda os mecanismos que utilizam bóias, eles aproveitam a oscilação 

vertical das ondas, que através de um sistema mecânico ou de diferenças de pressão sobre um 

circuito hidráulico, impulsionam um gerador que produz eletricidade. 

Sendo uma área tecnológica em desenvolvimento e investigação, existe uma 

diversidade de sistemas atualmente a ser desenvolvidos e testados. No entanto podem ser 

apresentados quanto à localização nas zonas costeiras, na costa (shoreline), perto da costa 

(nearshore) e fora da costa (offshore). Os sistemas na costa estão normalmente localizados em 

águas pouco profundas (8-20 m), apoiados diretamente na costa, ou próximos dela 

(possivelmente associados a obras de proteção costeira ou molhes portuários). São por vezes 

considerados de primeira geração, por serem praticamente os únicos que atingiram a fase de 

protótipo. O sistema de coluna de água oscilante (Oscillating Water Column - OWC) é o tipo 

mais bem sucedido. A tecnologia envolvida é relativamente convencional. A peça de 

equipamento mais específica é uma turbina de ar que aciona um gerador elétrico. A central da 

ilha do Pico (400 kW) (European Pilot Plant) é deste tipo, tal como a igualmente a recente 

central da ilha de Islay-Escócia (75 kW) (LIMPET). 

Sistemas perto da costa estão localizados em águas perto dos 20 m. Está sendo 

planejado um protótipo com base no leito submarino desenvolvido por uma empresa inglesa 

(OSPREY Energy Wave): que terá uma potência de 2 MW. Sistemas em águas profundas 

(offshore): situados normalmente em profundidades de 25-50 m, por vezes designados de 

segunda geração. Nos anos recentes, têm sido estudados dispositivos muito variados, sem que 

pareça ter surgido um tipo que domine os restantes como o mais vantajoso e promissor. Em 

geral o órgão principal é um corpo oscilante flutuante ou, mais raramente, totalmente 

submerso. O sistema de extração de energia pode ainda utilizar a turbina de ar, ou 

equipamentos mais sofisticados (sistemas a óleos hidráulicos, motores elétricos lineares, etc.). 

O sistema AWS (Archimedes Wave Swing) 2MW, com tecnologia essencialmente holandesa, 

é um dos raros que atingiram a fase de construção de protótipo. Outro dispositivo em fase 

avançada é o Pelamis (375 kW), sistema semi-submerso com uma estrutura composta de 

seções cilíndricas flutuantes com juntas onde se faz o aproveitamento da energia produzida 

pela oscilação dos cilindros ao passar as ondas. Existem outros sistemas ainda em fase de 

estudo como o McCabe Wave Pump, o Floting Wave Power Vessel, o Wave Dragon, o Salter 

Duck, entre outros (Projeto EONDAS, 2009). 

Esta quantidade de diferentes tipos de sistemas em estudo põe em evidência o estado 

atual dos sistemas de aproveitamento deste tipo de energia, onde ainda são estudados qual ou 

quais serão os sistemas mais eficientes e fiáveis para a produção de energia elétrica pela 
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conversão da energia das ondas. Uma boa eficiência de extração de energia está associada a 

condições de ressonância com as ondas, o que tem implicações sobre as dimensões dos 

sistemas. Daqui resulta na prática que os sistemas (tal como na energia eólica) deverão ser 

modulares, com potências por unidade que não excedam alguns megawatts, o que aponta para 

a fabricação em série. 

Qualquer que seja a tecnologia utilizada, a variabilidade da potência produzida está 

dependente da variabilidade do próprio recurso energético (sazonal, e com o estado de mar), à 

semelhança do que sucede com a energia eólica. As flutuações associadas à escala de tempo 

do período da onda (cerca de 10 segundos) podem ser filtradas, conforme o sistema e a sua 

capacidade de armazenamento de energia (por exemplo, num volante de inércia). 

O impacto ambiental é variável conforme o tipo de sistema e, especialmente, a sua 

localização. Para os sistemas na costa, o impacto é essencialmente visual. O principal impacto 

dos sistemas offshore está associado a interferências com a navegação e pesca. Nas 

explorações offshore em grande escala, é de prever alteração (embora provavelmente não 

muito significativa) do regime de agitação marítima que atinge a costa, com a consequente 

modificação do transporte de sedimentos. O impacto na vida marinha é provavelmente pouco 

significativo. Os sistemas de coluna de água oscilante, e outros utilizando turbina de ar, 

produzem ruído, que, no entanto pode ser atenuado (se necessário) recorrendo a técnicas 

convencionais. De um modo geral, a utilização da energia das ondas é uma tecnologia 

relativamente benigna do ponto de vista ambiental. 

Apesar destas dificuldades a energia das ondas prova ser uma das fontes de energia 

renovável a ter em conta num futuro próximo. No próximo capítulo serão apresentadas, de 

forma detalhada as tecnologias que foram destacadas no módulo Estado da Arte do Projeto 

EONDAS. 
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3. CONVERSÃO DA ENERGIA DAS ONDAS EM ENERGIA 

ELÉTRICA 
 

 

 

3.1 TECNOLOGIAS DE CONVERSÃO DE ENERGIA DAS ONDAS 
 

 

O aproveitamento da energia contida nas ondas do mar, materializa-se em diferentes 

propostas de dispositivos que ao longo das últimas décadas têm sido apresentados e 

desenvolvidos. Atualmente, existe uma grande diferença entre os níveis de desenvolvimento 

destes dispositivos. Também ainda não está consolidado um único critério para a classificação 

desses dispositivos, dentre os até agora propostos, o mais comum é o adotado em WAVENET 

(2003), onde a distinção entre os dispositivos é feita em relação ao local de instalação. 
 

 

3.1.1 Classificação dos dispositivos segundo a localização 

 

 

A instalação dos dispositivos de conversão de energia das ondas pode ser na costa, 

em águas pouco profundas ou em águas de maior profundidade. Na literatura oceanográfica 

costuma-se classificar as regiões litorâneas em relação à linha de costa em três regiões 

distintas, a saber: 

A. Sobre a costa, com acesso por terra ou onshore/shoreline; 

B. Próximo à costa, onde a profundidade varia entre 8 e 20m ou nearshore; 

C. Alto-mar, com profundidades acima de 20 ou 25m ou offshore. 

 

 

Figura 3.01 - Localização dos Dispositivos de Extração de Energia das Ondas  

Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

C A B 
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A diferenciação fundamental entre as regiões denominadas nearshore e offshore diz 

respeito às influências que o leito marinho exerce sobre as ondas marinhas na região 

nearshore, enquanto que na região offshore o fundo mar não exerce nenhuma influência sobre 

as ondas marinhas existentes na superfície. 

De acordo com a localização dos dispositivos, é habitual classificá-los em: 

 

A. Dispositivos costeiros – shoreline ou onshore –, conhecidos como de primeira 

geração têm a vantagem de serem construídos, instalados e mantidos sobre a costa e 

próximos aos centros consumidores, diminuindo os custos gerais de fabricação e 

distribuição. Pode-se destacar como desvantagens, as dificuldades em relação ao 

planejamento de proteção e conservação de costas. Outro ponto negativo é o nível do 

potencial energético das ondas que chegam à costa que é reduzido devido ao efeito 

que leito do fundo do mar exerce sobre as ondas. O princípio da Coluna D’Água 

Oscilante CAO (OWC - Oscilating Water Columm), está entre os mais desenvolvidos 

que atuam onshore e como exemplo: 

 Central-Piloto da Ilha do Pico, Açores, Portugal;  

 Central LIMPET, Islay, Escócia. 

 

B. Dispositivos próximos da costa – nearshore – conhecidos como de segunda 

geração. Sendo próximos à costa têm algumas vantagens relativas de custos, não tão 

significativas como o anterior, bem como se localizam em uma região de maior 

potencial de ondas. Entretanto, em função de sua distância em relação à costa, ainda 

apresentam alguns problemas com relação a impactos ambientais. Destacam-se: 

 OSPREY – Ocean Swell Powered Renewable Energy  

 CEO (Central de Energia das Ondas) Douro  

 WaveRoller 

 

C. Dispositivos em alto-mar – offshore – conhecidos como de terceira geração. 

Suas grandes vantagens se referem ao pouco risco de interferir no meio ambiente e 

no aproveitamento dos altos potenciais de energia das ondas em mar aberto. Como 

desvantagens a dificuldade de acesso para instalação e manutenção, além da grande 

distância para distribuição da energia gerada. Também podem apresentar problemas 

relativos à ancoragem e interferência com rotas de navegação, fazendo com que os 
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custos gerais envolvidos sejam de grande porte. O dispositivo com tecnologia mais 

avançada atualmente é o Pelamis. 

 

 

3.1.2 Classificação segundo o princípio de funcionamento 

 

 

Outra forma de classificar os dispositivos de conversão de energia das ondas do mar 

é através do seu princípio de funcionamento. A Tabela 3.01 - Classificação dos Conversores 

de Energia de Onda Conforme o Princípio Físico de Funcionamento apresenta alguns 

dispositivos classificados segundo esse critério (Falcão, 2008). 

 

Tabela 3.01 -  Classificação dos Conversores de Energia de Onda Conforme o Princípio   

Físico de Funcionamento. 

        Posição Característica/exemplo 

Corpos Oscilantes 

Submersos 

Essencialmente translação (vertical) 
Ex.: AWS 

Rotação – placas articuladas no fundo 
Ex.: WaveRoller, Oyster 

Flutuantes 

Essencialmente translação vertical 
Ex.: Aquabouy, WaveBob 

Essencialmente rotação 
Ex.: Pelamis, PS Frog 

Coluna de Água 
Oscilante 

Estrutura fixa 

Isolada 
ex.: Pico, LIMPET 

Integrada em quebra-mar 
Ex.: Sakata, Foz do Douro 

Estrutura flutuante Ex.: Mighty Whale, BBDB, Energetech, Ocean 
Energy, Sperboy, Oceanlinx 

Galgamento (run up) 
Estrutura fixa 

Na costa, com concentração 
 ex.: Tapchan  

Em quebra-mar, sem concentração   
ex.: SSG 

Estrutura flutuante, 
com concentrador Ex.: Wave Dragon 

Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
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Figura 3.02 - Classificação dos Dispositivos Segundo Seu Princípio de Funcionamento 
Fonte:  Projeto EONDAS (2009) 

 

A Figura 3.02 apresenta alguns esquemas de funcionamento dos dispositivos 

referidos na Tabela 3.01. 

Segundo o (Projeto EONDAS, 2009) ainda não existe uma tecnologia consolidada 

para a extração da energia das ondas, mas sim várias em processo de desenvolvimento, sendo 

muito provável que outras formas de classificação sejam propostas e, portanto, a classificação 

aqui apresentada não deve ser entendida como uma classificação definitiva”. 

A WAVE ENERGY CENTRE (WavEC, 2008) apresenta uma recente relação de 

dispositivos em desenvolvimento pelos institutos de pesquisa e indústrias, anexo encontra-se a 

Tabela Anexo 01 – Relação dos Dispositivos WEC, que é uma adaptação da tabela original 

elaborada pelo Projeto EONDAS (2009). 

 

 

3.2 PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS “OFFSHORE” 

 

 

Os dispositivos offshore são os que operam com as ondas de maior potencial 

energético, os investimentos mais elevados em transporte, ancoragem, cabos submarinos, 

manutenção, etc. são compensados pela maior produção de energia convertida da energias das 

ondas. No Projeto EONDAS somente fora consideradas cinco alternativas offshore, quatro 

delas por terem suas tecnologias as mais desenvolvidas, conforme detalhado no relatório do 

Corpos Oscilantes - Flutuante Galgamento Corpos Oscilantes - Absorção Pontual 

Coluna d’Água Oscilante Corpos Oscilantes - Submerso Corpos Oscilantes - Pêndulo 



36 
 

“estado da arte”. A alternativa Ocean Energy foi incorporada no rol das possibilidades por 

indicação da empresa Petrobras/CENPES, patrocinadora do Projeto EONDAS. Foram 

destacadas as seguintes alternativas: 

 

 

3.2.1 AWS - ARCHIMEDES WAVE SWING 

 

 

AWS é um dispositivo cilíndrico de absorção pontual, completamente submerso com 

um corpo superior oco (flutuador) que oscila verticalmente sobre uma base fixa também oca.  

Ilustrado pela Figuras 3.03 a 3.06, o interior dos dois corpos é preenchido por ar sob 

pressão, de tal forma que, na ausência de ondas, a pressão do ar interior produz uma força 

ascendente sobre o flutuador que equilibra o seu peso e a força resultante da pressão 

hidrostática produzida pela água exterior. Durante a passagem de uma onda, ocorre uma 

variação na pressão, provocando a oscilação vertical do flutuador sobre a base num processo 

em que o ar interior atua como mola pneumática, produzindo uma força vertical de 

restituição.  

 

 
Figura 3.03 - Posição Esquemática do AWS 
Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
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Figura 3.04 - Central Piloto do AWS 
Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

 

 

 

 
Figura 3.05: Visão Artística do Dispositivo da Próxima Geração 
Fonte: Cruz e Sarmento, 2004 
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Figura 3.06 - Funcionamento do AWS. 
Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

 

 

3.2.2  WAVE DRAGON 

 

 

O Wave Dragon é um dispositivo flutuante da indústria offshore, classificado como 

do tipo overtopping (galgamento), consistindo basicamente em dois refletores que concentram 

e elevam a altura das ondas incidentes, canalizando-as em uma rampa para o interior de um 

reservatório, Figura 3.07. A água contida temporariamente neste reservatório desce pela ação 

da gravidade passando por turbinas hidráulicas de baixa queda, situadas em sua região central, 

para a produção de energia elétrica, usando o mesmo princípio de centrais hidroelétricas, 

Figura 3.08.  

Com uma potência nominal entre 4 e 11 MW (em escala real), de acordo com o 

clima das ondas do local de implantação, o Wave Dragon pode ser instalado em fazendas ou 

grupos de conversores interligados. Supondo, como exemplo, uma fazenda com sete 

dispositivos (aproximadamente 50–70 MW), conforme Figura 3.09, teria um comprimento na 

direção da onda frontal de 3,9 km, ocupando 3,2 km², com uma potência relativa de 15,3 

MW/Km². 

 



39 
 

 
Figura 3.07 - Visão frontal do Wave Dragon 
Fonte: WAVE DRAGON 

 

 
Figura 3.08 - Princípio de Funcionamento do Wave Dragon 
Fonte: WAVE DRAGON 

 

 
Figura 3.09 – Fazenda de Wave Dragon. 
Fonte: WAVE DRAGON 

 

 

3.2.3  PELAMIS 

 

O Pelamis é uma estrutura semi-submersa composta por 4 seções cilíndricas unidas 

por três juntas articuladas onde se encontram módulos de conversão de energia. O movimento 

induzido através das ondas nessas juntas é resistido por cilindros hidráulicos, que bombeiam 
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fluido pressurizado através de motores hidráulicos, acionando geradores elétricos que 

produzem eletricidade, Figura 3.10. A energia convertida em cada junta é transmitida à rede 

elétrica através de um único cabo, e vários Pelamis podem compartilhar um mesmo cabo. 

O Pelamis é um conversor offshore concebido para profundidades entre 50m e 70m. 

Diferentemente da maioria dos conversores, é um conversor do tipo progressivo, disposto no 

sentido de propagação da onda, o que gera um bombeamento associado à passagem da onda. 

Este equipamento pode ser ajustado para várias frequências de ondas diferentes, fazendo com 

que se comporte de forma ressonante otimizando a captura de energia em estados de mar 

moderados ou menos poderosos, assim como garante a sobrevivência em regimes mais 

energéticos. Cada máquina precisa de um sistema de amarração que é um sistema de boias, e 

pesos, que, além de manter a máquina em posição, previne tensões excessivas nos cabos, 

Figuras 3.11 e 3.12. Esse sistema de amarração permite que conversores vizinhos utilizem os 

mesmos pontos de amarrações.  

Os módulos de conversão podem ser divididos e analisados em duas partes. A 

primeira parte ou primeira transmissão consiste de cilindros hidráulicos e seus controles, que 

convertem o trabalho realizado pelas ondas na estrutura em energia potencial, armazenada em 

acumuladores hidráulicos. A segunda transmissão é composta por motores hidráulicos 

acoplados a geradores elétricos, que convertem a energia potencial reservada nos 

acumuladores em eletricidade a ser transmitida à costa. Essa divisão é dada através dos 

acumuladores de alta pressão, que permite uma eficiente absorção frente a diversas 

amplitudes de energia incidente. 
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Figura 3.10 - Pelamis 
Fonte: Pelamiswave 

 

 

 

 

 
Figura 3.11 – Sistema de Amarração 
Fonte: Pelamiswave 
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Figura 3.12 – Parque de Geração 
Fonte: Pelamiswave 

 

 

3.2.4  WAVE BOB 

 

 

O WaveBob é um dispositivo axi-simétrico de absorção pontual auto-reativo, que 

opera principalmente no “modo de arremesso”. É especificamente concebido para poder 

recuperar potências úteis a partir da energia das ondas do oceano, e para ser implantado em 

grandes matrizes offshore. Ele utiliza o movimento das ondas (subir e descer) para ativar 

pistões hidráulicos que bombeiam óleo para acionar os geradores, Figuras 3.13 a 3.16. 

Principais Características 

A. Sobrevivência: O WaveBob é uma bóia axi-simétrica cujas amarrações são 

frouxas, o que o torna intrinsecamente apto às condições do mar. Essa habilidade de 

se sintonizar em segundos é de vital importância para a energia ressonante do 

absorvedor.  

B. Resposta a ondas altas e de período longo: Ao contrário de outros dispositivos 

com funcionamento semelhante, a frequência natural do WaveBob pode ser ajustada 

para coincidir com o aumento típico do oceano, facilitando a absorção da energia de 
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boa qualidade. Esse ajuste ainda pode ser utilizado para ele funcionar com ondas 

muito grandes.  

C. Controle e regulação: O WaveBob tem facilidades excepcionais para se ajustar, 

adaptando em períodos longos sua frequência natural e sua largura de banda. Uma 

característica é o controle a bordo autônomo, existindo um alcance considerável para 

sistemas inteligentes, o que é importante num clima de ondas variável.  

D. Acessibilidade: O corpo (toro) exterior possui um diâmetro da ordem de 20m e 

altura total de 8 m, permitindo um espaço adequado para treinar e controlar o sistema 

abaixo das plataformas. Com uma estrutura flutuante larga, o WaveBob é 

relativamente estável na maioria das tempestades. Baixo custo operacional e de 

manutenção, Figura 3.13  

E. Alta disponibilidade: Um WaveBob típico possui três ou quatro conjuntos 

motor-alternador, todos ou alguns dos quais poderão ser arrastados, dependendo da 

energia das ondas incidentes. O dispositivo principal permanece no local (até 25 

anos), com componentes individuais a serem substituídos no decorrer dos anos e de 

assistência em terra quando necessária.  

F. Baixo custo de capital: As principais estruturas do casco serão rebocadas para o 

local de instalação acompanhando a preparação para as amarrações. 

