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resumo 

 
 

Nos últimos anos, têm-se assistido a um aumento generalizado da procura de 
energia a nível mundial, devido em grande parte ao aumento do consumo de 
energia elétrica final, comprometendo, na sua generalidade, o 
desenvolvimento sustentável, através do consumo de recursos e do aumento 
das emissões de gases de efeito de estufa (GEE).  
Neste sentido, a incorporação de medidas de sustentabilidade constitui um 
importante contributo para a redução das emissões de GEE para a atmosfera, 
sendo o sector dos edifícios uma área com especial relevância em termos de 
atuação neste domínio. 
Assim, uma das formas de promover a sustentabilidade, poderá ser através da 
escolha racional dos equipamentos utilizados atualmente neste sector, e no 
âmbito dos serviços energéticos a adquirir, aliada a medidas de eficiência 
energética. 
Deste modo, neste trabalho desenvolve-se uma metodologia de suporte à 
decisão, que permita ao consumidor tomar decisões que promovam a 
sustentabilidade, com base em soluções existentes no mercado. 
Para tal, recorre-se a abordagens multicritério, combinadas com técnicas de 
otimização multiobjectivo, sendas estas, por seu turno, suportadas em 
algoritmos evolucionários. 
Assim, o objetivo é obter soluções sustentáveis, que maximizem os três 
vetores da sustentabilidade: benefício económico, responsabilidade ambiental 
e conforto social do consumidor, respeitando naturalmente um conjunto de 
restrições associadas, sejam as mesmas económicas (ex. valores orçamentais 
máximos), sociais (ex. níveis mínimos de conforto) e até mesmo ambientais 
(ex. níveis máximos de emissões de CO2 equivalentes). Por outro lado, serão 
igualmente tidos em conta fatores como o ciclo de vida do produto, 
investimento realizado, etiquetagem energética, preferências do consumidor, 
pegada de carbono, entre outros.  
Dada a elevada natureza combinatória do problema, e apesar de se poderem 
empregar métodos de otimização clássicos, os algoritmos evolucionários tem 
assumido, cada vez mais, um maior destaque na resolução de problemas 
deste tipo, demonstrando bom desempenho na sua resolução, tendo ainda a 
vantagem de apresentar diversas soluções ótimas para o mesmo problema e 
em menor período de tempo.  
Pretende-se deste modo contribuir para a problemática identificada, através de 
uma abordagem holística, que permita ao agente-decisor tomar decisões 
sustentáveis, dado o contexto descrito anteriormente. 
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abstract 

 
Lately, there has been a generalized increase in world energy demand, due in 
large part to the increase in final electric energy consumption, generally 
compromising sustainable development, through consumption of resources and 
emissions of greenhouse gases (GHG). In this sense, the incorporation of 
sustainability measures is an important contribution to the reduction of GHG 
emissions to the atmosphere, and the building sector is an area of relevance in 
terms of its performance in this area. Thus, one of the ways to promote 
sustainability can be through the rational choice of equipment currently used in 
this sector, and in the scope of energy services to be acquired, combined with 
energy efficiency measures. In this way, this work develops a decision support 
methodology that allows the consumer to make decisions that promote 
sustainability, based on existing solutions in the market. For this, multi-criteria 
approaches are used, combined with multiobjective optimization techniques, 
these paths, in turn, supported by evolutionary algorithms. The objective is 
therefore to achieve sustainable solutions that maximize the three vectors of 
sustainability: economic benefit, environmental responsibility and social comfort 
of the consumer, while respecting a set of associated constraints, be they 
economic (eg maximum budgetary values), social (e.g. minimum levels of 
comfort) and even environmental (eg maximum CO2 equivalent levels). On the 
other hand, factors such as the product life cycle, investment made, energy 
labeling, consumer preferences, carbon footprint, among others, will also be 
considered. Given the high combinatorial nature of the problem, and although 
classic optimization methods can be used, evolutionary algorithms have 
increasingly assumed a greater prominence in solving problems of this type, 
demonstrating good performance in solving, having the advantage of 
presenting several optimal solutions to the same problem and in a shorter 
period of time. In this way, it is intended to contribute to the identified problem, 
through a holistic approach, that allows the decision-maker to make sustainable 
decisions, given the context described previously. 
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Nota Preliminar: 

 

Ao longo deste trabalho, todos os termos de origem anglo-saxónica estarão em itálico, sendo as 

siglas imediatamente acompanhadas, na primeira vez que forem mencionadas, pela descrição em 

extenso. Contudo, nem todos os termos escritos em itálico são referentes a termos anglo-saxónicos, 

sendo que por vezes este estilo é utilizado para enfatizar certos termos e expressões. 
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Capítulo 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 
 

Neste capítulo é realizada uma breve 

introdução ao trabalho de investigação, 

apresentando-se a motivação, o 

enquadramento do tema, a metodologia 

de investigação seguida, bem como os 

objetivos a atingir com a esta 

investigação. 
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1. Introdução 

 
1.1. Enquadramento do estudo e a sua importância 

 

Nos últimos anos, têm-se assistido a um aumento generalizado da procura de energia a 

nível global, sendo este aumento devido, em grande parte, ao consumo de energia elétrica 

final (IEA,2017).  

