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Resumo – Este artigo descreve os fundamentos de uma 

Plataforma de Ajuda à Negociação desenvolvido sobre um 
GIS – Sistema de Informação Geográfica,  concebido para 
facilitar a obtenção de compromissos entre agentes como 
investidores, grupos ambientalistas e agências 
governamentais, no que respeita à decisão de localização de 
parques eólicos numa região. O modelo foi desenvolvido com 
uma aplicação à região autonómica de La Rioja, em Espanha, 
em cooperação com a Universidade de La Rioja. 

1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da geração dispersa está 
condicionado, em particulares em países desenvolvidos 
como na União Europeia, por um número de restrições que 
limitam o sucesso de iniciativas da parte da administração 
pública, visando incentivar o incremento da penetração de 
renováveis no perfil de capacidade de produção de 
electricidade de uma dada região ou país. 

Estas iniciativas podem assumir formas diversas, de 
subsídios à construção de parques eólicos ao 
estabelecimento de tarifas “verdes” que remunerem 
favoravelmente os investimentos. Em consequência, os 
investidores privados colocam uma elevada pressão na 
busca de locais de implantação de novos geradores e na 
respectiva ligação à rede para escoamento da energia 
gerada. 

Uma fonte de limitações a este tipo de investimentos 
deriva de programas ou regulamentos supra-nacionais, 
nacionais ou locais, criando zonas protegidas, parques 
naturais ou nacionais, áreas de biodiversidade e equilíbrio 
ecológico protegidos, para além de zonas de interdição na 
vizinhança de edifícios, aeroportos, etc., ou relacionadas 
com zonas militares ou ainda possível interferência com 
radares. 

Uma outra fonte de limitações porvém da oposição de 
organizações ditas “ambientalistas”, que por vezes 
desenvolvem raciocínios tortuosos e objectam à instalação 
de fontes renováveis a nível local enquanto que a nível 
nacional continuam a reclamá-las. 

Assim, as Direcções Governamentis de Energia ou 
Agências do Estado para a Energia necessitam de dispor e 
de dominar uma metodologia abrangente e neutra, que 
possa tentar a conciliação dos interesses de distintos 
Actores (investidores, ambientalistas e agentes do Estado) 
a fim de poder organizar planos regionais para a 
implantação ordenada de geração distrinuida, 
nomeadamente eólica. [1] 

Este artigo apresenta uma Plataforma de Ajuda à 
Negociação com esse objectivo [2][3][4]. O sistema está 
construído com base nun GIS – Sistema de Informação 
Geogáfica[5], e permite a identificação, sobre um mapa de 
uma região, de zonas ou áreas onde o conflito de interesses 
de vários Actores pode melhor ser minorado. Para se gerar 
essa conciliação, os critérios de cada Actor devem ser 
identificados e estabelecida a sua importância relativa. 
Estes critérios podem ir de custo a valor esperado da 
energia a gerar, de dimensão de território ocupado à 
possível perturbação de animais selvagens, terrestres ou 
aves, para dar alguns exemplos. 

Esta ordenação por importância permite a descoberta, 
para cada Actor, do patamar de interesse ou oposição no 
uso de determinado local para geração eólica. A 
combinação das preferências e das ordenações para cada 
Actor permite, finalmente, determinar a localização de áreas 
geográficas de compromisso e a respectiva ordenação de 
acordo com o grau de conciliação de interesses possível. 

Todas estas manipulações de critérios e estabelecimento 
de escalas de mérito recorrem a interfaces linguísticas que 
exprimem qualitativamente os critérios e valorações obtidas. 
Porém, esta construção linguística está assente numa base 
teórica sólida (teoria dos conjuntos difusos) que garante a 
neutralidade e idoneidade do processo de manipulação de 
preferências que necesariamente é seguido. 

O trabalho que seguidamente se descreve, de forma 
sucinta, foi desenvolvido para a Região Autonómica de La 
Rioja, em Espanha, numa colaboração entre a Universidade 
do Porto e a Universidade de La Rioja e com apoio de várias 
entidades locais. 

2. O CONCEITO 

Uma Plataforma de Ajuda à Negociação (PAN) difere de 
um Sistema de Ajuda à Decisão (SAD) nos seguintes 
aspectos básicos: 

• Uma PAN visa vários agentes ou Actores, enquanto 
um SAD tem por objecto um Decisor isoladamente 

• Num PAN, cada Actor define os seus interesses 
próprios e os seus objectivos e medidas de sucesso 
com base em atributtos e critérios próprios, 
independentemente da atitude dos outros agentes. 