G. Alta potência: Potência elétrica média de 500 kW (Atlântico do Norte). A 

potência de saída depende do tamanho da unidade. Temos ainda que o tamanho de 

cada unidade de um WaveBob depende inteiramente das condições climáticas do 

local da instalação, com uma área de mar agitado requerendo maiores dimensões do 

que aquelas necessárias para um ambiente de ondas menores.  

H. Clima de Ondas: é um equipamento adequado para um clima de ondas onde 

não haja fortes tempestades (“muros de águas de 24 m”). 
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 Figura 3.13. –  Corpo submerso do conversor (foto: WaveBob Ltd.)  

   (1) Câmara de lastro e (2) Parte superior. 
 Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

 

 

 
Figura 3.14. – Arranjo conceitual básico do 

WaveBob, composto pelos dois dispositivos 

independentes: (a) toro (amarelo); (b) corpo 

submerso (vermelho), composto por ‘parte 

superior’, ‘pescoço’ e ‘câmara de lastro’, 

respectivamente de cima para baixo. 
Fonte:  Projeto EONDAS (2009) 
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Figura 3.15 – Montagem do equipamento. Detalhe da estrutura do sistema de  

conversão PTO sendo acoplada ao corpo submerso e ao toro (foto: 

WaveBob Ltd.) 
 Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

 

 

Figura 3.16. – WaveBob operando no mar com o provável sistema de bloqueio 

liberado. 
Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
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3.2.5  OCEAN ENERGY 

 

 

O princípio de funcionamento deste dispositivo é o de coluna d’água oscilante. 

Diferentemente dos demais, que se localiza em alto-mar em um equipamento flutuante. O ar 

contido na câmara é bombeado para fora pela superfície livre de água dentro do equipamento 

e passa através da turbina, Figura 3.17. O movimento do casco aumenta o movimento relativo 

da superfície e aumenta o fluxo de ar. 

Em condições de ondas normais, a eficiência da captura de energia é alta. A captura 

se reduz em ondas extremas, onde os níveis de potência excedem ao sistema de extração de 

energia. Isso torna o equipamento autolimitante e garante sua durabilidade. 

Segundo o Módulo Estado da Arte do Projeto EONDAS, o sistema de extração de 

energia é uma turbina a ar que converte o fluxo de ar em energia rotacional que conduz o 

gerador. A turbina converte tanto o fluxo de entrada na câmara quanto o de saída em um 

único sentido rotacional no gerador. Todo esse sistema de extração contém apenas uma parte 

móvel. 

 

 

  Figura 3.17 - Princípio de Funcionamento do Ocean Energy Buoy 

  Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
 

Todo o sistema de extração está acima da linha d’água e não está em contato direto 

com a água do mar, Figura 3.18. Os controles elétricos e sistemas auxiliares estão todos 

contidos dentro da câmara flutuante selada. A câmara de ar é equipada com uma válvula de 

segurança para proteger a turbina de sobrepressão, garantindo operação segura da turbina 

durante tempestades. 
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Figura 3.18 - Modelo testado em Cork Harbour, em 2006 – pesava 26t  
Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
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4. APOIO A TOMADA DE DECISÃO 
 

 

 

4.1  TOMADA DE DECISÃO 

 

 

Segundo ANGELONI (2003), dado, informação e conhecimento são elementos 

fundamentais para a comunicação e a tomada de decisão nas organizações, mas seus 

significados não são tão evidentes. Eles formam um sistema hierárquico de difícil 

delimitação. Os dados são elementos brutos, sem significado, desvinculados da realidade. Eles 

constituem a matéria-prima da informação. Dados sem qualidade levam a informações e 

decisões da mesma natureza. As informações são dados com significado. A informação pode 

assim ser considerada como dados processados e contextualizados. O conceito de 

conhecimento possui um sentido mais complexo que o de informação: ele é a informação 

processada pelos indivíduos. O valor agregado à informação depende dos conhecimentos 

anteriores desses indivíduos. Assim, adquirimos conhecimento por meio do uso da 

informação nas nossas ações. 

Ao se considerar a inter-relação entre os três elementos e efetuar a análise, podemos 

inferir que os dados por si só não significam conhecimento útil para a tomada de decisão, 

constituindo apenas o início do processo. O grande desafio dos tomadores de decisão é 

transformar dados em informação e informação em conhecimento, minimizando as 

interferências individuais nesse processo de transformação. O decisor deve ter o 

conhecimento de que o maior desafio não é o de obter os dados, as informações e os 

conhecimentos, mas sim a aceitação de que, no processo de codificação/decodificação, as 

distorções ocorrem e existem formas para amenizá-las, e a consciência da existência dessas 

relações é o início para sua neutralização. 

É importante ter disponíveis dados, informações e conhecimentos, mas estes 

normalmente estão dispersos, fragmentados e armazenados nos cérebros dos indivíduos e 

sofrem interferência de seus modelos mentais. Nesse momento, o processo de comunicação e 

o trabalho em equipe desempenham papéis relevantes para resolver algumas das dificuldades 

essenciais no processo de tomada de decisão. Para alavancar a qualidade das decisões 
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DADO

INFORMAÇÃO

CONHECIMENTO

DECISÃO

organizacionais, sugere-se uma reflexão na melhoria da comunicação e no envolvimento das 

pessoas na tomada de decisão. 

O processo de comunicação é uma sequência de acontecimentos no qual dados, 

informações e conhecimentos são transmitidos de um emissor para um receptor. Os receptores 

devem não apenas usar a informação, mas também reconhecer que de fato ela constitui 

conhecimento. A tomada de decisão que envolve um maior número de pessoas tende a 

resultados mais qualificados, aumentando o conhecimento da situação de decisão, 

amenizando, pela agregação de informações e conhecimentos, as distorções da visão 

individualizada. A troca de informações e de conhecimentos e sua qualidade e rapidez estão 

no coração do sucesso das organizações. Quanto maior a capacidade das tecnologias da 

informação e da comunicação, maior a capacidade de inter-relacionamentos e a capacidade de 

aprender e lucrar com o compartilhamento da informação e do conhecimento. 

A Figura 4.01 – Lógica da Tomada de Decisão representa de forma esquemática a 

complexidade do processo da aquisição do conhecimento que vai proporcionar a possibilidade 

da tomada da decisão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Figura 4.01. – Lógica da Tomada de Decisão 
Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

 

Ao se considerar o dado como matéria-prima da informação, e a informação, por sua 

vez, como a matéria-prima do conhecimento, de nada adianta a organização dispor de dados, 

informações e conhecimentos, se nela persistir a cultura de que dados, informações e 

conhecimentos constituem poder. As informações e os conhecimentos devem circular interna 

e externamente na organização por meio de um eficiente sistema de comunicação, por meio 

de uma infra-estrutura tecnológica adequada. Só assim a organização disporá de dados, 
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informações e conhecimentos de qualidade e em tempo hábil para dar suporte à tomada de 

decisão. 

 

 

4.2  MÉTODOS DE TOMADA DE DECISÃO 

 

 

A seguir são apresentados os mais destacados modelos de tomada de decisão 

segundo o Institute for Manufacturing University of Cambridge (www.ifm.eng.cam.ac.uk). 

 

 

4.2.1  Processo de Hierarquia Analítica - AHP - Analytical Hierarchy Process 

 

 

AHP é especialmente adequado para decisões complexas que envolvem a 

comparação dos elementos de decisão que são difíceis de quantificar. Ela é baseada no 

pressuposto de que, quando confrontado com uma decisão complexa a reação humana natural 

é agrupar os elementos de decisão de acordo com suas características comuns. 

Envolve a construção de uma hierarquia (ranking) dos elementos de decisão e, em 

seguida, fazer comparações entre cada par possível em cada cluster (como matriz). Isto dá 

uma ponderação de cada elemento dentro de um cluster (ou nível da hierarquia) e também 

uma relação de coerência (útil para verificar a consistência dos dados). A Analytical 

Hierarchy Process foi projetado por T.L. Saaty4 como uma ajuda a decisão. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 TL Saaty, 1980, O Processo de Hierarquia Analítica, NY McGraw Hill. 
Dr. Thomas Saaty concluiu recentemente uma versão de próxima geração do software chamado Decisão Lens. 
Para mais informações consulte o site www.decisionlens.com.  
Expert Choice Inc. outra empresa originalmente fundada por Thomas Saaty (www.expertchoice.com) tem sido o 
líder na AHP / Análise de Decisão, desde 1980 e tem atualmente mais de 100 universidades em todo o mundo 
usando / AHP ensino. 
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4.2.2  Análise de Conflitos 

 

 

Possíveis métodos de análise de conflitos incluem o método da matriz mostrada no 

livro de medição de desempenho, análise do campo de força e matrizes semelhante ao 

mostrado na Figura 4.02 também pode ser usado para examinar os potenciais conflitos (por 

exemplo, entre as medidas de desempenho). 

 

 

 
         Figura 4.02 – Análise do Campo de Forças e Matrizes 

Fonte: www.ifm.eng.cam.ac.uk 
 

 

4.2.3  Análise do Campo de Forças - Force Field Analysis 

 

 

Análise do Campo de Força (Lewin 1951) é amplamente utilizado na gestão da 

mudança e pode ser usado para ajudar a compreender processos de mudança na maioria das 

organizações.  

 
        Figura 4.03 - Análise do Campo de Forças 

Fonte: www.ifm.eng.cam.ac.uk 
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Na verdade, análise do campo de força, é caracterizada como um estado de 

desequilíbrio entre as forças de condução (por exemplo, o pessoal novo, evolução dos 

mercados, novas tecnologias) e forças restritivas (por exemplo, o medo do fracasso 

indivíduos, a inércia organizacional) Figura 4.03. Para conseguir a mudança rumo a uma meta 

ou visão de três passos são necessários: 

I. uma organização tem de descongelar a condução e contenção das forças que a 

mantêm em um estado de equilíbrio quase-capital.  

II. Por outro lado, um desequilíbrio é introduzido para as forças para que a 

mudança ocorra. Isto pode ser conseguido através do aumento dos drivers 

(condutores do processo), reduzindo as restrições, ou ambos.  

III. Em terceiro lugar, uma vez que a mudança é completa as forças são trazidas de 

volta para o equilíbrio e quase que estagnadas. THOMAS (1985) explicou que, 

embora a análise de campo de força tem sido usada em vários contextos, 

raramente foi aplicado a estratégia. Ele também sugeriu que a análise de campo 

de força pode fornecer novos significados sobre a avaliação e execução das 

estratégias corporativas. Mais especificamente MASLEN e PLATTS (1994) 

aplicou a análise de campo de força da estratégia de manufatura. Análise do 

campo de Força é potencialmente uma poderosa técnica para ajudar uma 

organização a perceber uma visão transformadora. 

 

 
Figura 4.04 - Formulário de Avaliação, Critérios Ponderação 

Fonte: www.ifm.eng.cam.ac.uk 
 

Esta forma de avaliação deve ser utilizada quando: 

 Existem diversas alternativas de escolha; 

 Necessidade de uma decisão objetiva; 

 Necessidade de compartilhar a decisão com um grupo. 
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O Início do processo deve ocorrer com a listagem das alternativas disponíveis. 

Através dos critérios de decisão, as alternativas devem ser julgadas contra as qualidades mais 

importantes que cada uma deve ter. Estas qualidades são chamadas de critérios de decisão. 

Brainstorming5 pode ser uma maneira útil para um grupo para definir critérios adequados. 

Em sequência deve-se determinar a importância relativa de cada critério e “ranquear” 

os critérios atribuindo uma importância relativa (peso) a cada um (Figura 4.04). O total dos 

pesos atribuídos deve ser igual a 100. Após, estabelecer uma escala de classificação, das 

alternativas. A escala de avaliação adequada pode ser, por exemplo: 1 = baixa, 10 = alta. Cada 

alternativa deve ser pesada contra cada critério, usando a mesma escala. 

Para calcular a pontuação final, o peso de cada alternativa deve ser multiplicado pelo 

escore e escrito entre parênteses e escritos os montantes no total das colunas apropriadas. 

Quaisquer comentários sumários devem ser escritos na coluna de resumo adequado. 

Para a escolha da melhor alternativa, selecione a alternativa com a maior pontuação. 

Se o grupo não concorda com a escolha, deve-se rever a ponderação dos critérios e fazer as 

mudanças necessárias. Se necessário, repetir o processo. 

 

 

4.2.4  Análise de Falhas - Gap Analysis 

 

 

Análise de falhas é uma ferramenta que ajuda a empresa a comparar o seu 

desempenho atual com seu desempenho potencial. Na sua essência são duas perguntas: "Onde 

estamos?" e "onde queremos estar?" O processo de análise de falhas envolve a determinar, 

documentar e aprovar a variância entre os requisitos de negócio e capacidades atuais. Análise 

de falhas flui naturalmente de benchmarking e outras avaliações. Uma vez que a expectativa 

geral de desempenho do setor é compreendida, é possível comparar a expectativa com o atual 

nível de desempenho da empresa. Esta comparação torna-se a análise de falhas. Tal análise 

pode ser realizada no nível estratégico ou operacional de uma organização. 

Análise de falhas é um estudo formal do que uma empresa está fazendo atualmente e 

onde ela quer ir no futuro. Pode ser realizada, em diferentes perspectivas, como: 

 Organização (por exemplo, recursos humanos) 

                                                
5 Brainstorming ou “Tempestade de Ideias” é uma técnica de dinâmica em grupo, que tem por objetivo a criação 

de idéias para solução de problemas, através da exploração da criatividade dos indivíduos do grupo.  Foi criada por 
Alex Osborn nos EUA. 
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 Diretoria de Negócios 

 Os processos de negócios 

 A tecnologia da informação 

Análise de falhas fornece uma base para medir o investimento de tempo, dinheiro e 

recursos humanos necessários para alcançar um determinado resultado.  

A análise de falhas é um método de análise isolado, não é adequado para todas as 

situações problemáticas, como as metas podem evoluir e surgir no decurso da resolução de 

problemas, a questão:"o que deveria ser", isto pode levar a opções muito variáveis.  

 
               Figura 4.05 - Matriz Importância / Desempenho 

Fonte:Traduzido de www.ifm.eng.cam.ac.uk 
 

A fase crucial na formulação da estratégia de operações é derivada de uma lista de 

classificação dos fatores de competitividade, tais como qualidade, flexibilidade, custo, etc. 

Esta lista é usada para inferir um conjunto adequado de operações de tomada de decisões 

estratégicas para priorizar o desempenho do cada um dos fatores competitivos. 

A matriz mostrada aqui usa nove pontos e importância escalas de desempenho a 

seguir reproduzido. As posições exatas das linhas divisórias entre as zonas de "excesso?", 

"apropriada", "melhoramento" e "ação urgente" pode ter de ser aprovado pelo grupo de 

antemão. 
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Existem nove pontos na Escala de Importância para este produto ou serviço que cada 

objetivo de desempenho deve preencher: 

Objetivos Principais (Order Winning): 

 proporcionar uma vantagem decisiva com os clientes - são o principal impulso 

da competitividade; 

 podem conferir uma vantagem importante, com a maioria dos clientes – sempre 

são considerados pelos clientes; 

 fornecer uma vantagem útil com a maioria dos clientes - elas são geralmente 

considerados pelos clientes; 

Objetivos de Qualificação (Qualifying): 

 devem ser, pelo menos, até o padrão bom; 

 devem ser em torno do padrão medio; 

 precisam estar dentro de uma estreita faixa comum; 

Objetivos Menos Importantes (Less Important): 

 normalmente não entram em consideração dos clientes, mas podem se tornar 

mais importantes no futuro; 

 muito raramente, entram em considerações dos clientes; 

 nunca entram em consideração dos clientes e provavelmente nunca entrarão. 

Os nove pontos Escala de Desempenho - Neste segmento de mercado, ou por este 

grupo de produtos, é o desempenho alcançado em cada um dos objetivos de execução: 

A. Melhor do que os concorrentes: 

 consistente consideravelmente melhor do que nosso concorrente mais próximo; 

 de forma consistente claramente melhor do que nosso concorrente mais 

próximo; 

 um pouco melhor do que nosso concorrente mais próximo; 

B. O mesmo que os concorrentes: 

 muitas vezes marginalmente melhor do que a maioria dos concorrentes; 

 sobre a mesma faixa que a maioria dos concorrentes; 

 muitas vezes a pouca distância dos principais concorrentes; 
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C. Pior do que os concorrentes: 

 geralmente marginalmente pior do que a maioria dos concorrentes; 

 geralmente pior do que a maioria dos concorrentes; 

 consistentemente pior do que a maioria dos concorrentes 

 

 

4.2.5  Decisão Quantitativa - Making 

 

 

Métodos quantitativos de tomada de decisão podem ser utilizado quando: 

 Não há um objetivo claramente defindo. 

 Existem vários cursos alternativos de ação. 

 Não há uma medida calculável do benefício ou o valor para atribuir às várias 

alternativas. 

 É possível incluir-se probabilidades calculadas para as incertezas existentes.  

 Eventos fora do controle do tomador de decisão. 

 Incerteza sobre qual resultado (ou eventos externos) vai realmente acontecer. 

Dadas as condições acima, o padrão de técnicas estatísticas com base em dados de 

distribuição normal e cálculo de probabilidades, podem ser usados para subsidiar a tomada de 

decisão. 

 

 

4.2.6  Modelo de Avaliação Estratégica (Strategic Assessment Model) 

 

 

O SAM decompõe um problema estratégico para definir claramente os componentes 

em que todas as alternativas, os fatores, os pesos e as probabilidades são descritos. Em 

seguida, informações objetivas e julgamentos subjetivos de especialistas são 

 consolidadas, utilizando diversos métodos de estruturação de problemas e 

processamento de informações. 

Esta decomposição e avaliação não se destina a substituir os tomadores de decisão, 

pelo contrário, ela fornece uma abordagem sistemática para apoiar, complementar e garantir a 

consistência interna das suas decisões através de uma série de técnicas. 
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O SAM divide o ambiente de tomada de decisão em três partes: 

 Ambiente interno: o conjunto de fatores relevantes que formam o perfil das 

operações internas da organização, 

 Ambiente da Empresa: o conjunto de fatores relevantes que têm operações 

diretas com a organização. A influência entre esses fatores é recíproca, e 

 Ambiente Geral: o conjunto de fatores relevantes que podem exercer uma 

influência considerável sobre a organização. A organização, no entanto, tem 

pouco ou nenhum impacto sobre esses fatores. 

O processo consiste em oito etapas e usa um modelo algébrico, juntamente com uma 

versão do software "Expert Choice" de Saaty do Método de Análise Hierárquica - AHP para 

calcular o risco ajustado valores estratégicos para cada alternativa. As oito etapas são: 

I. Gerar alternativas estratégicas (brainstorming, etc.). As alternativas são o conjunto 

de meios pelo qual os potenciais objetivos enunciados podem ser obtidos. Deve 

haver pelo menos duas alternativas mutuamente exclusivas em conjunto para 

permitir uma escolha a ser feita. 

II. Identificar as relevantes (aquelas que podem ser exploradas pelas alternativas 

estratégicas), oportunidades e ameaças e agrupá-las. 