De acordo com Matias et al (2011), tal aumento do consumo energético é devido, na 

sua essência, a fatores como o crescimento da população, o desenvolvimento económico e 

o progresso tecnológico. 

Neste sentido, e apesar do progresso tecnológico alcançado, prevê-se que o consumo 

de energia deva continuar a aumentar, o que poderá comprometer a sustentabilidade 

ambiental (IPCC (2015) e IRENA (2019)).  

Tal resulta do facto da produção de energia elétrica provir maioritariamente de 

processos resultantes da queima de combustíveis fosseis, os quais encontram-se por sua 

vez associados a emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE), responsáveis (em parte) 

pelo aumento da temperatura media global do planeta (IPCC,2017). 

Este paradigma, por sua vez associado ao mix energético produtor existente, tem sido 

progressivamente alterado, em parte, devido aos mais diversos acordos internacionais para 

as alterações climáticas, como o Protocolo de Quioto, a Conferência do Clima em 

Copenhaga, ou mais recentemente o Acordo de Paris, para além das metas que foram 

definidas para este ano no âmbito da estratégia 20-20-20, entre outras medidas entretanto 

adotadas (European Comission, 2017). 

Ainda no âmbito das metas definidas pela União Europeia (UE), destacam-se ainda as 

metas para o ano de 2030 e para o ano de 2050 (CE, 2019). 

No primeiro prazo (2030), as metas estipuladas, referem-se à redução (mínima) de 

40 % das emissões de GEE, face aos níveis registados em 1990, bem como a existência de 

uma quota (mínima) de 27% de energia, originária de fontes renováveis no consumo total, 

acompanhadas de um aumento de, pelo menos, 27 % da eficiência energética. 

Já para 2050, a UE pretende reduzir as suas emissões substancialmente, de 80 a 95 % 

face aos níveis de 1990, enquanto parte dos esforços, exigidos ao conjunto dos países 

desenvolvidos. 
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No contexto Português, Portugal viu-se comprometido a reduzir as suas emissões em 

matéria de energia final consumida em cerca de 20 kTep até 2020, onde, no âmbito do 

referido mix energético, a energia elétrica assume uma posição dominante, tendo o seu 

consumo final, alcançado uma percentagem significativa no sector dos edifícios, nos 

últimos anos. 

Devido em grande parte a estes compromissos, têm-se procurado a substituição 

gradual das fontes de energia de origem não renovável por outras de origem renovável, 

bem como a promoção de uma melhor eficiência energética, obtida através do recurso aos 

mais diversos serviços de energia, aquando do seu consumo. 

De acordo com IEA (2017), a redução do consumo de energia é uma prioridade para 

se alcançar a sustentabilidade, com o sector dos edifícios a representar cerca de 30-40 % do 

consumo energético em grande parte dos países existentes (Gul et al, 2015). 

Considerando o sector de edifícios, aproximadamente 27% do consumo energético é 

causado pelo sector doméstico, de onde 19% da procura de energia final deve-se a 

equipamentos elétricos (Fisher et al, 2015).   

Adicionalmente, e para além da vertente ambiental, o consumidor de energia vê-se 

confrontado com a necessidade de ser obterem soluções economicamente competitivas, e 

socialmente mais favoráveis, comportando-se deste modo como um agente-decisor. 

Surge então a necessidade de se obterem soluções sustentáveis, visando assim atingir o 

equilíbrio da sustentabilidade através das dimensões que a compõem, nomeadamente: 

ambiental, económica e social. 

Nos últimos anos, têm-se registado algumas melhorias no domínio da eficiência 

energética no sector residencial, e em particular com os aparelhos produtores de serviços 

de energia (iluminação, aquecimento, lavagem, etc.), devido essencialmente a imperativos 

de caracter legal, como por exemplo a Diretiva Europeia 2009/125/EU (conceção 

ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia) e a Diretiva Europeia 

2010/30/UE (etiquetagem energética para os diferentes eletrodomésticos em uso 

residencial), ao classifica-los mediante o seu consumo energético, promovendo desta forma 

uma redução do custo dos serviços energéticos associados, e ao mesmo tempo uma 

redução das emissões de gases de efeito de estufa (GEE) equivalentes (ADENE, 2017). 