• Os critérios adoptados por cada Actor não são 
necessariamente os mesmos nem no mesmo número 
que os de qualquer outro Actor 



 

Isto significa que não se pode transpor directamente 
para o conceito de PAN as técnicas habitualmente 
utilizadas em SADs, onde apenas um Decisor é 
considerado. Por exemplo, se os Actores não partilham os 
mesmos critérios, não é possível definir um conjunto de 
alternativas que possua as propriedades de um designado 
“conjunto de Pareto” de um problema multi-critério. 

Para se construir uma PAN há, pois, que proceder em 
passos sucessivos: 1) desenvolver um modelo para cada 
Actor, e 2) aplicar um modelo da interacção entre Actores. 

3. MODELO PARA UM ACTOR INDIVIDUAL 

3.1. Preferências em cada critério 

Para se vir a conseguir estabelecer uma comunicação 
entre Actores, haverá necessidade de se progredir de um 
nível onde os critérios são explícitos para um nível onde as 
preferências se possam exprimir, independentemente dos 
critérios. 

Necessitamos, portanto, de reconhecer as preferências 
de um Actor, em função de cada critério que ele resolva 
definir, e ter à mão um processo de agregar ou combinar 
essas preferências individuais num índice de preferência 
agregado único. 

Dado um critério isoladamente, um Actor deverá poder 
definir, para cada local, um valor de maior ou menor 
preferência para a implantação de geração eólica. Em vez de 
se lhe pedir uma “função” de preferência, solicita-se ao 
Actor que explicite, sobre um mapa, valores (p) de 
preferência no intervalo [0, 1].  

Por exemplo, seja o critério “distância a um centro 
urbano” Imagine-se que um dado Actor dá preferência, por 
uma razão qualquer, a locais situados a 1 km de distância. 
Cada célula num mapa poderia ser então classificada de 
acordo com 

Distância Índice de Preferência 
(p) 

0 – 200 m 0,1 
200 – 500 m 0,4 
500 – 900 m 0,7 
900 – 1200 m 0,95 
1200 – 1600 m 0,3 
> 1600 m 0,1 

 

3.2. Aceitabilidade de locais para um Actore um critério 

Espera-se que um Actor possa clarificar qual o grau de 
importância ou “atracção” que cada critério seu possua. 
Esta definição conduz à fixação de um nível de 
“aceitabilidade” ou “tolerância” de um dado local. Essa 
aceitabilidade é traduzida por uma função m(p) que tem o 
aspecto representado na Figura 1, e que depende de um 
parâmetro w cujo valor altera a forma da função (Figura 2). 
Esse parâmetro corresponde à importância de cada critério. 
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Figura 1 - Função traduzindo o conceito de 
“aceitabilidade” ou “tolerância” (a traço cheio) e de 
“rejeitabilidade” (a traço interrompido) 
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Figure 2 – Variação da forma da função “aceitabilidade” 
com o parâmetro de importância w (peso) 

 

Na Figura 1 encontra-se igualmente representada a 
função complementar r(p) que representa o conceito de 
“rejeitabilidade” [existe a relação m(x) + r(x) = 1,    ∀x]. 

Vê-se que quanto maior for o peso w mais definida fica a 
diferença entre locais aceitáveis e locais que inspiram 
rejeição. Por outro lado, vê-se que uma preferência indicada 
como de valor p=0,5 corresponde a uma posição de 
indiferença face à importância w dada a cada critério (é 
sempre “transformada” em 0,5). 

A função m(p) permite, pois, definir o grau de maior ou 
menor aceitabilidade de um local, tendo em conta a 
preferência própria e a importância relativa de um critério. 
Tecnicamente, o conjunto dos locais (células do mapa) e 
dos índices de aceitabilidade forma um conjunto difuso dos 
locais aceitáveis à luz do critério em causa. 

O modelo permite ainda acomodar limiares de Veto e de 
Aceitação Irrestrita. 