III. Definir peso ambiental (utilizando AHP) 

IV. Calcular os pesos iniciais associados com as oportunidades e ameaças. 

V. Desenvolver probabilidades subjetivas para cada alternativa. 

VI. Calcular o peso de importância global para as oportunidades e ameaças.  

VII. Medir a constante de aversão ao risco para às oportunidades e ameaças (usando a 

certeza de equivalência ao invés de ganho ou perda de equivalência) 

VIII. Calcular o risco ajustado de valor estratégico para cada alternativa. 

 

 

4.2.7  Premissas Estratégicas Surfacing e Testes - Strategic Assumptions Surfacing and 

Testing - SAST 

 

 

O SAST é um processo que revela os pressupostos subjacentes a uma política ou 

plano e ajuda a criar um mapa para explorá-las. SAST incorpora os seguintes princípios: 
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 Contraditório- com base na premissa de que a melhor maneira de testar uma 

hipótese é se opor a ela. 

 Participativo- com base na premissa de que o conhecimento e os recursos 

necessários para resolver e implementar a solução para um problema complexo 

está distribuído entre um grupo de indivíduos. 

 Integrativa- com base na premissa de que um conjunto unificado de hipóteses e 

plano de ação são necessários para orientar a tomada de decisões. 

 Gerencial de apoio a mente- com base na premissa de que a exposição a 

hipótese aprofunda o conhecimento do gerente em uma organização e sua 

política, planejamento estratégico e problemas. 

 

Os princípios acima são empregados durante as cinco fases do processo de SAST, 

quais sejam: 

I. Formação de grupos. 

Os indivíduos-chave de toda a sociedade são formados em pequenos grupos (6-8 

pessoas). Cada grupo deve ser composto de pessoas que se dão bem um com o outro 

(minimizar conflito). Cada grupo deve ser diferente em seu conhecimento particular 

e perspectivas do problema (maximizar diferenças). Cada grupo deve ter uma 

orientação diferente, a perspectiva política ou opção do que para resolver o 

problema. 

II. Identificação e classificação de pressupostos. 

Cada grupo reúne-se separadamente e começa a identificar os pressupostos inerentes 

à questão (a partir de seu ponto de vista). O produto gerado é uma lista de todos os 

pressupostos gerados. 

III. Debate nos grupos. 

Em primeiro lugar, cada grupo passou a eliminar hipóteses irrelevantes, em se 

perguntando: Se o oposto desta hipótese é verdadeira, pois não tem nenhuma 

influência significativa sobre o assunto? Se a resposta for "Não", então a hipótese 

não é muito relevante para o problema. Qualquer suposição aceite como premissa 

estratégica deve satisfazer dois critérios: 

 Deve ter um impacto significativo sobre o resultado da estratégia escolhida e 

implementada. (Importância) 
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 Deve-se como "auto-evidente" e "certo para ser verdade" possível. (Certeza) 

As hipóteses são agora classificadas para a importância do grupo e entrou na matriz 

“Importância/Certeza”. Se um escalonamento mais preciso é necessário, a Analytical 

Hierarchy Process (AHP) é usada para realizar a comparação de pares (cada membro 

do grupo) e para calcular coeficientes normalizados a partir dos dados combinados. 

Os dados devem também ser abertos à discussão nesta fase. 

Os dados resultantes são plotados em um gráfico ou uma matriz 2 x 2 cujas opções 

são (relativamente importante / importante) e (relativamente certo / incerto). 

Suposições que são importantes e algumas tornam-se o alicerce fundamental. 

Suposições que são importantes, mas incertos podem exigir investigação. 

Pressupostos nos outros dois quadrantes podem muito bem ser descartados. Usando o 

gráfico como um auxílio, cada grupo deve debater "quais são os pressupostos 

fundamentais?" e chegar a uma lista de prioridades dos pressupostos fundamentais. 

IV. Debates entre os grupos. 

Os grupos são reunidos e um porta-voz de cada grupo apresenta sua importância / 

gráfico de segurança e pressupostos fundamentais. Só esclarecimento dúvidas é 

permitido nesta fase. Quando todos os grupos apresentaram, todos os pressupostos 

são combinados em um slide e abertas para a avaliação, debate e discussão. 

Pressupostos acordados são extraídos como premissas a partir da qual procede, 

enquanto hipóteses controversas são debatidas e ainda podem ser modificados para 

alcançar um acordo. 

V. Síntese Final. 

Todos os participantes são convidados a propor hipóteses para solucionar 

controvérsias pendentes. Se não for alcançado um acordo sobre uma suposição torna-

se uma questão que exige uma investigação mais aprofundada, em geral deve ser 

revistos o problema e as hipóteses. Cada chave é submetida a uma análise mais 

aprofundada para apresentar os dados e os warrants (crenças que os pressupostos em 

que se baseiam) que fundamentam o seu pedido. Quando os dados forem 

inadequados, gestão de atividades de sistemas de informação são realizadas para 

obter os dados específicos necessários para resolver a questão estratégica. Um 

relatório é produzido contendo: 
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 Uma lista de prioridades das questões críticas de manejo mais caras como 

revelado pelo SAST. 

 Uma avaliação do estado atual dos conhecimentos no que diz respeito à 

solução desses problemas. 

Uma lista de curso e atividades previstas de produção e informação destinada a 

melhorar o estado dos conhecimentos relevantes para as questões críticas. 

Quando a decisão política deve ser tomada, os resultados das atividades de produção 

de informação são coletados e relacionadas com as questões para as quais foram 

realizadas. A discussão final é realizada e um julgamento é feito sobre o melhor 

conjunto de hipóteses a partir da qual continuar. Finalmente, uma política adequada é 

escolhida, com base na nova informação e da síntese que emergiram. O SAST foi 

desenvolvido em os E.U.A. por Richard Mason, Ian Mitroff e Emshoff Jim. 

 

 

4.2.8  Abordagem da escolha estratégica (Strategic Choice Approach) 

 

 

Strategic Choice Approach é usado em “workshops” para uma decisão de grupo. 

Escolha Estratégica é visto como um processo contínuo no qual a gestão planejada de 

incerteza desempenha um papel crucial. 

A abordagem da escolha estratégica concentra-se em decisões a serem tomadas em 

uma situação particular de planejamento, independentemente da sua escala de tempo e 

independentemente da sua substância. Em destaque os julgamentos sutis envolvidas no acordo 

como lidar com as incertezas que cercam a decisão de ser abordado - sejam elas técnicas, 

políticas ou processual. 

A abordagem é um incremental, ao invés de um olhar para um produto final de uma 

estratégia global em algum ponto no tempo futuro. Este princípio é expresso através de um 

quadro conhecido como um pacote de compromisso. Nesse sentido, um equilíbrio explícito é 

acordado entre as decisões a serem feitas agora e as que serão deixadas em aberto até o 

horizonte de tempo especificado no futuro. 
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A abordagem é interativa, no sentido de que não é concebida para ser utilizada por 

especialistas em um cenário de bastidores, mas como um quadro de comunicação e 

colaboração entre pessoas com diferentes formações e habilidades. 

O quadro de referência essencial. Existem três elementos-chave de análise que são 

utilizados na estruturação de problemas e trabalhar no sentido de decisões: 

 A decisão da Área 

 A Área de Comparação 

 A Incerteza de Área - se divide em três grandes categorias 

 Incertezas a ver com o ambiente de trabalho 

 Incertezas a ver com os valores orientadores 

 Incertezas a ver com escolhas relacionada 

Há quatro modos de escolha estratégica 

 Formação 

 Desenho 

 Comparando 

 Escolher 

 

 

4.3  METODOLOGIA UTILIZADA 

 

 

Em síntese este método consiste em avaliar aos pares as diversas alternativas 

apresentadas pelo grupo decisor, atribuindo-lhes ponderações numéricas que exprimem o grau 

de importância relativa a cada critério estabelecido (também chamado de objetivo). Os 

critérios por sua vez também são analisados em grau de importância aos pares. 

O método AHP, criado por SAATY (1991), pode ser usado na quantificação das 

características qualitativas, permitindo a ponderação de todos os critérios de comparação e a 

priorização das alternativas de conversão de energia das ondas do mar em energia elétrica. 

Segundo o autor, sua teoria “reflete o que parece ser um método natural de funcionamento da 

mente humana. Ao defrontar-se com um grande número de elementos, controláveis ou não, 

que abrangem uma situação complexa, ela os agrega em grupos, segundo propriedades 

comuns”. A questão central do método é identificar com que peso os fatores individuais do 

nível mais baixo de uma hierarquia influenciam seu fator máximo, ou seja, o objetivo geral.  
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De acordo com Saaty (1991), para ser realistas, os modelos têm de incluir e medir 

todos os fatores importantes, qualitativa e quantitativamente mensuráveis, sejam eles 

tangíveis ou intangíveis. É o que se propõe na aplicação do método de análise hierárquica. 

Consideram-se, também, as diferenças e os conflitos de opiniões como nos casos da vida real. 

O método fundamenta-se na comparação dos diversos critérios, dois a dois. A partir 

da construção de uma matriz quadrada, avalia-se a importância de um critério sobre o outro, 

utilizando para isso uma escala adequada. Saaty propõe a utilização da escala mostrada na 

Tabela 4.01.  

 

Tabela 4.01 - Escala de Saaty 

Importância Definição 

1 Mesma importância 
As duas atividades contribuem igualmente para o objetivo. 

3 Importância pequena de uma sobre a outra 
A experiência e o julgamento favorecem levemente uma atividade em relação à outra. 

5 Importância relativa de uma sobre a outra 
A experiência e o julgamento favorecem fortemente uma atividade em relação à outra. 

7 
Importância muito forte de uma sobre a outra 

Uma atividade é muito fortemente favorecida em relação à outra; sua dominação de 
importância é demonstrada na prática. 

9 Importância absoluta de uma sobre a outra 
A evidência favorece uma atividade em relação à outra com o mais alto grau de certeza. 

2,4,6 e 8 Valores intermediários 
Representam a hesitação do decisor entre os respectivos patamares  

Fonte: SAATY (1991) 
 

Preenchida a matriz de comparação, calcula-se o autovalor e seu correspondente 

autovetor. O autovetor dá a ordem de prioridade ou hierarquia das características estudadas. 

Este resultado é importante para a avaliação das alternativas, pois será usado para dar a 

importância relativa de cada característica e, também, para priorizar as tecnologias estudadas. 

O autovalor é a medida que permitirá avaliar a consistência ou a qualidade da solução obtida. 

Esta é outra vantagem do método, a possibilidade de verificação da consistência, RIBEIRO 

(2007). 

Suponha que 퐶 , 퐶 , … , 퐶 ,  sejam critérios de comparação, a matriz seria 

construída conforme Tabela 4.02: 
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Tabela 4.02 - Matriz de Comparações 

 

         Fonte :Projeto EONDAS (2009) 
 

Onde 푎  representa o julgamento quantificado do par de características 푪풊  풆  푪풋  e é 

definido pelas seguintes regras: 

1. 푺풆 풂풊풋 = 풂, 풆풏풕ã풐  풂풋풊 = ퟏ
휶

 , 휶 ≠ ퟎ.                     

2. Se 푪풊 é julgado como de igual importância relativa a 푪풋 , 

então,  풂풊풋 = ퟏ ,   풂풊풋 = ퟏ,    풂풊풊 = ퟏ,   풑풂풓풂 풕풐풅풐 풊.  

 

O autovetor da matriz pode ser estimado pela seguinte Equação 4.1: 

푾풊 = ( .풂풊풋)
풏

풋 ퟏ

ퟏ 풏

 (4.1) 

 

O autovetor deve ser normalizado para que o somatório de seus elementos seja igual 

à unidade. Basta, para isto, calcular a proporção de cada elemento em relação à soma, 

conforme a Equação 4.2. 

푻 = |
푾ퟏ

횺푾풊
−
푾ퟐ

횺푾풊
− ⋯−

푾풏

횺푾풊
| (4.2) 

 

Onde T é o autovetor normalizado e será utilizado para quantificar e ponderar a 

importância dos vários critérios de comparação. Posteriormente será utilizado para priorizar 

as alternativas frente a cada critério. 

Para testar a consistência da resposta, o que indica se os dados estão logicamente 

relacionados, SAATY (1991) propõe o seguinte procedimento: 

Estima-se inicialmente o autovalor (흀풎풂풙 ).  

A estimativa pode ser feita pela Equação 4.3. 

 푪ퟏ 푪ퟐ ... 푪풏 

푪ퟏ ퟏ 풂ퟏퟐ ... 풂ퟏ풏 

푪ퟐ 풂ퟐퟏ =
ퟏ
풂ퟏퟐ

 ퟏ ... 풂ퟐ풏 

... ... ... ퟏ ... 

푪풏 풂풏ퟏ =
ퟏ
풂ퟏ풏

 풂풏ퟐ =
ퟏ
풂ퟐ풏

 ... ퟏ 
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흀풎풂풙 = 푻 .풘 (4.3) 

 

Onde w é calculado pela soma das colunas da matriz de comparações. 

Calcula-se, então, o Índice de consistência (IC) através da Equação 4.4. 

푰푪 =  
(흀풎풂풙 − 풏)

(풏− ퟏ)  (4.4) 

 

A razão de consistência (RC) é calculada através da equação 4.5. RC é a razão entre 

IC e um índice de consistência aleatória (CA). O índice CA, apresentado na Tabela 4.03, é 

proveniente de uma amostra de 500 matrizes recíprocas positivas geradas aleatoriamente , de 

tamanho até 11 por 11. 

푪푨 =  
푰푪
푹푪 (4.5) 

 

Considera-se aceitável uma razão de consistência menor que 0,10. Para valores de 

RC maiores que 0,10 recomenda-se uma revisão na matriz de comparações, até que se 

obtenha RC menor ou igual a este valor. 

 

Tabela 4.03 - Valores de CA 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CA 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 
   Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

 

O método de SAATY (1994) foi testado em problemas de diversos tipos em que se 

sabia o valor real. Os resultados obtidos a partir de opiniões foram concordantes com os dados 

reais, validando assim o método AHP. 
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5. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA “AHP”  
 

 

 

5.1  ESTUDOS SOBRE AS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO DO AHP 

 

 

O AHP é uma metodologia de tomada de decisão que pode ser utilizada em áreas 

com problemas simples aos mais complexos. Atualmente se encontram mais e mais 

defensores, tanto na ciência aplicada, como na teórica. Abaixo são apresentados resumos de 

alguns estudos feitos, que têm o intuito de aperfeiçoar a técnica AHP. 

 

 

5.1.1  Dependência e Independência no AHP 

 

 

Em problemas complexos ocorrem, na prática, noções de dependência e 

independência, mas o parco conhecimento no sentido de manusear a dependência em geral, 

supõe-se independência. Isto ocorre pelo caráter único da independência e pelo menor 

esforço. SAATY e TAKIZAWA (1986) realizam um estudo para determinar como gerar 

prioridades de decisão, envolvendo apenas tipos gerais de dependência de critério com 

alternativas, critérios com critérios e alternativas com alternativas. A derivação de prioridades 

sob dependência, é entendida como um caso especial. O estudo está baseado na estrutura de 

sistema de feedback (interação) do AHP. 

O estudo destaca dois tipos de dependência, sendo a primeira dependência funcional, 

semântica ou qualitativa e a segunda dependência estrutural ou quantitativa. 

A dependência estrutural é o vínculo como os diversos elementos estão interagindo 

num grupo de comparações relativas, e como a escala derivada de valores relativos desses 

elementos é construída a partir da escala de julgamentos usada para fazer as comparações. 

A dependência funcional é quando ocorre a dependência de um grupo de elementos 

com outro grupo, levados a comparação. A dependência pode ocorrer dentro do próprio grupo 

ou entre os grupos. 
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5.1.2 Par de Comparação Incompleto (Incomplete Pairwise Comparison – IPC) 

 

 

A hierarquia é a forma de estruturação do problema no AHP e pares de comparações 

são solucionados pelo grupo envolvido com o problema de decisão, para cada nível da 

hierarquia. Para resolver todos os pares um grande número de comparações deve ser feitas, 

esta é uma das desvantagens do AHP. Diversos métodos são estudados, para reduzir a 

complexidade do processo de elucidação das preferências. 

A técnica desenvolvida por HARKER (1987), o “incomplete pairwise 

comparison”(IPC) tem o objetivo de diminuir a quantidade de comparações, ordenando a 

resposta em valor informal decrescente e pelo processo de parada, quando o valor da questão 

decresce abaixo de um certo nível. A teoria do método se baseia na teoria dos grafos, e na 

inclinação do vetor direito de Perron (SAATY, 1991). 

 

 

5.1.3  Questionamento Global Efetivo no AHP 

 

 

Em outro estudo MILLET e HARKER (1990) propõem através do processo de 

elucidação efetiva global, uma oportunidade extra para reduzir os esforços. 

O número de pares de comparação aumenta exponencialmente quando o tamanho da 

hierarquia aumenta. Quando isto ocorre é normal que ocorra um cansaço do decisor ao 

responder um grande número de comparações, tornando assim, seu julgamento suspeito. O 

método tem como objetivo a redução do número de pares de comparação, os quais são 

necessários para executar um razoável nível de precisão. 

 

 

5.1.4  Física como Teoria da Decisão 

 

 

Mostrar a existência de uma relação matemática entre a física e o Processo Analítico 

Hierárquico é o objetivo de SAATY (1990), neste artigo. Ele argumenta que a escala 

numérica usada na física, interpreta o que os cientistas entendem, através da experiência e das 

teorias defendidas. Em física existem variáveis primárias e secundárias traduzidas em 
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medidas de escala de relação. Deste modo, é mostrado que a composição hierárquica no AHP, 

trabalha de um modo similar à física. 

Os números mostram quanto mais de uma propriedade um objeto tem num dia, que 

noutro, ou quanto mais ele tem que outro, ou quanto mais ou menos que de um certo 

padrão.Todos os dados medidos, sejam em física, engenharia ou sociologia, devem ser 

interpretados para serem entendidos. Estes números apresentam o grau de uma propriedade de 

um objeto ou mesmo de posse.  

O AHP é técnica de apoio à tomada de decisão que objetivamente interpreta dados e 

informações, formando julgamentos e desempenhando medidas de relação de escala, dentro 

de uma estrutura hierárquica prescrita. A competência para determinar o significado das 

medidas é limitada. A compreensão de medidas depende da experiência e da percepção 

adquirida através da vivência, aprendizagem e do treinamento. A significância das medidas 

em diferentes escalas é um fenômeno cultivado através do condicionamento, não tem 

significado próprio. O significado dos dados, é sempre interpretado subjetivamente, como 

interpretamos nosso estímulo com nosso sentido. O problema básico é construir uma estrutura 

científica para interpretar os dados.  

 

 

5.1.5  Outros estudos 

 

 

O AHP tem sido exaustivamente estudado. Outras áreas nas quais a pesquisa se 

concentra são (VARGAS, 1990): 

 A escala utilizada para transformar julgamentos qualitativos numa escala 

numérica. 

 Os tipos de julgamento usados: 

 aleatório 

 intervalo 

 time dependent and fuzzy 

 O número de julgamentos utilizados, i. e., incomplete pairwise comparison. 

 O princípio da composição da hierarquia e a interligação dos elementos e 

níveis. 

 medida de inconsistência. 



68 
 

 os casos contínuos de matrizes recíprocas 

 grupos de julgamentos e consensos 

 métodos para estimar as escalas fundamentais 

 método do autovetor. 

