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1Abstract—The distributed generation based on renewable 

sources becomes a global trend to increase the energy 

generation's capacity, reduce costs associated with transmission 

and distribution and also supply part of the electricity 

consumption in large consumer centers, like Brazilian big cities. 

However, it is required to analyze the impact and viability of 

inserting energy mini and microgeneration technologies in the 

Brazilian electrical system, concerning technical, operational, 

economic, environmental and social aspects. The multivariate 

analysis for this research was be conducted using the method of 

DEA (Data Envelopment Analysis) and PROMETHEE II, which 

allows obtaining assessments of the efficiency of distributed 

generation technologies. 
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I. INTRODUÇÃO 

as últimas décadas houve uma crescente preocupação de 

vários setores da sociedade com relação a ecologia, meio 

ambiente, sustentabilidade e discussões sobre a relação do 

homem com a natureza. A emissão e acumulação de CO² na 

atmosfera e o consequente aquecimento global tem 

convencido a opinião pública que o uso de tecnologias de 

baixo impacto ambiental devem ocupar papel de destaque na 

produção de energia [1]. 

A utilização de fontes de geração de energias renováveis 

faz-se presente no cotidiano das cidades por todo o mundo. 

Um dos principais desafios encontrados hoje no mundo é a 

geração de energia elétrica de forma sustentável e renovável, 

visando diminuir gradativamente a geração baseada em 

energia nuclear, carvão e petróleo, fontes convencionais de 

geração de energia que geram um impacto ambiental muito 

grande e são baseadas em recursos limitados. [2]. 

Dentre as diversas tecnologias de geração de energia 

renovável, podemos citar os sistemas eólicos, fotovoltaicos, 

usinas de incineração de resíduos e biomassa, além de 

pequenas usinas hidroelétricas como alternativas prováveis 

para a geração distribuída. Apesar de serem consideradas 

fontes de energia renovável, a geração nestes sistemas não é 

regular e constante como as fontes convencionais de geração 
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de energia elétrica, pois estas fontes renováveis têm alta 

dependência de fatores atmosféricos como ventos, nuvens, 

precipitações e o nível de radiação solar. [3].  

O Brasil é um dos países mais privilegiados em recursos 

naturais, com água, ventos e a luz solar abundante e propagada 

em praticamente todo o ano. Mesmo assim a utilização de 

fontes renováveis é baixa. Com a inserção de novas políticas 

de incentivos tarifários, associada a uma regulamentação 

específica do setor elétrico para a geração de energia baseada 

em fontes renováveis, deve haver um aumento significativo da 

inserção destas tecnologias nos próximos anos [4]. 

II. OBJETIVO 

Realizar uma análise comparativa entre métodos de análise 

multivariável de eficiência da geração de energia elétrica que 

permita auxiliar na tomada de decisão da escolha da 

tecnologia renovável mais eficiente.   

III. METODOLOGIA 

A análise dos dados de fontes geradoras de energia leva 

em conta aspectos sociais, ambientais, operacionais, técnicos e 

econômicos Dois principais métodos são os mais utilizados: o 

método Análise por Envoltória de Dados (DEA) e o método 

Promethee que possuem características distintas apresentadas 

a seguir. A metodologia empregada foi a comparação entre os 

dois métodos de análise multivariável em dois conjuntos de 

dados distintos extraídos da literatura [5] e [6] . 

A) DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 

A Análise de Envoltória de Dados (Data Envelopment 

Analysis – DEA) é uma técnica baseada em programação 

linear para determinar a eficiência relativa em unidades 

produtivas. Esta técnica baseia-se na análise de dados das 

unidades produtoras agrupados em entradas (insumos) e saídas 

(produtos), tendo como objetivo a criação de uma unidade 

eficiente hipotética, através de uma média ponderada das 

unidades estudadas, podendo servir também como um 

elemento comparador para uma unidade ineficiente [7].  

Na DEA não há necessidade de saber, a priori, os pesos 

que representam a importância dos diferentes aspectos 

(variáveis) considerados para a análise. Cada unidade tem total 
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liberdade para escolha dos pesos de tal forma que sua 

avaliação seja a melhor possível. 