3.3. Agregação de critérios para um Actor 

A agregação de critérios corresponde à expressão 
linguística traduzindo a conjunção dos mesmos critérios. 
Por exemplo, se estiverem definidos os critérios 



 

§ Distância a centros urbanos 

§ Disponibilidade de vento 

então o objectivo do Actor em causa poderá traduzir-se 
pela frase “preferência por locais distantes de centros 
urbanos E com muita disponibilidade de vento”. Esta 
conjunção tem uma tradução em teoria dos conjuntos 
difusos pela intersecção dos conjuntos dos pontos do 
mapa associados a cada critério Gj, na forma 

nj21j G...GG ∩∩∩=Π  

que acaba por resultar no produto dos valores mi(p) de cada 
critério. 

É claro que estas operações são transparentes para o 
utilizador. O resultado prático é que um Actor pode conferir, 
num mapa colorido, o resultado da ordenação das suas 
preferências, e verificar, por experimentação directa, a 
influência que nessa ordenação tem o peso que atribuiu a 
cada critério. 

4. MODELO PARA VÁRIOS ACTORES 

4.1. Renormalização 

Para se considerarem vários Actores em simultâneo, 
pode ser útil estabelecer uma base de comparação da 
intensidade das preferências de cada um. Isto não pode ser 
feito directamente, pois em regra cada Actor terá definido 
um número distinto de critérios.  

Imaginemos que um Actor “a” define um local como 
“indiferente” (π=0,5) face a um critério único, e um Actor 
“b” clasifica o mesmo local como “indiferente” face a dois 
critérios; neste último caso, o valor agregado de preferência 
é obtido pelo produto de dois valores de indiferença na 
tolerância (0,5) dando um índice de preferência de π=0,25. 
No fundo, o local é “indiferente” para ambos os actores, 
mas está a receber uma valoração de preferência numérica 
diferente para cada um. 

Para obviar a esta incoerência intrínseca, procede-se a 
uma operação de Reormalização dos valores de 
preferência, pela aplicação de 

nj
jj )x()x( π=π  

ao valor de preferência do Actor j que classifica os locais 
segundo nj critérios. 

No exemplo acima referido, com a aplicação desta fórmula, 
ambos os Actores veriam o mesmo local classificado com o 
mesmo valor de preferência (0,5). 

4.2. Ordenação de compromisso 

A verificação dos graus de compatibilidade e de 
compromisso é feita contando, para cada célula de um 
mapa, quantas células lhe são preferidas em simu ltâneo 
pelos Actores. Aquelas células para as quais não se 

encontra um consenso entre actores de que ainda há outras 
melhores, representam de facto o melhor consenso ou 
compromisso possível entre os Actores. 

Esta contagem pode ser traduzida em mapas coloridos, 
assinalando a localização geográfica dos locais de 
compromisso por ordem decrescente de importância. 

Face aos mapas, os Actores podem de seguida testar a 
variação de importância de alguns critérios e verificar o 
impacto que isso pode ter na redefinição dos conjuntos de 
compromisso. 

Esta será uma fase de intensa simulação, até que a 
negociação se possa dar por concluída. O sistema não 
fornece, pois, uma “solução miraculosa” mas, como uma 
PAN, permite aos Actores verificar as consequências das 
preferências que exprimem e ensaiar passos no sentido da 
criação de consensos mais alargados. Em geral, isto é 
conseguido de forma mais efectiva se a negociação for 
guiada por um facilitador. 

5. APLICAÇÃO 

Este modelo de ajuda à negociação foi aplicado na 
implementação computacional de uma PAN para a região de 
La Rioja, em Espanha. 

O seu objectivo é o de identificar, na região, áreas ou 
locais onde seja baixo o potencial para conflito entre 
interesses divergentes. Esta identificação pode auxiliar o 
Governo Autonómico local e as suas agências para 
desenvolvimento económico ou protecção ambiental na 
definição de políticas para o aproveitamento de energias 
renováveis e o licenciamento de novos parques eólicos. 

Um dos conflitos mais frequentes, presentemente, é o 
que opõe grupos de interesse ambientalista a grupos de 
investidores. Estes desejam construir parques eólicos nos 
locais mais rentáveis e aqueles opõe-se muitas vezes, por 
uma variedade de motivos alegados. Para além deste 
Actores, há um terceiro grupo de agentes que corresponde 
a agências ou departamentos governamentais. 