 Método dos Mínimos Quadrados Logartmicos (the logarithmic least 

squares-method) 

 Método dos Mínimos Quadrados 

 

 

5.2  LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 

A identificação e caracterização das propriedades dos níveis da hierarquia, que 

afetam o desempenho do objetivo mais alto devem ser feitas através de uma criteriosa análise; 

A formulação da matriz de preferência tem aspectos subjetivos; 

A priorização dos níveis mais altos da hierarquia deve ser feita com muito rigor, pois 

é justamente aí onde o consenso se faz extremamente necessário, pois estas prioridades 

dirigirão o resto da hierarquia; 

Os critérios apresentados devem ser independentes ou, no mínimo, suficientemente 

diferentes, em cada nível de decisão; 

O grupo de tomada de decisão deve agir em equipe, forma coletiva em detrimento a 

idealismos e predisposição a lideranças das pessoas que o compõem. 

Deve ser feito um questionário estruturado de perguntas e de preferências. 

Quanto maior for o número de alternativas, aumenta sensivelmente o trabalho 

computacional; 

A quantidade de trabalho que os decisores devem realizar para determinar todos os 

pares de comparação necessários é uma desvantagem do AHP. 

 

 

5.3  ESCOLHA DO MÉTODO 

 

 

O AHP é um método simples e objetivo, fácil de ser entendido pelos decisores e 

permite a interação entre o analista e o decisor. 
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A homogeneização dos conceitos dos critérios de julgamento, o foco claro e bem 

definido e o conhecimento sobre as alternativas possíveis são fatores fundamentais para a 

consolidação de um início seguro para implantação do método. Ocorrem dificuldades no uso 

do AHP quando há a necessidade de um grande número de julgamentos. Para problemas 

complexos, deve-se realizar uma cuidadosa análise. Desta forma em alguns casos, é 

necessário elucidar julgamentos. Estes problemas mais complexos necessitam de alguns dias 

de envolvimento, sendo assim os tomadores de decisão podem cansar e depois de algum 

descanso precisam retornar para o processo. Além disso, o AHP indica que haja ocasionais 

repetições do processo, para se ter a certeza de que os participantes não mudaram 

radicalmente de opinião. 

Conforme SCHMIDT, 1995 um forte aspecto do AHP é que o conhecimento 

individual, o qual supõe julgamentos para o par de comparações, normalmente também 

representa uma regra proeminente específica à hierarquia. Agora fica claro, que o esquema de 

uma análise hierárquica, necessita de um conhecimento substancial do sistema em questão, 

durante a estruturação do problema. O AHP é um método útil para analistas e tomadores de 

decisão, na resolução de problemas complexos. Ele é útil também, quando diversos interesses, 

sociais, culturais, políticos, etc., estão envolvidos e o número de pessoas que participam do 

processo é grande. Um aspecto que deve ser ressaltado, é que o modelo é multicriterial, 

eliminando por princípio a idéia, de que apenas os aspectos econômico-financeiros ou 

técnicos devam prevalecer na tomada de decisão. Os julgamentos aplicados no modelo são 

uma construção pessoal dos tomadores de decisão (percepção, experiência, tendência e 

contribuição). 

 

 

5.4  ETAPAS DE APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP 

 

 

5.4.1  Definição do Foco 

 

 

Esta é a principal etapa do método: definir o problema e o que se procura saber. Esta 

etapa compreende também:  

 - expor as suposições refletidas na definição do problema; 

 - identificar partes envolvidas; 
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 - checar como as partes definem o problema e  

 - definir suas formas de participação no AHP. 

 

 

5.4.2  Escolha das Alternativas 

 

 

Consiste em decompor o problema desestruturado em hierarquias sistemáticas, do 

topo (objetivo geral) para o último nível (fatores mais específicos, usualmente as alternativas). 

Caminhando do topo para a extremidade, a estrutura do AHP contém objetivos, critérios 

(parâmetros de avaliação) e classificação de alternativas (medição da adequação da solução 

para o critério).  

 

 

5.4.3  Critérios de Análise  

 

 

Cada nó é dividido em níveis apropriados de detalhes. Quanto mais critérios, menos 

importante cada critério individual se torna, e a compensação é feita pela atribuição de pesos 

para cada critério. É importante certificar-se de que os níveis estejam consistentes 

internamente e completos, e que as relações entre os níveis estejam claras. 

 

 

5.4.4  Hierarquização dos Critérios de Análise 

 

 

Construir uma matriz de comparação paritária entre os elementos do nível inferior e 

os do nível imediatamente acima. Em hierarquias simples, cada elemento de nível inferior 

afeta todos os elementos do nível superior. Em outras hierarquias, elementos de nível inferior 

afetam somente alguns elementos do nível superior, requerendo a construção de matrizes 

únicas. 

Fazer os julgamentos para completar as matrizes. Para isso, são necessários    n(n - 

1)/2 julgamentos para uma matriz n x n, sendo n o número de linhas e colunas. O analista ou 

grupo participante julga se A domina o elemento B. Se afirmativo, inserir o valor estimado 



71 
 

para esta dominação na célula da linha de A com a coluna de B. A posição coluna A com 

linha B terá o valor recíproco. Assim prossegue-se o preenchimento da matriz. Os valores 

inseridos são aqueles da escala de comparação, mostrados na Tabela 4.1. 

 

 

5.4.5  Índice de Consistência  

 

 

O cálculo do índice de consistência (IC) é feito utilizando-se a Equação 4.1. Se não 

for satisfatório, os julgamentos devem ser refeitos. De acordo com SAATY (1991), para 

obter-se a consistência de uma matriz positiva recíproca (matriz criada no Passo 4), seu 

autovalor máximo deveria ser igual a n (dimensão da matriz). No caso de uma matriz 

consistente, precisamos de n - 1 comparações paritárias, já que, a partir dessas, as outras 

podem ser deduzidas logicamente. O autovetor dá a ordem de prioridade e o autovalor é a 

medida de consistência do julgamento. O método da análise hierárquica busca o autovalor 

máximo. SAATY (1991) sugere também o uso da Razão de Consistência, que considera o IC 

e o Índice Randômico (IR), que varia com o tamanho n da amostra. 

 

 

5.4.6  Julgamentos de Valor 

 

 

Nesta etapa do processo o grupo de tomada de decisão efetua comparação par a par 

das alternativas em cada um dos critérios estabelecidos. Aqui são analisadas as matrizes para 

estabelecer as prioridades locais e globais, comparar as alternativas e selecionar a melhor 

opção. SAATY (1996) mostra que há dois meios de sintetizar as prioridades locais das 

alternativas, usando prioridades globais dos critérios: o modo distributivo e o modo ideal. No 

distributivo, os pesos das alternativas somam 1. É adotado quando há dependência entre as 

alternativas e uma prioridade unitária é distribuída entre elas, ou seja, quando o objetivo é 

escolher uma alternativa que é melhor em relação a outras. O modo distributivo é apropriado 

para alocação proporcional de um benefício. 
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5.5 APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP 

 

 

Esta etapa do trabalho compreende a análise comparativa das vantagens e 

desvantagens dos conceitos de engenharia selecionados, a entrega da metodologia de escolha 

do conversor e a escolha do conversor em conjunto com a Petrobras/CENPES. Nos tópicos 

4.3 e 5.3 foram apresentadas a metodologia e suas etapas de aplicação. Uma versão inicial da 

aplicação do método, bem como a análise comparativa dos conceitos de engenharia foi 

realizada, antes de ter-se o relatório da “Visita Técnica”. Esta versão foi desconsiderada nesse 

trabalho em virtude dos resultados dessa visita aos locais de desenvolvimento dos conversores 

que permitiu ao GTD uma visão bem mais realista do status quo das alternativas em 

referencia aos critérios de análise.  

Apresenta-se a seguir a aplicação da metodologia de escolha do conversor, já em sua 

forma definitiva, onde estão reformuladas idéias inicias não respaldadas pela realidade 

constatada e reconsideradas as informações relevantes obtidas durante a visita técnica 

realizada pelos especialistas da FURG aos locais de desenvolvimento dos conversores. 

 

 

5.5.1  Definição do Foco Principal 

 

 

Para operacionalizar a metodologia de tomada de decisão AHP, foi criado pela 

Coordenação Geral do Projeto um grupo de trabalho. Este grupo foi chamado de “Grupo de 

Tomada de Decisão – GTD”, composto pelos coordenadores dos módulos do Projeto 

EONDAS seus substitutos ou por pessoas por eles indicadas. 

Na definição do Foco Principal do processo, o Grupo de Tomada de Decisão – GTD 

alicerçou-se em algumas premissas. O norte principal foi balizado pelo termo de referência do 

Projeto EONDAS, objeto deste trabalho.  

Quanto à microlocalização da usina, em virtude da complexidade e do volume de 

atividades simultâneas que adicionariam ao processo da tomada de decisão, o GTD resolveu 

segmentar o foco em três possibilidades. Estas representam cada um dos três locais possíveis 

para o projeto: 

 Local I - Litoral Médio da Costa RS, em frente a Rio Grande; 

 Local II - Litoral Norte da Costa RS, em frente a Tramandaí; 



73 
 

 Local III - Litoral Sul da Costa RS, em frente ao Chuí; 

A determinação da melhor localização foi objeto de estudo do Módulo Ambiental do 

Projeto EONDAS. Esta localização foi determinada por metodologia específica para escolha 

de localização de unidades industriais e encontra-se incorporada em seu Relatório Final. 

Quanto ao prazo de implantação, o GTD decidiu pelo prazo de operação de até cinco 

anos, em virtude do estágio de maturidade técnico-comercial das alternativas disponíveis. 

Para um período de até dois anos, com certeza este estudo deixaria de fazer sentido, pois no 

presente momento somente uma alternativa atenderia essa condição. O Foco Principal 

estabelecido para condicionar o processo de tomada de decisão é: 

 
Escolher a melhor tecnologia de conversão da energia das ondas do mar, a ser 
utilizada em uma usina offshore, para produzir energia elétrica a partir do potencial 
energético disponível no mar da Costa Sul - RS, com início de operação em até 
cinco anos. 
 Local I - Litoral Médio da Costa RS, em frente a Rio Grande; 
 Local II - Litoral Norte da Costa RS, em frente a Tramandaí; 
 Local III - Litoral Sul da Costa RS, em frente ao Chuí.  
FONTE: Projeto EONDAS(2009) 
 

 

 

5.5.2  Identificação das Alternativas 

 

 

A identificação das alternativas foi apresentada na etapa que trata sobre o Estado da 

Arte do Projeto EONDAS desenvolvido pela FURG para Petrobras/CENPES. Neste tópico 

estão descritas as alternativas existentes de conversão da energia das ondas do mar em energia 

elétrica, em que se destacam para a realização do estudo, entre muitas, as seguintes empresas: 

Pelamis, AWS, Wave Dragon, WaveBob e PowerBuoy.  

A Petrobras/CENPES solicitou ao grupo de tomada de decisão que incluísse ainda a 

tecnologia desenvolvida pela empresa Ocean Energy. Quando contatada para receber a equipe 

que faria uma visita in loco, a empresa PowerBuoy comunicou formalmente que neste 

momento não tem interesse em fazer negócios com empresas da América do Sul, motivo pelo 

qual foi excluída do presente estudo. 

O GTD decidiu, em razão dos argumentos acima, realizar os estudos para a escolha 

da melhor tecnologia de conversão da energia das ondas do mar em energia elétrica 

considerando as seguintes empresas: 

 Pelamis 
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 AWS 

 Wave Dragon 

 WaveBob 

 Ocean Energy 

 

 

5.5.3  Definição dos Critérios de Análise 

 

 

Para continuação do processo, foram identificados nove critérios e descritos os 

conceitos de cada um deles na visão do GTD. A conceituação dos critérios é fundamental para 

subsidiar e padronizar as conclusões dos tomadores de decisão quando estes critérios forem 

analisados em cada alternativa, as quais serão comparadas entre si aos pares. 

 

A. Desempenho Econômico 
Este critério pode ser determinado pela eficiência da capacidade de produção de 

determinado equipamento. O conceito está relacionado à produção máxima com o menor 

custo possível. A mensuração será feita a partir da quantificação de vários indicadores de 

custo, os quais constituem o processo do ciclo de vida de produção do empreendimento. Estes 

custos são os de aquisição, montagem, operação e manutenção, desmonte, etc. 

 

B. Transferência Tecnológica 
Neste critério é avaliado o nível de transferência tecnológica que a detentora da 

tecnologia possibilitará aos contratantes. Este é um fator importante para o desenvolvimento 

da tecnologia, assim como de tecnologias que porventura se consolidem. A transferência 

tecnológica também traz uma externalidade positiva para todos os participantes da instalação, 

operação e manutenção da usina WEC (Wave Energy Conversion), principalmente por se 

tratar de um projeto ligado a instituições de pesquisa e ensino, o que certamente vai ajudar no 

desenvolvimento tecnológico nacional. 
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C. Disponibilidade Comercial 
A disponibilidade comercial será considerada a partir dos prazos de fornecimento e 

entrega que os fabricantes oferecerão nas condições contratuais. É necessário que a tecnologia 

escolhida esteja disponível no menor espaço de tempo possível, pois assim podem-se 

antecipar os benefícios decorrentes do empreendimento. Isto também dá uma indicação clara 

do nível de maturidade da tecnologia e das incertezas presentes. 

 

D. Eficiência da Área Ocupada 
As diferentes alternativas tecnológicas ocupam diferentes áreas no oceano. Essas 

áreas serão ponderadas em relação à quantidade de energia gerada, determinando a eficiência 

da área ocupada em relação à energia produzida em cada alternativa. Junto com o custo do 

ciclo de vida se pode determinar uma eficiência global da instalação, visto que esta vai 

requerer uma quantidade de recursos (capital) e vai ocupar um recurso natural comum, e que 

por natureza deve ser compartilhado com outros usuários. Assim, quanto menores a área e o 

volume ocupados pela instalação, considerada a mesma quantidade de energia gerada, maior 

será o benefício. 

 

E. Adaptabilidade 
A adaptabilidade de cada uma das alternativas será analisada em função da eficiência 

energética obtida perante as diferentes condições de mar inerentes ao clima de ondas da  

região. As análises serão baseadas na frequência de ocorrência dos parâmetros que 

caracterizam o clima de ondas e o recurso energético disponível. Este critério permitirá 

analisar a sensitividade de cada alternativa frente a alterações nas características das ondas e 

identificar/quantificar a ocorrência de desempenho fora dos padrões planejados. 

 

F. Mantenabilidade 
Entende-se mantenabilidade como a facilidade em se realizar  ações de manutenção.  

A atividade de manutenção é um dos mais importantes critérios de avaliação de equipamentos 

que operam no mar e certamente, junto com a segurança, o principal foco de investimentos e 

preocupação. Neste critério serão analisadas as dificuldades de manutenção impostas por cada 

uma das alternativas escolhidas, as especificidades de cada uma em termos de pessoal 

especializado, plataformas de apoio e equipamentos específicos. Serão considerados também 

os riscos, os tempos e os custos inerentes a este tipo de intervenção. Importante salientar que 
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paradas para manutenção, quando não programadas, podem se tornar extremamente onerosas 

ao processo produtivo, principalmente em se tratando de ambientes de alta dificuldade de 

intervenção operacional como é o mar. 

 

G. Desempenho Socioambiental 
No Critério Socioambiental é definido o potencial de impactos ecológicos e 

socioeconômicos da alternativa, tais como efeitos sobre a flora e fauna marinha, dinâmica 

sedimentar da costa, conflitos com a navegação, pesca e turismo, etc., em que a melhor opção 

será aquela identificada como a de menor potencial de impacto negativo e/ou o maior 

potencial de impacto positivo. 

H. Segurança 
Em termos de segurança, além dos impactos diretos que pode determinar sobre a 

equipe que porventura interaja com as instalações (em todas as fases, desde a instalação até o 

descarte final), é importante considerar a probabilidade da ocorrência de falhas catastróficas e 

a extensão dos danos que estas podem ocasionar inclusive para o meio ambiente 

 

I. Viabilidade da Empresa 
A solidez da empresa a ser contratada é de extrema importância, pois o projeto é de 

longo prazo, incluindo os tempos de desenvolvimento, adequação tecnológica, fabricação, 

montagem, lançamento, posta em marcha, operação produtiva, etc. Para tudo isso é requerido 

um investimento de alto porte, que de forma alguma pode ser negligenciado ou perdido 

devido à incapacidade de cumprimento das condições firmadas em contrato por parte da 

fornecedora da tecnologia e dos equipamentos.  

 

 

5.5.4  Cenários para Utilização dos Critérios Definidos 

 

 

Após tele reunião com os representantes da Petrobras/CENPES, ficou definido o 

“foco”, “três opções de localização”, as “alternativas de tecnologia” e os “critérios de 

comparação”, acima descritos.  

Foi estabelecido que os trabalhos para a escolha da tecnologia serão desenvolvidos 

sob a ótica de dois diferentes cenários internacionais. O primeiro cenário é o que vislumbra a 
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continuidade do status quo ora ocorrendo no mundo das opções não-usuais de obtenção de 

energia, chamado de Cenário I – “Business as usual”(situação atual de negócios). 

O novo presidente norte-americano (Barack Obama), que assumiu o poder 

recentemente, propôs claramente em seu plano de governo pesados investimentos na área de 

desenvolvimento de fontes alternativas de energia. Em ocorrendo essa disposição, alterará 

significativamente o mercado internacional da pesquisa e desenvolvimento nesta área 

específica. Surge então um novo cenário em que é prevista grande demanda de energia de 

fontes renováveis, sendo este o segundo cenário em que os trabalhos de definição da 

tecnologia será desenvolvido, chamado Cenário II – “Grande Demanda de Energia de Fontes 

Renováveis”. A importância relativa de cada critério de acordo com o respectivo cenário ficou 

ainda definida na telerreunião, como apresentado nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 5.01 - Cenários Hierarquizados 
 

Cenário I - Business as Usual 
Cenário II - Grande Demanda de Energia de 

Fontes Renováveis 

1 Desempenho Econômico; 1 Disponibilidade Comercial; 

2 Disponibilidade Comercial; 2 Desempenho Econômico; 

3 Adaptabilidade; 3 Viabilidade da Empresa; 

4 Viabilidade da Empresa; 4 Adaptabilidade; 

5 Mantenabilidade; 5 Transferência Tecnológica; 

6 Segurança; 6 Mantenabilidade; 

7 Desempenho Socioambiental; 7 Eficiência da Área Ocupada; 

8 Eficiência da Área Ocupada; 8 Segurança; 

9 Transferência Tecnológica; 9 Desempenho Socioambiental; 

Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
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5.5.5  Priorização dos Critérios 

 

Tabela 5.02 – Matriz de Priorização do Cenário I -  Business as Usual 

Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
 

A partir da hierarquização dos critérios para cada cenário, foram montadas as 

matrizes de “Priorização dos Critérios” para cada um dos cenários estabelecidos. 

A prévia hierarquização dos critérios de análise sugerida pela Petrobras/CENPES, na 

prática, impediu a possibilidade de ocorrer inconsistência nas matrizes obtidas, pois elas 

foram construídas na ordem de hierarquia proposta. 