O sistema de etiquetagem torna-se relevante, no sentido em que permite informar o 

consumidor acerca das especificidades inerentes a cada tipo de aparelho, sendo que no caso 
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dos eletrodomésticos residenciais, e para além dos consumos energéticos, pode-se referir a 

capacidade em litros (frigorifico), a capacidade de roupa (maquina de lavar roupa), a 

quantidade de água consumida (maquina de secar roupa), ruido, entre outros. 

Esta informação possibilita adequar as escolhas do consumidor, de acordo com as suas 

necessidades, contribuindo adicionalmente para uma melhor eficiência energética a médio 

e longo prazo (Hordeski (2003) e EU (2017)).  

Contudo, tendo em conta o que fora dito anteriormente, e devido as mais diversas 

opções disponíveis no mercado, torna-se difícil analisar qual a melhor solução a adotar por 

de forma a satisfazer as necessidades de cada consumidor.  

O problema anteriormente referido assume maior proporção quando cada aparelho 

possui as suas próprias características, que variam de acordo com a marca e modelo a 

adquirir, tornando a relação preço-qualidade diferenciada, e por vezes, difícil de ser 

analisada numa ótica de tomada de decisão devido a questões de diversa ordem como os 

ciclos de vida do equipamento, consumos de energia, entre outros aspetos (Nilsson et al 

(2014) e Krarti et al (2017)). 

Neste sentido, e considerando um consumidor (i.e., agente-decisor) que pretenda 

adquirir vários tipos de eletrodomésticos, o mesmo terá que lidar com um problema de 

natureza combinatória, que poderá ser abordado através do recurso a técnicas de 

otimização. 

Dada a elevada natureza combinatória do problema, e apesar de se poderem empregar 

métodos de otimização clássicos (ex. simplex), os algoritmos evolucionários tem assumido 

cada vez mais maior destaque na resolução de problemas deste tipo, demonstrando bom 

desempenho na sua resolução, e tendo ainda a vantagem de apresentar diversas soluções 

ótimas para o mesmo problema (Randall et al,2015). 

Tal razão prende-se essencialmente com a capacidade de manipular em cada geração 

uma população de potenciais soluções, o que num problema de eficiência energética poder-

se-á traduzir numa mais-valia, tendo em conta que o agente decisor nem sempre dispõe de 

uma determinada solução no mercado, pelo que se torna conveniente dispor de outra 

igualmente admissível. 

Apesar de já existirem algumas abordagens de suporte à decisão neste campo, 

nenhuma tenta reunir de forma tão integrada os aspetos atrás mencionados, tão relevantes 
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no que diz respeito a obtenção de soluções sustentáveis (ex. Jeong e Kim (2015), Trotta et 

al (2018), Bertoni (2019)). 

Com o intuito de responder a esta necessidade, pretende-se com este trabalho procurar 

uma solução de compromisso que maximize o bem-estar económico, social e ambiental do 

agente-decisor (consumidor), através do desenvolvimento de uma abordagem holística que 

integre os conceitos referidos anteriormente, e que será proposta no presente trabalho.  

 
1.2. Questões de investigação 

 

Este trabalho é motivado pela necessidade referida anteriormente, e apoia-se nas 

questões de investigação seguintes: 

 

 

Questão de investigação Geral: 

 
 

Como suportar o agente-decisor (consumidor) nas suas escolhas em matéria de 

serviços energéticos (equipamentos para o sector residencial), de forma a se obterem 

soluções sustentáveis, que promovam simultaneamente o seu bem-estar económico, social 

e ambiental? 

 
 

Para um melhor entendimento do problema, a mesma questão de investigação é 

dividida nas 3 sub-questões seguintes: 

 
 

Sub-questão 1: 

 

Como obter soluções ótimas e diversificadas, que maximizem o bem-estar económico 

do agente decisor (consumidor), nomeadamente ao nível da poupança no consumo e no 

investimento inicial, durante o horizonte temporal considerado? 

 
 

Sub-questão 2: 

 

Como obter soluções ótimas e diversificadas, que vão ao encontro do bem-estar social 

do agente-decisor, nomeadamente ao nível da satisfação das suas necessidades (conforto 
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térmico, qualidade do ar interior, grau de adequação aos equipamentos, entre outras), por 

sua vez relacionadas com as suas escolhas e durante o horizonte temporal considerado? 

 
 

Sub-questão 3: 

 

Como obter soluções ótimas e diversificadas, que vão ao encontro do bem-estar 

ambiental do agente-decisor, nomeadamente ao nível da pegada de carbono, associada 

com as suas escolhas, durante o horizonte temporal considerado? 