Os investidores exprimem, em geral, preferência por 
locais com a maior disponibilidade de vento e perto da rede 
eléctrica existente. Os grupos ambientalistas exprimem 
oposição à construção em locais situados em trajectórias de 
migração de aves ou demasiado perto de povoações ou 
emzonas protegids ou mesmo em locais onde o impacto 
visual possa ser marcante. As agências do estado tentam 
impor critérios de ordenamento do território ou fazem 
respeitar planos de protecção definidos a nível nacional ou 
da União Europeia. 

As figuras seguintes illustram alguns dos resultados 
obtidos. O sistema foi desenvolvido em ArcInfo e ArcView 
e é um dos módulos de uma conjunto de aplicações mais 
complexo. A base de dados do GIS foi carregada com com 
dados da região de La Rioja e foram desenvolvidos 
módulos que analisam a eficiência económica do 
aproveitamento de diversas energias renováveis. 



 

Este módulos podem ser usados para ajudar na definição 
de laguns dados necessários para consideração pela 
Plataforma de Ajuda à Negiciação (PAN). 

As figuras apresentadas são extraídas de uma simulação 
de uma negociação entre um grupo de investidores em 
parques eólicos e um grupo orientado para interesses 
ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 – Cidade de Logroño e área circundante: mapa identificando coberturas relacionadas com distintos critérios e 
interface permitindo a um Actor a definição de critérios de avaliação e respectivas importâncias (pesos). 

 

 

 

 

 

Figure 3 – Mapa de índice de tolerância ou aceitabilidade 
para o grupo de interesse ambiental. Podemos observar 
zonas menos tolerads perto de povoações e em zonas 
ambientalmente protegidas  

 

 

Figure 4 – Mapa de índices de tolerância para investidores 
em parques eólicos. As zonas mais escuras representam 
locais menos interessantes. As zonas de maior aceitação 
situam-se em locais de elevado potencial eólico e 
tecnicamente acessíveis e económicas 
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Figure 4 – Região de La Rioja. Simulação dos resultados de ordenação de preferências para um único Actor representando 
grupos de investidores em parques eólicos 

 

 

Figure 5 – Região de La Rioja. Simulação da ordenação de preferências para um único Actor, representando um grupo de 
interesse ambiental. Veja-se como a definição das áreas toleradas é muito distinta da definição produzida pelo grupo de 
investidores. 
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Figure 6 – Região em La Rioja. Simulação de um processo de conciliação entre dois Actores, representado um Grupo de 
investidores e um Grupo de Interesse Ambiental; identificação de áreas de conciliação e áreas de discordância para a 
implantação de parques de 220 MW. 

6. CONCLUSÕES 

Esta comunicação comporta as seguintes mensagens: 

a) foi possível desenvolver um modelo que permite a 
comparação de preferências entre vários Actores, num 
cenário de negociação 

b) nesse modelo, cada Actor exprime os seus critérios 
independentemente dos critérios definidos pelos 
outros actores  

c) o modelo permite a identificação das alternativas com 
menor potencial de conflito entre os actores 

d) esse modelo foi implementado sobre uma plataforma de 
GIS  para permitir uma interacção imediata e realista 
com a realidade territorial 

e) A implementação permite aos Actores experimentar e 
jogar com a importância relativa dos seus critérios e de 
testar cenários distintos, na busca dos melhores 
compromissos 

A Plataforma de Ajuda à Negociação descrita foi 
desenvolvida no âmbito do projecto ENERGIS, 
desenvolvido em La Rioja. Trata-se, pois, de um trabalho 
aplicado e não de uma proposta académica. 

O desenvolvimento de Plataformas e Ajuda à 
Negociação constitui um passo importante na produção de 
planos coerentes e viáveis para o aproveitamento de 
energias renováveis numa região. Isto é especialmente 
relevante num momento se assiste a uma expansão do 
investimento privado na geração eólica. 

Esta pressão para a construção e novos parques, 
construidos e operados por agentes privados, conduz por 
vezes a conflitos que podem mesmo paralizar esse 
desenvollvimento, não só previsto como mesmo desejável 
de um ponto de vista global. 

Uma Plataforma de Ajuda à Negociação introduz 
flexibilidade e objectividade num processo negocial e 
permite uma variedade de simulações e pode contrinuir 
positivamente para um desenvolvimento com um mínimo de 

sobressaltos, com respeito pelos limites e interesses de 
todos os actores na sociedade. 
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