 

Tabela 5.03 –Matriz de Priorização do Cenário II - Grande Demanda de Energia de Fontes   

Renováveis: 

Fonte:  Projeto EONDAS (2009) 
 

 Cr.1 Cr.2 Cr.3 Cr.4 Cr.5 Cr.6 Cr.7 Cr.8 Cr.9 

Cr. 1 - Desempenho Econômico 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 

Cr. 2 - Disponibilidade Comercial 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 

Cr. 3 – Adaptabilidade 0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

Cr. 4 - Viabilidade da Empresa 0,25 0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

Cr. 5 – Mantenabilidade 0,20 0,25 0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Cr. 6 – Segurança 0,17 0,20 0,25 0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 

Cr. 7 – Desempenho Socioambiental 0,14 0,17 0,20 0,25 0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 

Cr. 8 – Eficiência da Área Ocupada 0,13 0,14 0,17 0,20 0,25 0,33 0,50 1,00 2,00 

Cr. 9 - Transferência Tecnológica 0,11 0,13 0,14 0,17 0,20 0,25 0,33 0,50 1,00 

 Cr.1 Cr.2 Cr.3 Cr.4 Cr.5 Cr.6 Cr.7 Cr.8 Cr.9 

Cr. 1 - Disponibilidade Comercial 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 

Cr. 2 - Desempenho Econômico 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 

Cr. 3 - Viabilidade da Empresa  0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

Cr. 4 – Adaptabilidade 0,25 0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

Cr. 5 - Transferência Tecnológica  0,20 0,25 0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Cr. 6 - Mantenabilidade  0,17 0,20 0,25 0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 

Cr. 7 - Eficiência da Área Ocupada 0,14 0,17 0,20 0,25 0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 

Cr. 8 - Segurança  0,13 0,14 0,17 0,20 0,25 0,33 0,50 1,00 2,00 

Cr. 9 – Desempenho Socioambiental 0,11 0,13 0,14 0,17 0,20 0,25 0,33 0,50 1,00 
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5.5.6  Definição dos Parâmetros de Comparação 

 

 

Para que a atividade de julgamento de valor entre as alternativas seja feita de uma 

forma homogênea, é necessário que, para cada critério, além de seu conceito ser o mesmo 

entre os julgadores, sejam definidos os parâmetros de análise. Isso possibilita maior 

credibilidade de que em todas as análises realizadas em cada critério sejam utilizados os 

mesmos parâmetros para todas alternativas comparadas. 

 

A. Desempenho Econômico 

No atual estágio de desenvolvimento em que se encontra o levantamento dos itens de 

custo, não é possível fornecer um detalhamento mais preciso dos parâmetros que podem 

influenciar a escolha do melhor dispositivo em termos de desempenho econômico para 

conversão da energia das ondas em energia elétrica. Entretanto, baseados na literatura 

disponível, mais especificamente em DUNNETT e WALLACE (2008) e CARBON TRUST 

(2006), apresentamos algumas informações consideradas relevantes até o momento. 

Importante salientar que na presente simulação foram utilizados apenas dados referentes aos 

equipamentos Pelamis, AWS e Power Bouy, disponíveis na literatura consultada. Importante 

também informar que, destes, apenas os dois primeiros entraram no grupo de equipamentos 

analisados, uma vez que o terceiro não se mostrou interessado em negociar na América 

Latina. 

Para a análise a seguir foram considerados somente os custos dos dispositivos, custos 

de ancoragem, custos de transmissão e custos de operação e manutenção. Os valores 

referentes aos três primeiros dispositivos das tabelas 5.07 a 5.09 estão expressos em dólares 

canadenses de 2006. 

 

A.1 Custo de Capital 

O custo de capital pode ser dividido em custo do conversor (geração), instalação e 

posicionamento, custo de atracação ou ancoragem (todos os componentes necessários para 

segurar o dispositivo em seu lugar) e o custo de conectar os dispositivos à rede elétrica 

(transmissão). Alguns desses custos são mais importantes do que outros em termos de 

participação no custo total. Essa participação pode variar muito em decorrência do dispositivo 
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analisado e o local de sua instalação. Portanto, de forma geral, o número de dispositivos 

utilizados e sua localização são determinantes para definir o custo do capital. 

 

A.2 Custo do conversor 

O custo do conversor será um importante critério a se observar, na medida em que, 

dependendo da capacidade esperada de geração de energia elétrica, será necessário  

contabilizar o número de conversores multiplicado pelo seu respectivo valor. Assim, o que 

pode influenciar na importância deste parâmetro é a localização e sua respectiva capacidade 

esperada de geração de energia. A Tabela 5.04 simula uma capacidade instalada de 25 GW 

(Carbon Trust, 2006). 

 

Tabela 5.04 – Capacidade Instalada 

 Pelamis Wave Dragon Aquabuoy Ocean Energy 
(para uma turbina) 

Energia esperada indexada por 
altura e período de onda 750kW 7000kW 250kW 500kW 

Média de produção    43.5 GWh 

Unidades necessárias para 
produzir 25 GW 15 a 17 2 63 a 117 - 

Custo de Capital $4.155/kW $2.803/kW $935/kW U$ 2.190.000,00 ou 
U$ 4.380/kW 

 Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
 

A.3 Ancoragem 

A Tabela 5.05 apresenta o preço do metro de cabo de ancoragem e as necessidade de 

número de cabos de ancoragem por dispositivo, exceto para alternativa Ocean Energy quando 

é estimado um valor por km de cabo. 

 

Tabela 5.05 – Ancoragem 

 Pelamis Wave Dragon Aquabuoy Ocean Energy 
(para uma turbina) 

Ancoragem 
($20/m) 

9 cabos por 
dispositivo 

18 cabos por 
dispositivo 

7,5 cabos por 
dispositivo U$ 402/km ? 

       Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
 

Este parâmetro será afetado pela profundidade do mar onde se localizarão os 

dispositivos e o número de dispositivos necessários. Nesse sentido, tem-se que levar em 
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consideração que para o Pelamis a profundidade de aproximadamente 40 metros em alguns 

locais provoca um menor desempenho, já que o considerado ideal seria de 50 a 60 metros. 

 

A.4 Transmissão 

A transmissão da energia do(s) conversor(es) para a subestação e posteriormente para 

a rede elétrica é um parâmetro que ao nosso ver não é muito significativo para a escolha entre 

um ou outro dispositivo, pois as distâncias são equivalentes em todas alternativas de 

conversão em análise, se a localização (distância da praia) for muito afetada pela escolha do 

dispositivo deve ser considerado na análise. 
 
Tabela 5.06 - Transmissão 

 Pelamis Wave Dragon Aquabuoy Ocean Energy 
(para uma turbina) 

Cabeamento 
subaquático $130.000/km $130.000/km $130.000/km $130.000/km 

Cabeamento 
terrestre $100.000/km $100.000/km $100.000/km $100.000/km 

   Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
 
A participação dos itens de custo de capital para uma usina de energia das ondas é 

estimada da seguinte forma: estrutura (27%), material mecânico e elétrico (49%), ancoragem 

(5%), instalação (13%), conexão com a rede (4%), gerenciamento do projeto (2%) (CARBON 

TRUST - 2006). 
 

A.5 Custo de Operação e Manutenção 

Assim como os custos de capital, os custos de operação e manutenção variam muito 

com o tamanho da planta (capacidade de geração) e a localização (distância). Os custos de 

operação e manutenção também podem ser desmembrados em várias partes: manutenção 

(planejada e não-planejada); reparos; onde é mais econômico consertar/ajustar componentes 

durante a vida da planta; licenças e seguros para permitir que os dispositivos sejam mantidos 

na posição e para gerenciar os riscos associados, e monitoramento do desempenho dos 

dispositivos, Tabela 5.07. 
 
Tabela 5.07 – Operação e Manutenção 

 Pelamis Wave Dragon Aquabuoy Ocean Energy 
(para uma turbina) 

Custo de O&M $ 0.047/kWh $ 0.020/kWh $ 0.069/kWh CO: U$ 52.560 

   Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
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A estimativa fornecida pelos fabricantes para esse item de custo varia 

proporcionalmente à energia produzida. Observa-se que o Wave Dragon é o dispositivo que 

teria uma vantagem sobre os demais (Pelamis e Aquabuoy). Portando, dependendo da energia 

produzida (tamanho da planta), esse item pode ter papel fundamental para a escolha do 

dispositivo. Para o AWS só obtive-se a estimativa para o custo de operação. 

Devido à falta de experiência em operar usinas de energia das ondas, é muito mais 

difícil estimar os custos de O&M do que os custos de capital. Normalmente esses custos são 

aproximados através de experiência com usinas de energia eólica offshore e podem ser 

divididos da seguinte maneira: manutenção planejada (29%), manutenção não-planejada 

(28%), licenças (1%), seguros (14%), consertos (24%) e monitoramento (4%). 

 

A.6 Estimativa de preço da energia requerido para recuperação do investimento em 

10 anos (DUNNETT e WALLACE, 2008)  

Estes dados podem ser interpretados como o custo da energia, o que de certa forma 

simplifica a análise para ver qual o dispositivo tem o melhor desempenho econômico. Neste 

sentido o Aquabuoy apresenta o menor custo, Tabela 5.08. 

 

Tabela 5.08 – Preço da Energia 

 Pelamis Wave Dragon Aquabuoy 

Preço requerido $ 0,3206/kWh $ 0,1522/kWh $ 0,1078/kWh 
   Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

 

A.7 Estimativa do custo da eletricidade (cálculos próprios) 

Os valores empregados para os cálculos são estimados com base nos trabalhos de 

DUNNETT e WALLACE (2008), para AquaBuoy e Wave Dragon; THORPE (1999), para 

OWS Osprey, e em RIBEIRO (2007), para Pelamis e AWS. A tabela 5.08 mostra os valores 

utilizados para os cálculos. Importante informar que nesta simulação podem ser encontrados 

quatro dos equipamentos selecionados como alternativas (Wave Dragon, Pelamis, AWS e 

Ocean Energy) e um que foi autoexcluído (Aquabuoy), e está faltando a alternativa 

(WaveBob). 
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Tabela 5.09 – Custo da Eletricidade 

 Aquabuoy Wave Dragon Pelamis AWS Ocean Energy 

Custo em US$ milhões 0,675 2,02 3,0 6,0 3,7 

Capacidade de geração 
em MW 0,25 7,0 0,75 4,0 0,5 

Fonte:Projeto EONDAS (2009) 
 

Os custos na Tabela 5.09 foram obtidos por meio de estimativas baseadas no método 

do Custo do Ciclo de Vida (CCV)6. São admitidos dois Fatores de Carga (rendimento do 

equipamento), 20% e 40%, respectivamente. São considerados 30 anos de vida útil para cada 

equipamento. O custo de oportunidade (taxa de juros) é de 23% a.a.  

 

Tabela 5.10 – Fator de Carga 

Fator de carga Aquabuoy Wave Dragon Pelamis AWS Ocean Energy 

0,2 482,87 51,61 715,37 268,26 1.323,44 

0,4 241,43 25,80 357,68 134,13 661,72 

   Obs.: valores expressos em US$ por MWh. 
   Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

 

Observa-se um desempenho econômico melhor para a Wave Dragon. Entretanto, 

deve-se salientar que, devido à inexistência de dados precisos para o desempenho econômico 

de cada solução, esses resultados devem ser observados com cuidado. O custo de capital 

utilizado para o Wave Dragon, por exemplo, foi de US$ 2,02 milhões. Esse valor é 

significativamente mais baixo do que para o Pelamis (US$ 3 milhões) e AWS (US$ 6 

milhões), que têm a capacidade de geração de energia muito menor. 

Em virtude da falta de informações sobre o desempenho econômico individual de 

cada equipamento (construído na escala 1:1 e gerando energia firme em condições industriais 

de operação), foi impossível estabelecer diferenças de desempenho econômico entre as 

alternativas propostas. Diante disso, o GTD optou por excluir da análise o critério de 

desempenho econômico. 

 

 

                                                
6 Ver Ribeiro (2007, p. 40-41) para uma descrição mais detalhada da metodologia. 
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B. Disponibilidade Comercial 

Neste critério, o principal parâmetro de análise é identificar as reais possibilidades de 

comercialização dos equipamentos ofertados pelas fornecedoras nos prazos desejados, ou 

seja: dentro do prazo de cinco anos, qual será a situação de cada equipamento analisado 

quanto à disponibilidade de unidades full-scale prontas para serem entregues e em condições 

de operar em escala industrial. 

 

C. Adaptabilidade 

O nível dos sistemas de controle de operação que incorporam os equipamentos em 

análise é um indicador suficiente para a análise deste critério. Importante salientar que 

nenhuma das alternativas selecionadas forneceu qualquer informação sobre seus sistemas de 

controle, a não ser a garantia de que possuíam sistema de controle e que este atendia as 

necessidades específicas do seu equipamento, portanto tornou-se impossível qualquer 

julgamento de valor relativo entre as diferentes alternativas no que tange a esse requisito. 

Diante do exposto, o GTD decidiu considerar o mesmo nível de desenvolvimento para todos 

os equipamentos analisados. 

 

D. Viabilidade da Empresa 

O porte da empresa, seu histórico, equipe de suporte técnico e instalações 

possibilitam informações suficientes para a análise da viabilidade da empresa. Este item foi 

avaliado principalmente através da percepção individual de cada um dos componentes do 

grupo que visitou as empresas na Europa. Diante da impossibilidade de acesso a 

particularidades administrativas e gerenciais das empresas visitadas, e considerando o exíguo 

tempo de observação e a restrita permissão de acesso, a experiência profissional, o 

conhecimento gerencial e a sensibilidade pessoal de cada um transformaram-se em 

ferramentas fundamentais de análise.  

 

E. Mantenabilidade 

Para definição dos parâmetros de comparação entre as alternativas referentes ao 

critério Mantenabilidade, foram considerados vários aspectos tais como serão a seguir 

descritos: 
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E.1  Manutenção Corretiva, quando as atividades são decorrentes de quebras não-

previstas dos equipamentos; 

E.2  Manutenção Preditiva, quando as atividades são decorrentes de prováveis 

quebras ou operação abaixo da especificada decorrentes de observação do 

desempenho do equipamento; 

E.3  Manutenção Preventiva, quando as atividades são decorrentes dos desgastes e 

prazos de validade dos equipamentos e insumos utilizados no processo 

produtivo. 

E.4  Forma de monitoramento, inspeção e controle de quebras ou mau 

funcionamento dos equipamentos. Estas ações tanto podem ser feitas de forma 

visual direta como por transmissão para a base a partir de sensoriamento 

remoto (telemetria); 

E.5  Localização dos equipamentos, tanto no que se refere à profundidade de 

operação como à distância em relação à costa e às bases  de operação; 

E.6  Tipos de equipamentos e ferramentais  necessários, plataformas de trabalho, 

equipamentos de carga e descarga, equipamentos de mergulho e outras 

necessidades especiais; 

E.7  Local da execução da manutenção, se pode ser feita no local (em alto-mar) 

utilizando plataforma flutuante ou se há necessidade de berços de atracação na 

costa para as manutenções; 

E.8  Qual o tipo de oficina é necessário, se há necessidade de oficina específica com 

características especiais; 

E.9  O quadro de pessoal deve ter treinamento especial ou podem ser mecânicos e 

eletricistas com experiência industrial; 

E.10 O quadro técnico de engenheiros e técnicos deve ter treinamento especial ou 

pode apenas ter experiência industrial. 

 

F. Segurança 

Basicamente os parâmetros considerados para esta análise serão as características dos 

equipamentos diante de: rompimento das amarras; abalroamento de outras embarcações; 

derrame de fluidos. Os parâmetros: integridade estrutural do casco, e colapso de elementos e 

componentes essenciais foram também analisados e desconsiderados desta, pois foram 

considerados no critério Mantenabilidade. 
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Tabela 5.11 – Comparação dos Parâmetros em Segurança 

 Pelamis AWS Pelamis Wave 
Dragon Pelamis Wave 

Bob Pelamis Ocean 
Energy 

Rompimento Amarras 1/7 7 5 1/5 1/7 7 1/3 3 

Abalroamento  1/5 5 7 1/7 1/7 7 1/5 5 

Derrame de Fluidos 1/9 9 1/5 5 1/5 5 1/5 5 

Média 1/7 7 4 1/4 1/6 6 ¼ 4 

         

 

 AWS Wave 
Dragon AWS Wave 

Bob AWS Ocean 
Energy 

Wave 
Bob 

Ocean 
Energy 

Rompimento Amarras 8 1/8 6 1/6 6 1/6 1 1 

Abalroamento  7 1/7 1/3 3 3 1/3 3 1/3 

Derrame de Fluidos 9 1/9 9 1/9 9 1/9 1/6 6 

Média 8 1/8 5 1/5 6 1/6 1/2 2 

         

 Wave 
Dragon 

Wave 
Bob 

Wave 
Dragon 

Ocean 
Energy 

 

 
  

Rompimento Amarras 1/7 7 1/3 3   

Abalroamento  1/8 8 1/5 5    

Derrame de Fluidos 1 1 1/5 5    

Média 1/5 5 1/4 4    
Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

 

O GTD atribuiu valores relativos comparando cada alternativa aos pares 

considerando cada um dos parâmetros definidos como importantes para análise. 

 

G. Desempenho Socioambiental 

O desempenho socioambiental pode ser avaliado conforme tabela 5.12, a 

comparação das alternativas nesse critério foi elaborado pelo grupo responsável pelos estudos 

do Módulo Ambiental do Projeto EONDAS, levando em consideração sua especificidade e 

excelência deste grupo na FURG. 
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Tabela 5.12 – Comparação dos Parâmetros do Desempenho Socioambiental 

 W
av

eB
ob

 

A
W

S 

O
ce

an
 

E
ne

rg
y 

W
av

e 
D

ra
go

n 

Pe
la

m
is Comentários sobre critérios 

Fase Atividade Impactos potenciais       

C
on

st
ru

çã
o 

e 
in

sta
la

çã
o 

Instalação de 
cabos 
submarinos 

Perturbação temporária de 
hábitats -2 -2 -2 -2 -2 Critério homogêneo para todos 

Danificação de zonas de 
interesse arqueológico 0 0 0 0 0 

Este critério não é aplicável 
para a região; se for, é 
semelhante para todos 

Instalação de 
cabos 
terrestres 

Perturbação temporária de 
hábitats -2 -2 -2 -2 -2 Critério homogêneo para todos 

Instalação do 
sistema de 
amarração 

Perturbação temporária de 
hábitats -2 -2 -2 -2 -2 Critério homogêneo para todos 

Construção 
do 
dispositivo 

Emissões totais de CO2, 
ruído, geração de detritos -1 -1 -1 -1 -1 Critério homogêneo para todos 

Instalação do 
dispositivo 

Impactos diversos 
(perturbação, ruídos, 
detritos, dejetos, etc.) 