 
 

De forma a se encontrar uma resposta para as questões acima colocadas, a 

investigação é conduzida de acordo com as proposições seguintes: 

 

 

Proposição 1: 

 

Através do recurso a técnicas de otimização baseadas em meta-heurísticas, e por meio 

de um modelo, fruto de uma combinação holística de diversos conceitos (análise do ciclo 

de vida do produto, classificação da eficiência energética, custos de consumo, investimento 

inicial, entre outros) é possível promover o bem-estar económico do agente-decisor. 

 
 

Proposição 2: 

 

Com recurso a técnicas de otimização baseadas em meta-heurísticas, e por meio de um 

modelo, fruto de uma combinação holística de diversos conceitos (analise multicritério, 

conforto térmico, qualidade do ar interior, entre outros) é possível obter o bem-estar social 

do agente decisor. 

 
 

Proposição 3: 

 

Através do recurso a técnicas de otimização baseadas em meta-heurísticas, e por meio 

de um modelo, baseado em indicadores ecológicos, é possível obter o bem-estar ambiental 

do agente-decisor, reduzindo os impactes negativos para o meio-ambiente, por sua vez 

associados com as suas escolhas. 

 

 



20 
 

1.3. Objetivos da investigação 

 

De acordo com o que referido atrás, o principal objetivo deste trabalho consiste em 

apresentar uma metodologia de suporte à tomada de decisão ao agente-decisor (AD) 

(consumidor), através do fornecimento de soluções sustentáveis, tendo em vista o seu bem-

estar económico, social e ambiental, procurando desta forma promover a eficiência 

energética, a sustentabilidade ecológica e o conforto humano. 

 

1.4. Resultados esperados 

 

Pretende-se com o presente trabalho obter uma metodologia que forneça um conjunto 

de escolhas sustentáveis e adequadas aos interesses do agente-decisor (consumidor), tendo 

por base o grau de importância atribuído pelo mesmo a cada uma das dimensões que 

compõem o respetivo grau de sustentabilidade, nomeadamente as dimensões económica, 

social e ambiental. 

 

1.5. Conceitos e metodologias da investigação científica 

 

O conceito de teoria é algo que têm promovido a discussão entre os vários autores que 

se debruçam sobre o tema, gerando por isso algum desacordo na definição do seu conceito.  

Um exemplo desse desacordo é o dado por Strauss e Corbin (1998; p.25) que encaram 

a teoria como “um ato de construção”. Já Schmenner et al. (2009) afirmam por sua vez, 

que “as teorias não se constroem, mas sim, inventam-se”, o que indica que as mesmas não 

podem ser construídas ou deduzidas sistematicamente dos fenómenos.  

Devido a duas posições opostas e extremadas entre si, existem autores que preferem 

recorrer à terminologia “produzir teoria”, como sendo aquela que reúne maior consenso 

(e.g. Pereira (1982), Barros e Lehfel (1986), Haguette (2002)). 

Outro conceito, bastante associado ao conceito anterior, é o conceito de ciência. Este 

conceito tem dividido cientistas e filósofos, quanto a uma definição formal. Contudo, 

parece haver uma definição com algum consenso entre os diversos autores nomeadamente 

o facto de a ciência poder ser definida como que um “conhecimento ou conjunto de 
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conhecimentos rigorosos e sistemáticos (ainda que imperfeitos) de uma dada realidade” 

(Nevado, 2001).  

De acordo com Nevado (2001), estes conhecimentos adquirem-se pelo estudo, pela 

prática ou pela conjugação de ambos, sendo que o seu desenvolvimento deva passar pelo 

valor acrescentado ao conhecimento já existente, ainda que possam existir ruturas com esse 

mesmo conhecimento.  

Para além da importância na definição dos conceitos referidos anteriormente, importa 

ainda, e numa fase preliminar de qualquer trabalho de investigação científica, escolher o 

método científico mais adequado (Yin, 2009). 

Deste modo, o investigador tanto pode optar por uma metodologia científica que tenha 

por base uma estratégia de investigação de base teórica, como optar por uma estratégia 

essencialmente de base empírica, podendo ainda optar, por uma estratégia que conjugue as 

duas estratégias referidas anteriormente (Yin, 2009).  

Na primeira estratégia, o investigador tenta elaborar uma lógica, assente quase 

exclusivamente, na revisão de livros, artigos e comunicações conhecidas, subordinadas ao 

tema sob o qual se debruça. Posteriormente, e recorrendo à sua capacidade intelectual, é 

então elaborado uma nova abordagem para o problema, tendo em vista a criação de uma 

nova teoria, formulada pelo investigador (Nevado, 2001).  