B) PROMETHEE 

O Promethee (Preference Ranking Organization METHod 

for Enrichment of Evaluations) é um método matemático de 

análise multivariável que auxilia os tomadores de decisão a 

encontrar uma melhor alternativa a um determinado problema, 

baseado em uma análise par a par dos dados das unidades 

estudadas. Este método se distingue do DEA por possibilitar o 

decisor estabelecer um critério de preferência ou ranking entre 

as unidades [8]. 

C) DADOS DA ANÁLISE 

Os dados utilizados neste artigo foram provenientes do 

estudo que se baseou na metodologia Data Envelopment 

Analysis (DEA) para realizar o ranking de eficiência das 

tecnologias estudadas [5].  

Neste artigo, os critérios utilizados para avaliação das 

fontes geradoras de energia renovável (FGER) foram de 

ordem ambiental, social, técnica, operacional e econômica. 

Este estudo foi aplicado em diversas FGERs de forma a 

compará-las sob diversos aspectos.  

As tecnologias renováveis utilizadas nesta avaliação foram 

as usinas termoelétricas de gás natural, usinas de geração de 

energia eólica, painéis fotovoltaicos ou painel solar, as PCHs 

ou pequenas usinas hidráulicas, usinas de aproveitamento de 

bagaço de cana, casca de arroz, incineração de rejeitos e gás 

de lixo. 

IV. RESULTADOS 

A) RANKING DEA 

A primeira análise foi feita no DEA, onde os dados 

financeiros foram considerados como dados de entrada e os 

dados de geração energética e impacto socioambiental são os 

dados de saída.  A Tabela 1 apresenta os dados para análise da 

eficiência relativa das FGERs, utilizando o método DEA:  

TABELA I 

INSUMOS E PRODUTOS DAS FGERs 

 

A análise multivariável realizada pelo DEA aponta 

unidades eficientes, que são classificadas com índice de 

eficiência 1 e unidades menos eficientes. Este resultado pode 

ser visto na Figura 1, apresentada a seguir: 

 
Figura 1. Eficiência das FGERs por DEA 

As tecnologias citadas como eficientes são as usinas de 

biomassa (Casca de Arroz, Incineração e Gás de Lixo) que 

geram muitos empregos diretos na gestão e separação de 

resíduos que podem ser utilizados em termoelétricas 

posteriormente.  

B) RANKING PROMETHEE 

Este estudo propõe uma análise comparativa de métodos, 

desta forma, foram utilizados os mesmos dados para realizar 

uma nova análise, baseada na metodologia Promethee, para 

comparar com o resultado obtido no DEA. 

Foram considerados pesos equivalentes para o estudo do 

PROMETHEE de forma a não comprometer o resultado em 

relação ao ranking obtido no DEA. 

A análise foi realizada utilizando pesos equivalentes aos 

realizados na análise do DEA. Desta forma obtivemos o 

resultado demonstrado na figura 2: 

 
Figura 2. Eficiência das FGERs por Promethee 
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As tecnologias que obtiveram melhor classificação foram 

as termoelétricas a gás (biogás, gás natural) que tem um 

potencial de geração energética superior as demais tecnologias 

analisadas neste estudo.  

V. CONCLUSÃO 

As fontes de energia renováveis são uma tendência para 

mini e microgeração de energia elétrica em todo o mundo e 

especialmente no Brasil, que possui altos índices de irradiação 

solar, ventos, marés e abundância de recursos hídricos.  

O Brasil, assim como vários países no mundo, está 

adotando políticas de incentivo à implantação de sistemas de 

geração de energia renováveis, para viabilizar a segurança 

energética, diversificar a matriz energética e incentivar 

pesquisas no setor. 

As análises realizadas neste trabalho evidenciam que a 

metodologia adotada no estudo comparativo entre tecnologias 

de geração de energia renovável é extremamente relevante e 

influencia no resultado do objeto em estudo. O método DEA 

trouxe resultados de acordo com o tipo de análise matemática 

comparativa inerente a este método. O mesmo ocorre com o 

método Promethee. 

Os resultados obtidos pelos diferentes métodos foram 

totalmente diferentes. Desta forma, é extremamente 

importante conhecer a proposta do método comparativo para 

obter o melhor resultado possível, para auxiliar de forma 

efetiva a tomada de decisão na hora da escolha da melhor 

tecnologia para geração de energia através de fontes 

renováveis. 
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