-2 -2 -1 -1 -1 

Equipamentos submersos 
teriam maior potencial de 
impactos sobre o fundo 
oceânico; nos hábitats costeiros 
emersos, o potencial seria o 
mesmo para todos os 
equipamentos 

Tráfego 
marítimo 
durante a 
instalação 

Aumento do tráfego 
marítimo, que pode trazer 
riscos à navegação 

-1 -1 -1 -2 -2 

Grandes estruturas flutuantes 
oferecem maiores riscos no 
transporte que estruturas 
menores embarcadas 

O
pe

ra
çã

o 
e 

M
an

ut
en

çã
o 

Presença do 
dispositivo 

Impacto visual 0 0 0 0 0 Serão instalados offshore 
Efeitos positivos e 
negativos nos recursos 
pesqueiros 

-2 -2 -2 -2 -2 Exclusão de áreas de pesca 

Influência do ruído sobre 
mamíferos marinhos -1 -1 -1 -1 -1 

Todos possuem turbinas, 
portanto o critério é 
homogêneo para todos os 
dispositivos 

Riscos à  navegação -1 0 -1 -2 -2 

Riscos de rompimento de 
cabos e navegação à deriva é 
maior em grandes estruturas; 
risco de colisão em estruturas 
flutuantes é maior do que em 
submersas 

Alteração no regime de 
ondas 0 0 0 0 0 

Os efeitos na costa da 
atenuação energética seriam 
insignificantes devido à grande 
distância das estruturas 
offshore 

Presença dos 
cabos 
submarinos 

Geração de campo 
eletromagnético 0 0 0 0 0 

O efeito do campo 
eletromagnético é mínimo em 
cabos capeados. Critério 
homogêneo para todos. 
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Operação do 
sistema de 
conversão de 
energia 

Dependente do sistema 
utilizado (principalmente o 
ruído) 

0 0 0 0 0 Todas usam turbinas 

Presença do 
sistema de 
amarração 

Alteração no meio 
ambiente -1 -1 -1 -1 -1 Critério homogêneo para todos 

Perturbação pela 
movimentação de cabos e 
correntes 

-1 -1 -1 -1 -1 Critério homogêneo para todos 

Efeito benéfico de recife 
artificial -1 -1 -1 2 2 

Maior quanto maior a estrutura 
exposta ao contato com o mar; 
depende também da 
efetividade das tintas 
antifouling 

Presença das 
instalações 
costeiras 

Efeito visual -1 -1 -1 -1 -1 Critério homogêneo para todos 

Supressão de ambientes -1 -2 -1 -1 -1 Critério homogêneo para todos 

Manutenção 

Aumento do tráfego 
marítimo 0 0 0 0 0 

Será maior quanto maior a 
necessidade de manutenção; no 
momento não há elementos 
para avaliar 

Uso de infraestrutura de 
docagem -1 -1 -1 -2 -2 

Grandes estruturas demandam 
grande espaço de docas para 
manutenção e 
descomissionamento 

Emissão de dejetos e 
poluentes 0 0 0 0 0 

Será maior quanto maior a 
necessidade de manutenção; no 
momento não há elementos 
para avaliar 

Mecanismos 
anticorrosão Emissões tóxicas 0 0 0 0 0 Critério homogêneo para todos 

D
es

at
iv

aç
ão

 

Remoção do 
dispositivo 

Remoção do recife 
artificial -1 -1 -1 -2 -2 

Impacto maior quanto maior 
for a estrutura exposta ao 
contato com o mar; depende 
também da efetividade das 
tintas antifouling 

Uso de infraestrutura de 
docagem -1 -1 -1 -2 -2 

Grandes estruturas demandam 
grande espaço de docas para 
manutenção e 
descomissionamento 

Remoção do 
sistema de 
amarração 

Perturbação no ambiente 
local -1 -2 -1 -1 -1 Critério homogêneo para todos 

Remoção dos 
cabos 
submarinos 

Perturbação no ambiente 
local -1 -1 -1 -1 -1 Critério homogêneo para todos 

 Pontos 
Negativos das Alternativas -24 -25 -23 -25 -25  

Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
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H. Eficiência da Área Ocupada 

A eficiência da área ocupada foi determinada a partir dos cálculos a seguir 

apresentados e considerando as informações técnicas apresentadas pelos fabricantes em seus 

respectivos sites ou em artigos científicos consultados. 

 

H.1  Pelamis: 

Área ocupada: área retangular de 3,5m de diâmetro (largura) por 150m de 

comprimento (525,00m2).     

Potência: 750kW  

Rendimento da área (RA) = 750kW / (3,5m x 150m) 

RA = 1,4285kW / m² 

H.2 WaveBob:  

Modelo projetado para potência de 500kW 

Área ocupada: área circular com 15m de diâmetro (176,72m²) 

Potência: 500kW 

RA = 500 / (πd²/4) = 2,8294kW / m² 

H.3 AWS: 

Área ocupada: área circular com 9m de diâmetro (63,617m²) 

Potência: 1MW  

RA = 1000 / (π d²/4) = 15,72kW / m² 

ou 

Potência: 690kW 

RA = 690 / (π d²/4) = 10,85kW / m² 

H.4 Wave Dragon 

Modelo projetado para regime de ondas de 24W/m 

Área ocupada: área retangular de 260m X 150m (39.000,00m²) 

Potência: 4MW 

RA = 4000 / (260 X 150) = 0,1025kW / m² 

H.5 Ocean Energy 

Para este equipamento não foram obtidos dados suficientes para análise.  

Os dados obtidos podem ser apresentados na forma da tabela 5.16: 
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Tabela 5.13 – Eficiência da Área Ocupada  

Equipamento Potência 
(kW) 

Área ocupada 
(m²) 

Eficiência da 
área ocupada (kW/m²) Hierarquização 

Pelamis 750 525 1,43 3 
AWS 690 63,61 10,85 9 

Wave Dragon 4000 39000 0,10 1 
WaveBob 500 176,71 2,83 5 
OEnergy sem dados sem dados sem dados  

       Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
 

Tabela 5.14 – Eficiência da Área Ocupada Normalizada  

Equipamento Pelamis AWS W Dragon W Bob O Energy 

Pelamis 1 1/5 3 1/3 9 

AWS 5 1 7 3 9 

Wave Dragon 1/3 1/7 1 1/5 9 

WaveBob 3 1/3 5 1 9 

Ocean Energy 1/9 1/9 1/9 1/9 1 
        Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

 

Utilizando a escala de Saaty, podemos apresentar na tabela 5.14 a comparação entre 

as alternativas neste critério.  

 

I. Transferência Tecnológica 

O parâmetro que será fundamental na análise deste critério é a percepção que os 

membros da visita técnica tiveram da real disposição dos fornecedores em proporcionar 

efetiva transferência da tecnologia adquirida. Importante salientar que em alguns casos (ex.: 

WaveBob) este item fez parte da pauta de trabalho proposta pela empresa, dado o seu 

manifesto interesse em desenvolver uma relação comercial com características de parceria 

tecnológica. 
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5.5.7  Normalização dos Critérios Hierarquizados 

 

A- Cenário I – Business as Usual 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.15 – Normalização dos Critérios do Cenário I 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
 

  

Cr. 1 - Desempenho Econômico 

Cr. 2 - Disponibilidade Comercial  

Cr. 3 – Adaptabilidade 

Cr. 4 - Viabilidade da Empresa  

Cr. 5 – Mantenabilidade 

Cr. 6 – Segurança 

Cr. 7 – Desempenho Socioambiental 

Cr. 8 – Eficiência da Área Ocupada 

Cr. 9 - Transferência Tecnológica 

 CR 1 CR 2 CR 3 CR 4 CR 5 CR 6 CR 7 CR 8 CR 9 Cr. Wi 

CR 1 35,3% 42,4% 39,5% 34,9% 30,7% 27,2% 24,3% 21,9% 20,0% 30,7% 

CR 2 17,7% 21,2% 26,3% 26,2% 24,6% 22,6% 20,8% 19,2% 17,8% 21,8% 

CR 3 11,8% 10,6% 13,2% 17,5% 18,4% 18,1% 17,3% 16,4% 15,6% 15,4% 

CR 4 8,8% 7,1% 6,6% 8,7% 12,3% 13,6% 13,9% 13,7% 13,3% 10,9% 

CR 5 7,1% 5,3% 4,4% 4,4% 6,1% 9,1% 10,4% 11,0% 11,1% 7,6% 

CR 6 5,9% 4,2% 3,3% 2,9% 3,1% 4,5% 6,9% 8,2% 8,9% 5,3% 

CR 7 5,0% 3,5% 2,6% 2,2% 2,0% 2,3% 3,5% 5,5% 6,7% 3,7% 

CR 8 4,4% 3,0% 2,2% 1,7% 1,5% 1,5% 1,7% 2,7% 4,4% 2,6% 

CR 9 3,9% 2,6% 1,9% 1,5% 1,2% 1,1% 1,2% 1,4% 2,2% 1,9% 
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B- Cenário II – Grande Demanda de Energia de Fontes Renováveis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.16 – Normalização dos Critérios do Cenário II 
 
 CR 1 CR 2 CR 3 CR 4 CR 5 CR 6 CR 7 CR 8 CR 9 Cr. Wi 

CR 1 35,3% 42,4% 39,5% 34,9% 30,7% 27,2% 24,3% 21,9% 20,0% 30,70% 

CR 2 17,7% 21,2% 26,3% 26,2% 24,6% 22,6% 20,8% 19,2% 17,8% 21,82% 

CR 3 11,8% 10,6% 13,2% 17,5% 18,4% 18,1% 17,3% 16,4% 15,6% 15,43% 

CR 4 8,8% 7,1% 6,6% 8,7% 12,3% 13,6% 13,9% 13,7% 13,3% 10,89% 

CR 5 7,1% 5,3% 4,4% 4,4% 6,1% 9,1% 10,4% 11,0% 11,1% 7,64% 

CR 6 5,9% 4,2% 3,3% 2,9% 3,1% 4,5% 6,9% 8,2% 8,9% 5,33% 

CR 7 5,0% 3,5% 2,6% 2,2% 2,0% 2,3% 3,5% 5,5% 6,7% 3,70% 

CR 8 4,4% 3,0% 2,2% 1,7% 1,5% 1,5% 1,7% 2,7% 4,4% 2,59% 

CR 9 3,9% 2,6% 1,9% 1,5% 1,2% 1,1% 1,2% 1,4% 2,2% 1,89% 
           Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

 

 

5.5.8  Julgamentos de Valor  

 

 

Nesta etapa do processo o grupo de tomada de decisão efetuou a comparação par a 

par das alternativas em cada um dos critérios estabelecidos. A utilização dos parâmetros 

anteriormente definidos foi fundamental para que houvesse equilíbrio durante os julgamentos 

entre as alternativas estudadas em cada critério de análise, apresentados na Tabela 5.17. 

 

 

Cr. 1 - Disponibilidade Comercial  
 Cr. 2 - Desempenho Econômico 
 Cr. 3 - Viabilidade da Empresa  
 Cr. 4 – Adaptabilidade 
 Cr. 5 - Transferência Tecnológica 
 Cr. 6 – Mantenabilidade 
 Cr. 7 – Eficiência da Área Ocupada 
 Cr. 8 – Segurança 
 Cr. 9 – Desempenho Socioambiental 
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Tabela 5.17 – Alternativas e Critérios de Análise 

ALTERNATIVAS CRITÉRIOS DE ANÁLISE 
Pelamis Desempenho Econômico 
 Disponibilidade Comercial 
AWS Adaptabilidade 
 Viabilidade da Empresa 
Wave Dragon Mantenabilidade 
 Segurança 
WaveBob Desempenho Socioambiental 
 Eficiência da Área Ocupada 
Ocean Energy Transferência Tecnológica 

      Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
 

A- Desempenho Econômico 

Ao analisar as informações coletadas relativas ao estudo econômico do projeto 

Projeto EONDAS, ficou claro o não-repasse das informações necessárias ao estudo da 

viabilidade econômica do empreendimento proposto. O argumento de serem tratados os dados 

como estritamente confidenciais e restritos à empresa é entendido principalmente por estarem 

em consideração tecnologias desconhecidas no mercado e com potencial econômico elevado 

num futuro próximo.  

Estas foram as observações feitas no relatório de visita técnica. Percebe-se que este 

critério fica seriamente prejudicado para uma análise equânime das alternativas em estudo. O 

GTD decidiu por manter o critério em análise, mas, para não haver desequilíbrio durante o 

processo, atribuir a mesma importância relativa a todas as alternativas, Tabela 5.18. Outra 

possibilidade a ser incluída como uma simulação seria a exclusão deste critério, o que será 

objeto de análise no próximo item. 

 

Tabela 5.18 – Julgamentos de Valor do Desempenho Econômico 

     Fonte: Projeto EONDAS (2009) 
 

B- Disponibilidade Comercial 

Desempenho Econômico Pelamis AWS W. Dragon WaveBob O. Energy 

Pelamis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

AWS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Wave Dragon 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

WaveBob 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ocean Energy 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Os julgamentos de valor referentes ao critério Disponibilidade Comercial foram 

feitos, Tabela 5.19, onde a alternativa Ocean Energy foi considerada como a menos favorável 

pela falta de informações. 

 

Tabela 5.19 – Julgamentos de Valor da Disponibilidade Comercial 

Disponibilidade Comercial Pelamis AWS W. Dragon WaveBob O. Energy 

Pelamis 1,00 5,00 7,00 3,00 9,00 

AWS 0,20 1,00 3,00 0,33 9,00 

Wave Dragon 0,14 0,33 1,00 0,20 9,00 

WaveBob 0,33 3,00 5,00 1,00 9,00 

Ocean Energy 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 
     Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

 

C- Adaptabilidade 

Neste critério todas alternativas obtiveram a mesma pontuação, Tabela 5.20 

 

Tabela 5.20 – Julgamentos de Valor da Adaptabilidade 

Adaptabilidade Pelamis AWS W. Dragon WaveBob O. Energy 

Pelamis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

AWS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Wave Dragon 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

WaveBob 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Ocean Energy 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
    Fonte: Projeto EONDAS (2009) 

 

D- Viabilidade da Empresa 

Em decorrência da visita técnica foi possível fazer os julgamentos de valor de todas 

alternativas, exceto Ocean Energy que foi considerada como a menos favorável por falta de 

informações, Tabela 5.21. 

 

Tabela 5.21 - Julgamentos de Valor da Viabilidade da Empresa 

Viabilidade da Empresa Pelamis AW S W.                        
Dragon 

Wave
Bob 

O. 
Energy 

Pelamis 1,00 3,00 7,00 1,00 9,00 

AWS 0,33 1,00 5,00 0,33 9,00 

Wave Dragon 0,14 0,20 1,00 0,14 9,00 

WaveBob 1,00 3,00 7,00 1,00 9,00 

Ocean Energy 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 
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E- Mantenabilidade 

 

No critério Mantenabilidade foi possível fazer os julgamentos de valor de todas 

alternativas, a partir do conhecimento do GTD, Tabela 5.22. 

 

Tabela 5.22 – Julgamentos de Valor da Mantenabilidade 

Mantenabilidade Pelamis AWS W. Dragon WaveBob O. Energy 

Pelamis 1,00 1,00 7,00 0,20 5,00 

AWS 1,00 1,00 7,00 0,20 5,00 

Wave Dragon 0,14 0,14 1,00 0,22 0,33 

WaveBob 5,00 5,00 9,00 1,00 7,00 

Ocean Energy 0,20 0,20 3,00 0,14 1,00 
 

F- Segurança 

Os valores do critério segurança foram julgados conforme a Tabela 5.23. 

 

Tabela 5.23 – Julgamentos de Valor da Segurança 

Segurança Pelamis AWS W. Dragon WaveBob O. Energy 

Pelamis 1,00 0,14 5,00 0,33 1,00 

AWS 7,00 1,00 9,00 5,00 7,00 

Wave Dragon 0,20 0,11 1,00 0,11 0,20 

WaveBob 3,00 0,20 9,00 1,00 3,00 

Ocean Energy 1,00 0,14 5,00 0,33 1,00 
 

G- Desempenho Socioambiental 

Os julgamentos de valor para o critério Desempenho Socioambiental, foram 

realizados pelo grupo de especialistas da FURG em meio ambiente e seus resultados constam 

na Tabela 5.24. 

 

Tabela 5.24 – Julgamentos de Valor do Desempenho Socioambiental 

Desempenho Socioambiental Pelamis AWS W. Dragon WaveBob O. Energy 

Pelamis 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 

AWS 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 

Wave Dragon 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 

WaveBob 1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 

Ocean Energy 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 
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H- Eficiência da Área Ocupada 

A Tabela 5.25 contém os resultados dos julgamentos de valor para o critério 

Eficiência da Área Ocupada. 

 

Tabela 5.25 – Julgamentos de Valor Eficiência da Área Ocupada 

Eficiência da Área Ocupada Pelamis AWS W. Dragon WaveBob O. Energy 

Pelamis 1,00 0,20 3,00 0,33 9,00 

AWS 5,00 1,00 7,00 3,00 9,00 

Wave Dragon 0,33 0,14 1,00 0,20 9,00 

WaveBob 3,00 0,33 5,00 1,00 9,00 

Ocean Energy 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 
 

I- Transferência Tecnológica 

O critério Transferência Tecnológica foi comparado aos pares e seu resultado é 

apresentado na Tabela 5.26. 