Contudo, no âmbito da estratégia empírica, e de acordo com Marconi e Lakatos 

(2003), o investigador apoia-se no objeto da sua investigação, com vista ao seu estudo e 

observação, de forma a poder recolher, tratar e analisar a informação daí resultante, 

procurando extrair daí conclusões, que acrescentem algo de novo ao conhecimento já 

existente, ou até mesmo, colocando esse mesmo conhecimento em causa. A este método de 

investigação, dá-se o nome de positivismo (Marconi e Lakatos, 2003).  

De acordo com Thuan e Xuan (1998), uma teoria que não possa ser verificada 

experimentalmente, não poderá pertencer ao domínio da ciência, mas sim da metafísica.  

Alguns autores como Pereira (1982) e Nevado (2001) defendem que a metodologia 

científica deva ser uma investigação em espiral, i.e., uma investigação onde seja possível a 

aplicação de uma metodologia indutivo-hipotético-dedutiva, e onde a primeira fase, seja 

uma fase de exploração e observação, de onde emergem posteriormente as hipóteses 

correspondentes.  
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Outros autores, propõem abordagens bastantes mais flexíveis de investigação direta, 

podendo esta, ter cariz qualitativo ou quantitativo, e com ou sem hipóteses a testar (e.g. 

Eisenhardt (1989), Sutton (1997) e Yin (2009)).  

 

1.5.1. Metodologia de investigação adotada 

 

Conforme referido anteriormente, o objetivo desta investigação é o de construir uma 

metodologia, abrangente e integrada, que permita ao consumidor obter soluções 

sustentáveis a partir do mercado, atendendo às suas necessidades individuais, mas não 

hipotecando o interesse coletivo. 

Deste modo, a revisão da literatura efetuada permitiu a realização de um levantamento 

tao exaustivo quanto aquele que fora possível, com vista a dedução do atual estado da arte 

e do conjunto de eventuais modelos, até então existentes na literatura.  

Deste modo, a investigação teórica caracteriza-se como sendo de carácter exploratório, 

baseando-se ainda no construtivismo, através da adoção de uma estratégia dedutiva 

indutiva.  

Embora esta investigação tenha-se debruçado sobre um problema com solução 

indefinida, a mesma decorre sobre um tema reconhecível, nomeadamente o da 

sustentabilidade, envolvendo ainda temas reconhecidos pela comunidade científica, 

nomeadamente a ecologia industrial, a eficiência energética, as pegadas hídricas e de 

carbono, entre outros.  

Pretende-se assim, que o principal contributo desta investigação seja notório ao nível 

científico, pelo facto de agregar e integrar um conjunto de modelos parcelares, num único 

modelo holístico, que foi objeto de desenvolvimento neste trabalho. 

Deste modo, o modelo desenvolvido é conceptual, devido em parte ao salto dedutivo 

realizado numa investigação do tipo quantitativo, sendo testado posteriormente através de 

um estudo de caso.  

Neste âmbito, o trabalho aqui apresentado caracteriza-se como um trabalho misto 

(quantitativo e depois qualitativo), seguindo o método hipotético dedutivo, tal como já fora 

referido anteriormente. 

A validação empírica externa do modelo teórico desenvolvido foi realizada através de 

um estudo de caso, suportado com dados reais, prevendo para o efeito dois cenários 
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possíveis; o primeiro, onde o consumidor utiliza a metodologia proposta para obter 

soluções ótimas do mercado, e o segundo, onde o consumidor apenas escolhe as soluções 

sem qualquer metodologia de suporte à tomada de decisão.  

Esta validação teve como objetivo essencial criar teoria, testá-la e validá-la, 

permitindo, deste modo, a transformação do modelo conceptual obtido, num modelo 

funcional, através da validação acima referida. 

 
1.6. Estrutura da tese 

 

A presente dissertação de tese encontra-se organizada, de forma sucinta, conforme 

descrito na Tabela 1.1, na qual se destacam as Secções por Capítulo, pelas quais o trabalho 

se divide, bem como os principais tópicos a serem abordados e desenvolvidos nos 

Capítulos e demais secções que compõem o presente trabalho. 

 

Tabela 1.1 - Estrutura da presente tese 

Secções por capítulo Principais questões a abordar 

Capítulo 1 – Introdução 

• Enquadramento do tema e a sua 

importância 

• Objetivos e questões de investigação 

• Resultados esperados 

• Estratégia de investigação adotada 

• Introdução ao modelo proposto 

Capítulo 2 – Sustentabilidade e 

Energia: Introdução ao 

modelo proposto 

• Linhas de atuação da sustentabilidade 

• Dimensões da sustentabilidade no sector 

residencial 

Económica 

Social 

Ambiental 

• Serviços de Energia 

• Eficiência Energética 

• Introdução ao modelo conceptual proposto 

Capítulo 3 – Estado da arte: 