 

Tabela 5.26 – Julgamentos de Valor da Transferência Tecnológica 

Transferência Tecnológica Pelamis AWS W. Dragon WaveBob O. Energy 

Pelamis 1,00 0,20 1,00 0,14 9,00 

AWS 5,00 1,00 5,00 0,33 9,00 

Wave Dragon 1,00 0,20 1,00 0,14 9,00 

WaveBob 7,00 3,00 7,00 1,00 9,00 

Ocean Energy 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 
 

 

5.5.9  Normalização dos Julgamentos de Valor e Cálculo das Prioridades Médias Locais 

 

 

A normalização dos julgamentos de valor e o respectivo cálculo das Prioridades 

Médias Locais, apresentando as importâncias relativas em cada critério, conforme as Tabelas 

5.27 a 5.30. 
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Tabela 5.27 Prioridades Médias do Desempenho Econômico 

Cr. 1 - Desempenho Econômico Pelamis AWS Wave 
Dragon 

Wave 
Bob 

Ocean 
Energy PML 

1 Pelamis 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

2 AWS  0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

3 Wave Dragon 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

4 WaveBob  0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

5 Ocean Energy 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
 

Tabela 5.28 - Prioridades Médias da Disponibilidade Comercial 

 
Tabela 5.29 - Prioridades Médias da Adaptabilidade 

Cr. 3 – Adaptabilidade Pelamis AWS W. Dragon WaveBob O. Energy PML 

1 Pelamis   0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

2 AWS   0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
3 Wave Dragon   0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

4 WaveBob   0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

5 Ocean Energy   0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
 
Tabela 5.30 -  Prioridades Médias da Viabilidade da Empresa 

Cr. 4 - Viabilidade da Empresa  Pelamis AWS W. Dragon WaveBob O. Energy PML 

1 Pelamis   0,39 0,41 0,35 0,39 0,24 0,35 

2 AWS   0,13 0,14 0,25 0,13 0,24 0,18 

3 Wave Dragon   0,06 0,03 0,05 0,06 0,24 0,09 

4 WaveBob   0,39 0,41 0,35 0,39 0,24 0,35 

5 Ocean Energy   0,04 0,02 0,01 0,04 0,03 0,03 
 
Tabela 5.31 -  Prioridades Médias da Mantenabilidade 

Cr. 5 – Mantenabilidade Pelamis AWS W. Dragon WaveBob O. Energy PML 

1 Pelamis   0,14 0,14 0,26 0,11 0,27 0,18 

2 AWS   0,14 0,14 0,26 0,11 0,27 0,18 

3 Wave Dragon   0,02 0,02 0,04 0,13 0,02 0,04 

4 WaveBob   0,68 0,68 0,33 0,57 0,38 0,53 

5 Ocean Energy   0,03 0,03 0,11 0,08 0,05 0,06 

Cr. 2 - Disponibilidade Comercial  Pelamis AWS W. Dragon WaveBob O. Energy PML 

1 Pelamis   0,56 0,52 0,41 0,62 0,24 0,47 

2 AWS   0,11 0,10 0,18 0,07 0,24 0,14 

3 Wave Dragon   0,08 0,03 0,06 0,04 0,24 0,09 

4 WaveBob   0,19 0,31 0,29 0,21 0,24 0,25 

5 Ocean Energy   0,06 0,03 0,06 0,07 0,03 0,05 
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Tabela 5.32 - Prioridades Médias da Segurança 

Cr. 6 – Segurança Pelamis AWS W.Dragon WaveBob O. Energy PML 

1 Pelamis   0,08 0,09 0,17 0,05 0,08 0,09 
2 AWS   0,57 0,63 0,31 0,74 0,57 0,56 

3 Wave Dragon   0,02 0,07 0,03 0,02 0,02 0,03 

4 WaveBob   0,25 0,13 0,31 0,15 0,25 0,21 

5 Ocean Energy   0,08 0,09 0,17 0,05 0,08 0,09 
 

Tabela 5.33 - Prioridades Médias do Desempenho Socioambiental 

Cr. 7 – Desempenho Socioambiental Pelamis AWS W.Dragon WaveBob O. Energy PML 

1 Pelamis  0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

2 AWS  0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 
3 Wave Dragon  0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

4 WaveBob  0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

5 Ocean Energy  0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 
 
Tabela 5.34 - Prioridades Médias da Eficiência da Área Ocupada 

Cr. 8 – Eficiência da Área Ocupada Pelamis AWS W.Dragon WaveBob O. Energy PML 

1 Pelamis  0,11 0,11 0,19 0,07 0,24 0,14 

2 AWS  0,53 0,56 0,43 0,65 0,24 0,48 

3 Wave Dragon  0,04 0,08 0,06 0,04 0,24 0,09 

4 WaveBob  0,32 0,19 0,31 0,22 0,24 0,25 

5 Ocean Energy  0,01 0,06 0,01 0,02 0,03 0,03 
 
Tabela 5.35 - Prioridades Médias da Transferência Tecnológica 

Cr. 9 - Transferência Tecnológica Pelamis AWS W. Dragon WaveBob O. Energy PML 

1 Pelamis   0,07 0,04 0,07 0,08 0,24 0,10 

2 AWS   0,35 0,22 0,35 0,19 0,24 0,27 

3 Wave Dragon   0,07 0,04 0,07 0,08 0,24 0,10 

4 WaveBob   0,50 0,67 0,50 0,58 0,24 0,50 

5 Ocean Energy   0,01 0,02 0,01 0,06 0,03 0,03 
 
 

5.5.10  Agregação Final das Alternativas 

 
 

As Tabelas 5.36 e 5.37 apresentam as importâncias de cada alternativa em cada um dos 

critérios, nos Cenários I e II. 
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Tabela 5.36 - Agregação Final das Alternativas – Cenário I – Business as Usual 

 CR 1 CR 2 CR 3 CR 4 CR 5 CR 6 CR 7 CR 8 CR 9 

Pelamis 6,1% 10,2% 3,1% 3,9% 1,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,2% 

AWS 6,1% 3,1% 3,1% 1,9% 1,4% 3,0% 0,5% 1,3% 0,5% 

Wave Dragon 6,1% 2,0% 3,1% 0,9% 0,3% 0,2% 0,5% 0,2% 0,2% 

WaveBob 6,1% 5,4% 3,1% 3,9% 4,0% 1,1% 0,5% 0,7% 0,9% 

Ocean Energy 6,1% 1,1% 3,1% 0,3% 0,5% 0,5% 1,6% 0,1% 0,0% 

30,7% 21,8% 15,4% 10,9% 7,6% 5,3% 3,7% 2,6% 1,9% 
 

 Tabela 5.37 - Agregação Final das Alternativas – Cenário II – Grande Demanda de Energia de 

Fontes Renováveis 

  CR 1 CR 2 CR 3 CR 4 CR 5 CR 6 CR 7 CR 8 CR 9 

Pelamis 14,4% 4,4% 5,5% 2,2% 0,8% 1,0% 0,5% 0,2% 0,3% 

AWS 4,3% 4,4% 2,7% 2,2% 2,1% 1,0% 1,8% 1,5% 0,3% 

Wave Dragon 2,8% 4,4% 1,3% 2,2% 0,8% 0,2% 0,3% 0,1% 0,3% 

WaveBob 7,6% 4,4% 5,5% 2,2% 3,8% 2,8% 0,9% 0,6% 0,3% 

Ocean Energy 1,5% 4,4% 0,4% 2,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,8% 

  30,7% 21,8% 15,4% 10,9% 7,6% 5,3% 3,7% 2,6% 1,9% 
 

 

5.5.11  Definição da Alternativa com Maior Valor 
 

 

A Tabela 5.38 apresenta os valores totais normalizados e em percentagem (Wi e 

Wi%) de cada alternativa, para o Cenário I, o Gráfico 5.01 representa os dados da Tabela 5.41 

e mostra que a alternativa Pelamis (26,3%), a luz das condições iniciais de análise tem uma 

importância levemente superior do que a alternativa WaveBob (25,8%), em seguida a 

alternativa AWS (20,9%) um pouco mais atrás, ficando as alternativas Wave Dragon (13,6%) 

e Ocean Energy (13,3%) e últimos lugares bem mais distantes. 
 

Tabela 5.38 - Alternativa com Maior Valor – Cenário I – Business as Usual 
 

ALTERNATIVA Wi Wi% 

Pelamis 0,2634 26,3% 

AWS  0,2094 20,9% 

Wave Dragon 0,1362 13,6% 

WaveBob  0,2581 25,8% 

Ocean Energy 0,1328 13,3% 

 1,0000 100,0% 
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Gráfico 5.01 Cenário I – Condições Iniciais 

 

Da mesma forma a Tabela 5.39 apresenta os valores totais normalizados e em 

percentagem, de cada alternativa, mas para o cenário II. Seus dados estão representados no 

Gráfico 5.02 mostrando que a situação permanece pratricamente a mesma, ocorrendo apenas 

um maior distanciamento entre o maior e os menores valores. 

 

Tabela 5.39 Alternativa com Maior Valor – Cenário II – Grande Demanda de 

Energia de Fontes Renováveis 

ALTERNATIVA Wi Wi% 

Pelamis 0,2924 29,2% 

AWS 0,2018 20,2% 

Wave Dragon 0,1239 12,4% 

WaveBob 0,2801 28,0% 

Ocean Energy 0,1017 10,2% 

  000 100,0% 

 

 
Gráfico 5.02 Cenário II – Condições Iniciais 
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O Gráfico 5.03 representa os Cenários I e II simultaneamente, para possibilitar 

melhor visualização e comparação de análise conforme as condições iniciais: 

 
        Gráfico 5.03. – Cenários I e II – Condições Iniciais 

 

 

5.5.12  Simulação 

 

 

O relatório da “visita técnica”, em complementação ao já descrito no módulo Estado 

da Arte do Projeto EONDAS, aponta que as alternativas disponíveis para conversão da 

energia das ondas em energia elétrica já são possíveis em termos tecnológicos – umas em 

estágios mais avançados do que outras, mas de forma geral pode-se afirmar que essa solução 

de geração de energia será realidade no futuro próximo. A viabilização comercial da aplicação 

de uma ou mais das alternativas estudadas como substituição em larga escala das formas de 

energia ora disponíveis ainda deve ser considerada como caminho a ser percorrido.  

A empresa representante da alternativa Ocean Energy, conforme detalhado no 

relatório de visita técnica, não viabilizou um encontro com a equipe de visitação. Isso foi 

muito prejudicial, pois em diversos critérios para essa alternativa os dados eram insuficientes 

para uma devida comparação com as demais. 

Sob este olhar o GTD fez uma segunda aplicação da metodologia AHP, em que o 

aspectos comerciais e a alternativa Ocean Energy foram desconsiderados do processo, 

deixando-se de analisar como critérios de análises o Desempenho Econômico pela falta de 
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dados,  a Disponibilidade Comercial pela mudança de foco e a alternativa Ocean Energy pela 

falta de dados. 

 

A. Considerações Fundamentais da Análise 

Para esta nova análise é necessária uma redefinição do foco do processo, ou seja, não 

é mais possível incluir no novo foco aspectos de ordem econômica, como viabilidade 

comercial e prazos para início de operação comercial. O novo foco permanece contando como 

critérios de análise os aspectos técnicos de parceria e conceituais. Este é aplicado após ser 

rediscutido e aceito, em conjunto com os parceiros da Petrobras/CENPES. Como Alternativas 

de Análise permanecem as quatro restantes, sendo retirada do processo por falta de dados a 

Ocean Energy: 

 Pelamis 
 AWS 
 Wave Dragon 
 WaveBob 
Dentre os nove critérios iniciais, foram retirados do processo o Desempenho 

Econômico e a Disponibilidade Comercial.  

 

B. Cenários - Simulação 

Nesta simulação foram mantidos os dois “Cenários” sugeridos durante o andamento 

deste processo de decisão, a hierarquização dos critérios restantes foi mantida conforme a 

inicialmente desenvolvida pelo GTD, conforme apresentadas nas Tabelas 5.40 e 5.41 

 

Cenário I – Business as Usual – Simulação 

 

 

 

 

 

 

 

Cr. 1 – Adaptabilidade 
Cr. 2 - Viabilidade da Empresa  
Cr. 3 – Mantenabilidade 
Cr. 4 – Segurança 
Cr. 5 – Desempenho Socioambiental 
Cr. 6 – Eficiência da Área Ocupada 
Cr. 7 – Transferência Tecnológica 
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        Tabela 5.40 – Cenário I – Simulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenário II - Grande Demanda de Fontes Renováveis de Energia - Simulação 
 

 

 

       Tabela 5.41 – Cenário II - Simulação 

 CR 1 CR 2 CR 3 CR 4 CR 5 CR 6 CR 7 Cr. Wi 

CR 1 13,2% 17,5% 18,4% 18,1% 17,3% 16,4% 15,6%  

CR 2 6,6% 8,7% 12,3% 13,6% 13,9% 13,7% 13,3%  

CR 3 4,4% 4,4% 6,1% 9,1% 10,4% 11,0% 11,1%  

CR 4 3,3% 2,9% 3,1% 4,5% 6,9% 8,2% 8,9%  

CR 5 2,6% 2,2% 2,0% 2,3% 3,5% 5,5% 6,7%  

CR 6 2,2% 1,7% 1,5% 1,5% 1,7% 2,7% 4,4%  

CR 7 1,9% 1,5% 1,2% 1,1% 1,2% 1,4% 2,2%  

 

 

C. Julgamento e Normalização de Valores - Simulação 

 

 

As Tabelas 5.42 e 5.43 apresentam os julgamentos de valor das alternativas aos pares 

em cada critério e os valores totais normalizados em cada um dos critérios estabelecidos 

 

 

 CR 1 CR 2 CR 3 CR 4 CR 5 CR 6 CR 7 Cr. Wi 

CR 1 13,2% 17,5% 18,4% 18,1% 17,3% 16,4% 15,6%  

CR 2 6,6% 8,7% 12,3% 13,6% 13,9% 13,7% 13,3%  

CR 3 4,4% 4,4% 6,1% 9,1% 10,4% 11,0% 11,1%  

CR 4 3,3% 2,9% 3,1% 4,5% 6,9% 8,2% 8,9%  

CR 5 2,6% 2,2% 2,0% 2,3% 3,5% 5,5% 6,7%  

CR 6 2,2% 1,7% 1,5% 1,5% 1,7% 2,7% 4,4%  

CR 7 1,9% 1,5% 1,2% 1,1% 1,2% 1,4% 2,2%  

 Cr. 1 – Viabilidade da Empresa 
 Cr. 2 – Adaptabilidade 
 Cr. 3 – Transferência Tecnológica 
 Cr. 4 – Mantenabilidade 
 Cr. 5 – Eficiência da Área Ocupada 
 Cr. 6 – Segurança 
 Cr. 7 – Desempenho Socioambiental 
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Tabela 5.42 - Cenário I - Simulação - Julgamento e Normalização de Valores 

 
 
 

 

 

 

 

Cr. 1 - Adaptabilidade Pelamis AWS W.Dragon WaveBob PML 
1 Pelamis 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
2 AWS   1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
3 Wave Dragon 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
4 WaveBob   1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
      

Cr. 2 - Viabilidade da Empresa  Pelamis AWS W.Dragon WaveBob PML 
1 Pelamis 1,00 3,00 7,00 1,00 0,39 
2 AWS   0,33 1,00 5,00 0,33 0,16 
3 Wave Dragon 0,14 0,20 1,00 0,14 0,05 
4 WaveBob   1,00 3,00 7,00 1,00 0,39 
      

Cr. 3 – Mantenabilidade Pelamis AWS W.Dragon WaveBob PML 
1 Pelamis 1,00 1,00 7,00 0,20 0,17 
2 AWS   1,00 1,00 7,00 0,20 0,17 
3 Wave Dragon 0,14 0,14 1,00 0,22 0,05 
4 WaveBob   5,00 5,00 9,00 1,00 0,60 
      

Cr. 4 – Segurança Pelamis AWS W.Dragon WaveBob PML 
1 Pelamis 1,00 0,14 5,00 0,33 0,11 
2 AWS   7,00 1,00 9,00 5,00 0,62 
3 Wave Dragon 0,20 0,11 1,00 0,11 0,04 
4 WaveBob   3,00 0,20 9,00 1,00 0,23 
      

Cr. 5 – Desempenho Socioambiental Pelamis AWS W.Dragon WaveBob PML 
1 Pelamis 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
2 AWS   1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
3 Wave Dragon 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
4 WaveBob   1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
      

Cr. 6 – Eficiência da Área Ocupada Pelamis AWS W.Dragon WaveBob PML 
1 Pelamis 1,00 0,20 3,00 0,33 0,12 
2 AWS   5,00 1,00 7,00 3,00 0,56 
3 Wave Dragon 0,33 0,14 1,00 0,20 0,06 
4 WaveBob   3,00 0,33 5,00 1,00 0,26 
      

Cr. 7 - Transferência Tecnológica Pelamis AWS W.Dragon WaveBob PML 
1 Pelamis 1,00 0,20 1,00 0,14 0,07 
2 AWS   5,00 1,00 5,00 0,33 0,29 
3 Wave Dragon 1,00 0,20 1,00 0,14 0,07 
4 WaveBob   7,00 3,00 7,00 1,00 0,57 
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Tabela 5.43. - Cenário II - Simulação - Julgamento e Normalização de Valores 

 
 
 
 

Cr. 1 - Viabilidade da Empresa  Pelamis AWS W.Dragon WaveBob PML 
1 Pelamis 1,00 3,00 7,00 1,00 0,39 
2 AWS   0,33 1,00 5,00 0,33 0,16 
3 Wave Dragon 0,14 0,20 1,00 0,14 0,05 
4 WaveBob   1,00 3,00 7,00 1,00 0,39 
        
 Cr. 2 - Adaptabilidade Pelamis AWS W.Dragon WaveBob PML 
1 Pelamis 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
2 AWS   1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
3 Wave Dragon 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
4 WaveBob   1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
        
 Cr. 3 - Transferência Tecnológica Pelamis AWS W.Dragon WaveBob PML 
1 Pelamis 1,00 0,20 1,00 0,14 0,07 
2 AWS   5,00 1,00 5,00 0,33 0,29 
3 Wave Dragon 1,00 0,20 1,00 0,14 0,07 
4 WaveBob   7,00 3,00 7,00 1,00 0,57 
        
 Cr. 4 – Mantenabilidade Pelamis AWS W.Dragon WaveBob PML 
1 Pelamis 1,00 1,00 7,00 0,20 0,17 
2 AWS   1,00 1,00 7,00 0,20 0,17 
3 Wave Dragon 0,14 0,14 1,00 0,22 0,05 
4 WaveBob   5,00 5,00 9,00 1,00 0,60 
        
 Cr. 5 – Eficiência da Área 
Ocupada Pelamis AWS W.Dragon WaveBob PML 

1 Pelamis 1,00 0,20 3,00 0,33 0,12 
2 AWS   5,00 1,00 7,00 3,00 0,56 
3 Wave Dragon 0,33 0,14 1,00 0,20 0,06 
4 WaveBob   3,00 0,33 5,00 1,00 0,26 
        
 Cr. 6 – Segurança Pelamis AWS W.Dragon WaveBob PML 
1 Pelamis 1,00 0,14 5,00 0,33 0,11 
2 AWS   7,00 1,00 9,00 5,00 0,62 
3 Wave Dragon 0,20 0,11 1,00 0,11 0,04 
4 WaveBob   3,00 0,20 9,00 1,00 0,23 
        

Cr. 7 – Desempenho Socioambiental Pelamis AWS W.Dragon WaveBob PML 
1 Pelamis 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
2 AWS   1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
3 Wave Dragon 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
4 WaveBob   1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 
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D. Agregação Final das Alternativas - Simulação 

 

A agregação final dos valores de cada alternativa em cada um dos critérios e nos dois 

cenários em estudo estão retratadas nas Tabelas 5.44 e 5.45. 

 

Tabela 5.44. Cenário I - Simulação - Agregação Final das Alternativas 

    CR 1 CR 2 CR 3 CR 4 CR 5 CR 6 CR 7   
Pelamis 8,76% 9,35% 2,76% 1,18% 1,74% 0,56% 0,22% 24,6% 
AWS 8,76% 3,91% 2,76% 6,50% 1,74% 2,58% 0,91% 27,2% 
Wave Dragon 8,76% 1,15% 0,87% 0,40% 1,74% 0,26% 0,22% 13,4% 
WaveBob 8,76% 9,35% 9,50% 2,47% 1,74% 1,22% 1,83% 34,9% 
    35,04% 23,75% 15,90% 10,56% 6,96% 4,62% 3,18% 100,0% 

 

Tabela 5.45. Cenário II - Simulação - Agregação Final das Alternativas 

    CR 1 CR 2 CR 3 CR 4 CR 5 CR 6 CR 7   
Pelamis 13,79% 5,94% 1,10% 1,83% 0,85% 0,52% 0,79% 24,8% 
AWS 5,77% 5,94% 4,56% 1,83% 3,89% 2,84% 0,79% 25,6% 
Wave Dragon 1,69% 5,94% 1,10% 0,58% 0,40% 0,18% 0,79% 10,7% 
WaveBob 13,79% 5,94% 9,14% 6,31% 1,83% 1,08% 0,79% 38,9% 
    35,04% 23,75% 15,90% 10,56% 6,96% 4,62% 3,18% 100,0% 

 

 

E. Definição da Alternativa Com Maior Valor – Simulação 

 

O Gráfico 5.04 representando a simulação no Cenário I, mostra a alternativa 

WaveBob (34,9%) como a alternativa com maior importância dentre as demais. em um 

segundo plano e bem próximas uma da outra estão as alternativas AWS(27,2%) e Pelamis 

(24,6%), ficando por último a Wave Dragon (13,4%). Observa-se nessa simulação que 

ocorrem significativas alterações na importância relativa das alternativas em estudo. 
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Gráfico 5.04. – Cenário I - Business as Usual – Simulação 

 

 

O Gráfico 5.05, representando a simulação para o Cenário II, mostra a alternativa 

WaveBob (38,9%) bem na frente em primeiro lugar em importância, seguido por AWS 

(25,6%) e Pelamis (24,8%) quase empatados e Wave Dragon (10,6%) bem atrás como a 

alternativa com menor importância.  

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                         Fonte: 
EONDAS 
 

 
Gráfico 5.06. -  Cenários I e II - Simulação 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 5.05 – Novo Cenário II - Grande Demanda de Fontes Renováveis de Energia – 

Simulação 

 

Para facilitar a análise e compreensão o Gráfico 5.06 apresenta a seguir os dois 

cenários em um único momento. Pode-se verificar que a variação dos cenários não altera o 

resultado final, permanecendo as mesmas alternativas nas mesmas colocações. 

ALTENATIVA Wi % Wi 

Pelamis 24,6% 0,2457 

AWS 27,2% 0,2716 

Wave Dragon 13,4% 0,1340 

WaveBob 34,9% 0,3486 

 100,0% 1,0000 

ALTERNATIVA Wi % Wi 
Pelamis 24,82% 0,2482 
AWS 25,62% 0,2562 
Wave Dragon 10,67% 0,1067 
WaveBob 38,89% 0,3889 
  100,0% 1,0000 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

PELAMIS AWS W. DRAGON W.BOB

24,82% 25,62%

10,67%

38,89%

Cenário II - Simulações
(Sem: Desemp. Econ., Ocean Energy e Disp. Comerc. )

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

PELAMIS AWS W. DRAGON W.BOB

24,6%
27,2%

13,4%

34,9%

Cenário I - Simulações
(sem: Desemp. Econ., Ocean Energy e Disp. Comerc.)
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Gráfico 5.06. -  Cenários I e II - Simulação 
 

O gráfico 5.07 mostra todo o conjunto de opções analisadas desde os dois cenários 

nas condições iniciais até os dois cenários nas condições de simulação proposta, ou seja, 

desconsiderando a alternativa Ocean Energy e os critérios Desempenho Econômico e 

Disponibilidade Comercial.  

 

 
 Gráfico 5.07. - Todas as Opções Analisadas 
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6. CONCLUSÕES 
 

 

O presente trabalho mostra que, aplicado o método de escolha (AHP) às cinco 

alternativas escolhidas (Pelamis, AWS, WaveBob, Wave Dragon e Ocean Energy), 

considerando os dois cenários preestabelecidos de forma conjunta entre as equipes da FURG e 

Da Petrobras/CENPES definidos como: “Business as Usual” e “Grande Demanda de Energia 

de Fontes Renováveis” e, em função destes, distribuídos hierarquicamente os nove critérios 

fundamentais, concluiu-se que em ambos os cenários a alternativa Pelamis ocupou a primeira 

posição, com 26,3% e 29,2% dos pontos, respectivamente. A segunda posição ficou com a 

alternativa WaveBob, com 25,8% e 28% dos pontos, respectivamente. A terceira posição foi 

ocupada pela alternativa AWS, com 20,9% e 20,2% dos pontos, respectivamente. A 

alternativa Wave Dragon ficou com a quarta posição, somando 13,6% e 12,4% dos pontos, 

respectivamente, e finalmente, na quinta posição ficou a alternativa Ocean Energy, com 

13,3% e 10,2% dos pontos, respectivamente.  

Um marco no desenvolvimento deste trabalho foi a visita técnica realizada pelo 

GTD. Nesta visita algumas convicções do grupo foram alteradas, dentre as mais significativas 

verifica-se que nenhuma das alternativas teria condições de cumprir pelo menos uma das 

condições estabelecidas no foco, ou seja ter condições de operar comercialmente em um prazo 

máximo de 5 (cinco) anos.  

Nestas condições ocorre a necessidade de alterações inclusive no foco estabelecido, 

passando então para uma situação em que a prioridade comercial cede lugar ao 

desenvolvimento tecnológico, isto ocorre na simulação feita. Na prática essas alterações, 

principalmente pela saída da Disponibilidade Comercial, provocaram a necessidade de uma 

mudança radical no foco inicial, passando-o de um caráter comercial onde os critérios 

econômicos eram bem valorados na hierarquia estabelecida, para um foco com ênfase no 

desenvolvimento tecnológico. 

Na análise dos resultados de todas as situações construídas, observa-se que as 

posições de cada alternativa não variam conforme a mudança dos cenários, tanto nas 

condições iniciais quanto que na simulação, mas quando o foco se altera, pela retirada do 

critério Disponibilidade Comercial verifica-se importantes alterações nas importâncias 

relativas de cada alternativa em estudo. 
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Importante salientar que sendo desconsiderados, a alternativa Ocean Energy e o 

critério Desempenho Econômico, isto não contribui para alterações nas posições das 

importâncias relativas das alternativas, ocorrendo apenas um distanciamento dos valores 

encontrados. 

Entretanto, é importante frisar a grande proximidade entre as pontuações alcançadas 

pela alternativa Pelamis e pela alternativa WaveBob, praticamente caracterizando um empate 

técnico entre elas. Se considerarmos que nenhuma das alternativas analisadas encontra-se em 

condições de geração comercial de energia (conforme constatado na visita técnica) e que 

apenas a alternativa Pelamis apresenta-se construída em full-scale (ou seja, em condições de 

iniciar testes finais de operação comercial sob condições reais de produção), e se 

considerarmos também que um dos critérios mais importantes nos dois cenários analisados é 

exatamente a disponibilidade comercial (neste instante, francamente favorável à alternativa 

Pelamis), a proximidade entre as pontuações das duas alternativas mais bem colocadas pode 

ser sugestiva de certa vantagem tecnológica e operacional para a alternativa WaveBob. 

Portanto, embora a conclusão quantitativa obtida pela aplicação do presente método 

indique a melhor pontuação para a alternativa Pelamis, surge neste trabalho uma segunda e 

forte opção, produto da inferição qualitativa dos resultados obtidos, aparentemente não menos 

importante que a primeira e que sugere que antes da tomada de qualquer decisão comercial 

pelo menos se considerem as reais possibilidades da alternativa WaveBob, principalmente 

tendo em vista o prazo de cinco anos fixado na definição do foco principal. 

Em termos de tomada de decisão conclui-se que o AHP é adequado ao tipo de 

situação apresentada. A necessidade de formação de um grupo para tomar as decisões (GTD) 

é um fator que facilita e possibilita a participação de forma qualitativa utilizando toda 

experiência do pessoal envolvido. A importância no estabelecimento do foco foi plenamente 

constatada mostrando que dependendo do foco os resultados podem alterar-se de forma 

radical. A possibilidade de flexibilidade na manipulação dos dados conforme o foco, critérios 

ao longo do processo de tomada de decisão. Destaca-se a importância do estabelecimento, 

conceituação uniforme e hierarquização dos critérios de análise e dos julgamentos de valor 

par a par em cada um dos critérios além da possibilidade de estruturar um problema com um 

modelo que mostre os elementos-chave do problema e suas relações; do GTD expor 

julgamentos que refletem seus conhecimentos, sentimentos e emoções; representar os 

julgamentos com números significativos; usar esses números para calcular as prioridades dos 

elementos da hierarquia; sintetizar esses resultados para determinar um resultado geral e 

analisar a sensibilidade a mudanças de julgamento.   
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ANEXO 

 

 
ANEXO O1 – RELAÇÃO DOS DISPOSITIVOS WEC 

 

Dispositivo Promotor/Contato Tipologia País 
Princípio de 

Funcionamento 
enquadrado 

Ilustração 

Aegir Dynamo™ 
Ocean Navitas Ltd 

http://www.oceanna
vitas.com 

Near- & 
Offshore Reino Unido Corpo Oscilante 

Flutuante 

 

AquaBuOY 

Finavera 
Renewables 

http://www.finavera
.com 

Offshore 

Canadá 

(originalmente 
Irlanda; grupo 
Aquaenergy, 

EUA; 
tecnologias 

desenvolvidas 
na Suécia) 

Corpo Oscilante 
Flutuante 

 

AWS (Archimedes 
Wave Swing) 

AWS Ocean Energy 
Ltd 

http://www.awsocea
n.com 

Offshore Países Baixos Corpo Oscilante 
Submerso 

 

BioWAVE™ 

BioPower Systems 
Pty. Ltd 

http://www.biopowe
rsystems.com/ 

Nearshore Austrália Corpo Oscilante 
Submerso 

 

Brandl Generator 
Brandl Motor 

http://brandlmotor.d
e 

Near- & 
Offshore Alemanha Corpo Oscilante 

Flutuante 
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CETO  

Seapower Pacific 
Pty Ltd 

http://www.ceto.co
m.au 

Nearshore Austrália Corpo Oscilante 
Submerso 

 

C-Wave 
C-Wave Limited 

http://www.cwavep
ower.com 

Near-& 
Offshore Reino Unido Corpo Oscilante 

Submerso 

 

Direct Drive 
Permanent 

Magnet Linear 
Generator Buoy / 

Permanent 
Magnet Rack and 
Pinion Generator 

Buoy / Contact-less 
Force 

Transmission 
Generator Buoy 

Columbia Power 
Technologies 

http://www.columbi
apwr.com 

Near- & 
Offshore EUA Corpo Oscilante 

Flutuante 

 

EGWAP 
(Electricity 

Generated Wave 
Pipe) 

Able Technologies Nearshore EUA Corpo Oscilante 
Flutuante 

 

Energetech 
Oceanlinx Ltd. 

http://www.oceanlin
x.com 

Onshore & 
Nearshore Austrália Coluna d’Água 

Oscilante 

 

FO3 Fobox AS Offshore Noruega Corpo Oscilante 
Flutuante 

 

FWEPS (Float 
Wave Electric 
Power Station) 

Applied 
Technologies 
Company, Ltd 

http://www.atecom.r
u 

Offshore Rússia Corpo Oscilante 
Submerso 
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FWPV (Floating 
Wave Power 

Vessel)  

Sea Power 
International AB 

Near- & 
Offshore Suécia Galgamento 

 

Generator utilizing 
patented 

electroactive 
polymer artificial 
muscle (EPAM™) 

technology  

SRI International 

http://www.sri.com 
Offshore 

 

 

EUA 

 

Corpo Oscilante 
Flutuante 

 

Langlee System 

Langlee Wave 
Power 

http://www.langlee.
no 

Nearshore Noruega Corpo Oscilante 
Submerso 

 

Lever Operated 
Pivoting Float 

Swell Fuel 

http://www.swellfue
l.com 

Offshore EUA Corpo Oscilante 
Submerso 

 

LIMPET 

Wavegen 
(subsidiária de 
Voith Siemens 
Hydro Power 
Generation) 

Linha da Costa 
- CAO Reino Unido Coluna d’Água 

Oscilante 

 

Linear generator 
(Islandsberg 

Project) 

Seabased AB 

http://www.seabase
d.com 

Near- & 
Offshore Suécia Corpo Oscilante 

Flutuante 

 

Manchester 
Bobber 

University of 
Manchester 

Intellectual Property 
Ltd (UMIP) 

http://www.manches
terbobber.com 

Offshore Reino Unido Corpo Oscilante 
Flutuante 
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Martifer device 
Martifer 

http://www.martifer.
com 

Offshore Portugal   

McCabe Wave 
Pump (MWP) 

Hydam Technology 
Ltd 

 

Near- & 
Offshore Irlanda Corpo Oscilante 

Flutuante 

 

MHD Neptune Neptune Systems Offshore 
submerso 

Países Baixos   

MHD Wave 
Energy 

Conversion 
(MWEC) 

Sara Ltd 

http://www.sara.co
m 

Near- & 
Offshore EUA Corpo Oscilante 

Flutuante 

 

Multi Absorbing 
Wave Energy 

Converter 
(MAWEC) 

Leancon Wave 
Energy 

http://www.leancon.
com 

Multi 
Absorbing 

Wave Energy 
Converter 

(MAWEC) / 
Near- & 
Offshore 

Dinamarca Corpo Oscilante 
Flutuante 

 

Multi Resonant 
Chamber (MRC) 

wave energy 
converter - MRC 

1000 

ORECon Ltd 

http://www.orecon.c
om 

Near- & 
Offshore Reino Unido Coluna d’Água 

Oscilante 

 

Ocean Energy 
Buoy (OE Buoy)  

Ocean Energy Ldt. 

http://www.oceanen
ergy.ie 

Near- & 
Offshore Irlanda Corpo Oscilante 

Flutuante 

 

OceanStar ocean 
power system 

Bourne Energy 

http://www.bournee
nergy.com 

Pouco claro EUA Corpo Oscilante 
Flutuante 
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OMI Combined 
Energy System 

(OMI CES)  

Ocean Motion 
International LLC 

http://www.oceanm
otion.ws 

Near- & 
Offshore EUA Corpo Oscilante 

Flutuante 

 

OWEC (Ocean 
Wave Energy 

Converter)  

Ocean Wave Energy 
Company 

www.owec.com 
Offshore EUA Corpo Oscilante 

Submerso 

 

OWEL Wave 
Energy Converter 

(the Grampus)  

Offshore Wave 
Energy Limited 

http://owel.co.uk 

Near- & 
Offshore Reino Unido 

Coluna d’Água 
Oscilante 

 

Oyster 

Aquamarine Power 
Ltd 

http://www.aquamar
inepower.com 

Nearshore 
semi-submerso Reino Unido Corpo Oscilante 

Submerso 

 

PelagicPower 
Pelagic Power AS 

http://www.pelagicp
ower.com 

Nearshore Noruega Corpo Oscilante 
Flutuante 

 

Pelamis 

Pelamis Wave 
Power 

http://www.pelamis
wave.com 

Offshore Reino Unido Corpo Oscilante 
Flutuante 

 

Pico plant 

WAVE ENERGY 
CENTRE (WaVEC) 

http://www.pico-
owc.net 

Onshore Portugal Coluna d’Água 
Oscilante 

 

Poseidon's Organ 

Floating Power 
Plant ApS (F.P.P.) 

http://www.poseido
norgan.com 

Near- & 
Offshore Dinamarca Coluna d’Água 

Oscilante 
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PowerBuoyTM 

Ocean Power 
Technologies Inc. 

(OPT) 

http://www.oceanpo
wertechnologies.co

m 

Offshore EUA Corpo Oscilante 
Flutuante 

 

PS FROG Lancaster 
University   Corpo Oscilante 

Flutuante 

 

S.D.E. SDE Energy Ltd. 
Onshore; 
concreto 
armado 

Israel Corpo Oscilante 
Flutuante 

 

Salter's Duck University of 
Edinburgh  Reino Unido Corpo Oscilante 

Flutuante 

 

SEADOG 
Independent Natural 

Resources, Inc 
(INRI) 

Nearshore EUA Corpo Oscilante 
Flutuante 

 

Seaheart Oceanic Power  Espanha   

Seawave Slot-Cone 
Generator (SSG)  

WAVEenergy AS 

http://www.wavessg
.com 

Onshore Noruega Coluna d’Água 
Oscilante 

 

SPERBOY 

Embley Energy 
Limited 

http://www.sperboy.
com 

Near- & 
Offshore Reino Unido Corpo Oscilante 

Flutuante 
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SurfPower 

Seawood Designs 
Inc 

http://www.surfpow
er.ca 

Near- & 
Offshore Canadá Corpo Oscilante 

Flutuante 

 

SyncWave 

SyncWave™ 
Energy Inc. 

http://www.syncwav
eenergy.com 

Near- & 
Offshore Canadá 

Corpo Oscilante 
Flutuante 

 

Système Autonome 
Eléctrique de 

Récupération de 
l'Energie des 

Vagues (SEAREV) 

SeaRev (consórcio 
em formação, a 
partir da Ecole 

Centrale de Nantes) 

http://www.ec-
nantes.fr 

Offshore França Corpo Oscilante 
Flutuante 

 

TETRON 
Joules Energy 

Efficiency Services 
Ltd 

Offshore, 
detalhes pouco 

claros 
Irlanda Corpo Oscilante 

Flutuante 

 

The Linear 
Generator 

Trident Energy 
Limited 

http://www.tridente
nergy.co.uk 

Near- & 
Offshore; 

idealmente 
concreto 
armado 

Reino Unido Corpo Oscilante 
Flutuante 

 

Wave Catcher 

Offshore Islands 
Limited 

http://www.offshore
islandslimited.com 

Offshore 
concreto 
armado 

EUA   

Wave Dragon 
Wave Dragon Aps 

http://www.wavedra
gon.net 

Near- & 
Offshore Dinamarca Galgamento 
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Wave Rider 
SeaVolt Ltd 

http://www.seavolt.
com 

Near- & 
Offshore EUA Corpo Oscilante 

Flutuante 

 

Wave Rotor 
(Darrieus Wave 

Rotor) 

Ecofys BV 

http://www.ecofys.n
l 

Near- & 
Offshore 

 
 

 

Países Baixos Corpo Oscilante 
Submerso 

 

Wave Star 

Wave Star Energy 
ApS 

http://www.wavesta
renergy.com 

Near- & 
Offshore Dinamarca Corpo Oscilante 

Flutuante 

 

Waveberg 

Waveberg™ 
Development 

Limited 

http://www.waveber
g.com 

Nearshore EUA Corpo Oscilante 
Flutuante 

 

WaveBlanket 

Wind Waves And 
Sun 

http://www.windwa
vesandsun.com 

Near- & 
Offshore EUA Galgamento 

 

WaveBob 
WaveBob Ltd. 

http://www.WaveBo
b.com 

Offshore Irlanda Corpo Oscilante 
Flutuante 

 



119 
 

WaveMaster 

Ocean WaveMaster 
Limited 

http://www.oceanwa
vemaster.com 

Near- & 
Offshore Reino Unido  

 

Wavemill Wavemill Energy 
Corporation Onshore Canadá   

WavePlane 

WavePlane 
Production A/S – 
(atual) WPP A/S 

http://www.wavepla
ne.com 

Near- & 
Offshore Dinamarca Galgamento 

 

WaveRoller 
AW Energy Oy 

http://www.aw-
energy.com 

Nearshore Finlândia Corpo Oscilante 
Submerso 

 

WECA – PDP500 

DAEDALUS 
Informatics Ltd 

http://www.daedalus
.gr 

Near- & 
Offshore Grécia Coluna d’Água 

Oscilante 

 

WET EnGen™ 

Wave Energy 
Technologies Inc. 

http://www.waveene
rgytech.com 

Near- & 
Offshore Canadá Corpo Oscilante 

Flutuante 

 

WET-NZ device 
WET-NZ 

http://www.wavener
gy.co.nz 

Near- & 
Offshore 

Nova Zelândia Corpo Oscilante 
Flutuante 
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