Eficiência Energética     

Sector Residencial 

• Caracterização dos equipamentos elétricos 

no sector residencial 

Consumos 

Etiquetagem energética nos equipamentos 

elétricos residenciais 
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Secções por capítulo Principais questões a abordar 

 

• Equipamentos elétricos no sector 

residencial 

Máquina de Lavar Roupa 

Máquina de Secar Roupa 

Máquina de Lavar Louça 

Frigorifico/Combinado 

Forno 

Ar Condicionado 

Iluminação 

Capítulo 4 – Estado da arte: 

Otimização 

Multiobjectivo, 

Algoritmos Evolutivos e 

Analise Multicritério 

• Otimização Multiobjectivo vs. Mono-

objectivo 

• Algoritmos Clássicos vs. Evolutivos (AEs) 

• Algoritmos Evolutivos (Genéticos) 

• AEs Multiobjectivo 

Conceitos de dominância 

Atribuição de aptidão 

Mecanismos de Arquivamento 

• Estrutura AEs Multiobjectivo 

• AEs existentes na literatura 

• Sistemas de suporte à tomada de decisão 

• Analise Multicritério 

Tabela de desempenho e escalas adotadas 

Funções de utilidade 

Teoria de Valor 

Modelo aditivo de agregação e valor 

Teoria do valor Multiatributo (MAVT) 

• Integração de algoritmos de otimização 

com abordagens multicritério 

 

Capítulo 5 – Modelo Proposto 

• Estrutura Conceptual 

• Analise Multicritério: Definição dos 

critérios e subcritérios adotados 

Dimensão Económica 

Dimensão Social 

Dimensão Ambiental 

• Tabela de desempenho e escalas adotadas 

• Formulação do problema 

Definição das variáveis de decisão 
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Secções por capítulo Principais questões a abordar 

Definição da função objetivo 

Definição das restrições do problema 

 

 

Capítulo 6 – Aplicação e validação do 

modelo proposto 

 

• Descrição do estudo de caso 

• Aplicação do método 
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Sustentabilidade e Energia:  

Introdução ao modelo proposto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 
 

Neste capítulo apresentam-se as 

dimensões que compõem o conceito de 

sustentabilidade. É feita também a sua 

exploração no contexto do sector dos 

edifícios, com maior enfase no sector 

residencial. É igualmente realizado um 

breve enquadramento do papel da 

energia e dos serviços energéticos no 

quadro da sustentabilidade, de forma a 

introduzir o conceito de eficiência 

energética nos edifícios.  
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2. Sustentabilidade e Energia: Introdução ao modelo proposto 

 

2.1. Introdução 
 

A preocupação de um mundo sustentável não é recente, sendo que desde os anos 70, 

que muitos países procuram novas fontes de energia, organizando para o efeito convenções 

nacionais e internacionais, que vêm sendo realizadas até aos dias de hoje.  

Nestes encontros têm sido fixados objetivos, ações e programas que, ao serem 

cumpridos, permitiriam a recuperação e proteção dos recursos da Terra.  

Uma das primeiras conferências sobre este tema foi a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente em 1972 em Estocolmo (Suécia), onde era considerada a 

necessidade de se estabelecer uma visão global e princípios comuns, que servissem de 

inspiração e orientação para guiar os povos do mundo na preservação e na melhoria do 

meio ambiente (Ferrão, 2009).  

Posteriormente em 1975, e no mesmo âmbito, realizou-se a Conferência de Belgrado, 

tendo esta sida promovida pela UNESCO (United Nations Educational Scientific and 

Cultural Organization).  

Daqui resultou a "Carta de Belgrado", tendo sido considerado um dos documentos 

mais importantes daquela década.  

Em 1977, inspirada na conferência de Estocolmo, foi organizada em Tiblisi (Geórgia), 

quer pela UNESCO, quer pela PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente), a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, que se baseou 

no início de inúmeras discussões e propostas, respeitantes a vinculação da educação 

ambiental às normas jurídicas.  

De uma forma sucinta, este encontro visou dirigir um apelo para que os Estados 

Membros incluíssem nas suas políticas, um conjunto de medidas de educação, orientadas 

no sentido de incorporar conteúdo, diretrizes e atividades ambientais nos seus sistemas 

(Ferrão, 2009). 

Adicionalmente, procurou-se na altura incentivar as autoridades em educação, a 

intensificarem os seus trabalhos de reflexão, de investigação e desenvolvimento, relativos à 

Educação Ambiental, promovendo ao mesmo tempo o intercâmbio de experiências e de 

conhecimento entre os diferentes países aderentes.  
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Em 1980, utiliza-se pela primeira vez o termo “Desenvolvimento Sustentável”, por um 

organismo privado de investigação, nomeadamente a União Mundial para a Natureza 

(UICN), sendo que em 1987 aquando da criação do Relatório Brundtland, também 

denominado de Nosso Futuro Comum (Our Common Future), o termo ganha maior relevo. 

De acordo com o relatório de Brundtland, a sustentabilidade pode ser definida como a 

capacidade de “satisfazer as necessidades das gerações atuais sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras em satisfazer as suas próprias necessidades” (Brundtland, 

1987). Uma das recomendações deste relatório, resultou em 1992, no Rio de Janeiro 

(Brasil) na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento‖, 

mais conhecida por ECO-92 ou Rio-92. 

Esta conferencia fora promovida pela ONU (Organização das Nações Unidas), e 

contou com a participação de 170 países. 

Dessa conferência, resultou um documento, aprovado na altura e denominado de 

Agenda 21, que tinha o objetivo de promover o compromisso de cada país com a reflexão 

(quer global quer local), acerca da forma pela qual os diferentes governos, empresas, e 

todos os sectores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas 

socioambientais (Ferrão, 2009).  

Ainda de acordo com o mesmo autor, e no âmbito do Desenvolvimento Sustentável, 

surge a definição de um outro conceito que esta na sua génese, nomeadamente a definição 

de ecodesenvolvimento, como o “desenvolvimento que é socialmente desejável, 

economicamente viável e ecologicamente prudente”.  

Em dezembro de 2015, ocorreu em Paris, a Convenção Quadro das Nações Unidas 

para as Alterações Climáticas, também designado de Acordo de Paris (Paris, 2015). 

Este acordo, têm como objetivo, manter o aumento global da temperatura abaixo dos 

2º C, tendo ainda o propósito de prosseguir todos os esforços no sentido de limitar o 

aumento de temperatura a 1,5ºC. 

Ainda em 2015, e durante uma cimeira da ONU, em Nova Iorque (EUA), foram 

definidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, enquadrados numa agenda 

ambiciosa, tendo em vista a erradicação da pobreza e o desenvolvimento económico, social 

e ambiental à escala global até 2030 (UN,2015).  

Refira-se que estes 17 objetivos e respetivas metas encontram-se interligados e têm um 

caráter global, isto é, devem ser aplicados universalmente, e em todos os países (incluindo 
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os países em desenvolvimento), o que se traduz numa evolução face aos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio (2000-2015). 

Ainda no âmbito do desenvolvimento sustentável, e mais concretamente nas alterações 

climáticas, destaca-se ainda a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 

(COP 23), ocorrida em 2017, da qual, resultaram progressos concretos sobre o programa de 

trabalho de Paris, tendo sido elaborado, um conjunto de orientações para a implementação 

do Acordo de Paris, ainda em vigor atualmente (Paris, 2017). 

 Com base no que fora referido anteriormente, é possível referir que o 

Desenvolvimento Sustentável, assenta essencialmente em três dimensões, nomeadamente; 

Económica, Social e Ambiental. Estas três dimensões, serão objeto de discussão na secção 

seguinte, de onde será definido o conceito de sustentabilidade, assente por sua vez no 

equilíbrio/satisfação de cada indivíduo, e no âmbito das 3 dimensões, contribuindo deste 

modo para o bem-estar da sociedade como um todo. 

 
 

2.2. Dimensões da sustentabilidade 

 

O relatório de Bruntland, onde é abordado o conceito de desenvolvimento sustentável, 

apresenta uma visão complexa das causas dos problemas socioeconómicos e ecológicos da 

sociedade, bem como das inter-relações entre a economia, ambiente e sociedade 

(Bruntland, 1987). Deste modo, o principal objetivo do desenvolvimento sustentável, passa 

pela obtenção de um equilíbrio entre três dimensões fulcrais (BCSD (2005) e Kalish et al 

(2018)), nomeadamente: social, económico e ambiental (Figura 2.1). 
 

 
 

Figura 2.1 - Dimensão ambiental, económica e social (adaptado de BCSD (2005)) 
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De acordo com Kalish et al (2018), e com base na Figura 2.1, torna-se possível 

redefinir a dimensão económica, social e ambiental do seguinte modo: 

 

• Dimensão económica - Engloba no âmbito do desenvolvimento sustentável, um 

conjunto de medidas e políticas que visam a integração de preocupações e conceitos 

ambientais e sociais.  

 

• Dimensão social - Uma das áreas de desenvolvimento desta dimensão, prende-se com o 

aumento do bem-estar social através do aumento da qualidade de vida do ser humano, o 

que pode ser alcançado através do aumento dos níveis de conforto associados.  

 

• Dimensão ambiental - Assegura ao meio ambiente a capacidade de manutenção das 

condições de vida necessárias (quer no presente quer no futuro) para as pessoas e 

restantes seres vivos existentes no planeta, seja em termos de habitabilidade, de 

harmonia do ambiente, ou até mesmo atendendo á sua função, traduzindo-se este 

equilíbrio, em bem-estar ambiental. 

 

Neste contexto, e tendo em conta o que fora referido anteriormente, uma das formas 

de se atuar nestas três dimensões, poderá passar por uma escolha racional dos 

equipamentos a serem adquiridos no mercado, contribuindo deste modo, para um maior 

desenvolvimento sustentável.   

 

 

2.3. Sustentabilidade no sector residencial: Dimensões Económica 

 

A avaliação do custo do ciclo de vida (LCC)1 é um método para avaliar todos os 

custos relevantes ao longo do tempo de um projeto, produto ou medida. A avaliação de 

LCC inclui os primeiros custos (i.e., custos de investimento de capital, custos de aquisição 

e instalação), custos exploração/operação (i.e., custos de energia, custos operacionais, 

custos de manutenção, custos de reposição de capital, custos de financiamento) e qualquer 

outro custo adicional associado a revenda, desmantelamento, entre outros (Fuller, 2005). 

 
1 Do termo anglo-saxónico Life Cycle Cost 
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Para além do recurso a lógica subjacente ao LCC, serão tidos em conta, eventuais 

benefícios económicos que o agente-decisor (consumidor) possa receber sobre a forma de 

fluxos monetários ao longo do ciclo de vida útil do investimento, e que serão aqui 

considerados sob a forma de (eventuais) poupanças entre a solução eficiente e a solução 

standard.  

Relativamente ao consumo, prevê-se que normalmente o consumo associado a uma 

solução eficiente, seja menor do que o consumo associado a solução menos eficiente, 

embora também aqui, nem sempre tal se verifique. 

Para além dos custos, referentes as diferentes fases do ciclo de vida do produto, 

existe ainda outro fator importante dentro do conceito do LCC: os ajustes de tempo.  

Estes ajustes são utilizados para colocar os diferentes fluxos monetários (ex. gastos, 

receitas) ocorridos ao longo do tempo, numa base que seja comparável, e que permita uma 

avaliação válida dos custos e benefícios ao longo do ciclo de vida de um projeto.  

O Valor Atual Líquido (VAL2), surge neste contexto como a diferença entre o valor 

presente dos fluxos monetários (ou de caixa) de entrada e o valor presente dos fluxos 

monetários de saída (Soares, 2015).  

O VAL é utilizado para analisar o lucro de um investimento ou projeto.  

Tal como fora referido anteriormente, devido aos fluxos monetários ocorrerem em 

diferentes instantes de tempo, existe a necessidade de se proceder a diferentes ajustes, pelo 

que o VAL vem calculado da seguinte forma (Soares, 2015): 

 

( ) ( )
1 2

0 2
... (2.1)

1 1 1

n

n

CC C
VAL C

i i i
= − + + + +

+ + +

 
Onde:  

 

0C - Investimento inicial  

nC - Fluxo monetário3  

 n  - Período de tempo/horizonte temporal do projeto 

  i  - Taxa de atualização (ou taxa de desconto) 

 

 
2 Também designado na literatura anglo-saxónica por net presente value (NPV) 
3 Também designado de cash flow, da literatura anglo-saxónica 
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Existem diferentes formas para identificar a taxa de desconto, embora um método 

comum seja usar o retorno esperado de outros investimentos alternativos com um nível 

semelhante de risco. 

Representando os mesmos fluxos, de forma esquemática (Figura 2.2), fica: 

 

 

Figura 2.2 - Representação esquemática típica de um projeto de investimento 

 

No entanto, poderá haver reinvestimentos ao longo de um determinado horizonte 

temporal n, pelo que existirão fluxos de investimento que terão de ser atualizados, a 

semelhança dos benefícios obtidos no projeto. 

A representação gráfica da Figura 2.3, virá alterada da seguinte forma: 

 

Figura 2.3 - Representação esquemática típica de um projeto de investimento, prevendo vários 

reinvestimentos 

 

Existem diferentes maneiras de identificar a taxa de desconto, embora um método 

comum seja usar o retorno esperado de outros investimentos alternativos com um nível 

semelhante de risco. 

De acordo com Panesi (2006), Krarti et al (2017) e Bodalal et al (2017) , uma das 

formas de se analisarem os benefícios de um projeto de investimento, com uma dada 

solução eficiente, assenta na obtenção de uma eventual poupança, resultante da 

comparação entre a energia consumida com esta  e a energia consumida com uma opção 
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menos eficiente, o que no âmbito do presente trabalho, recebem a designação de consumo 

da opção eficiente efC  e consumo da opção standard stdC , respetivamente.  

Deste modo, e considerando o valor da tarifa de energia elétrica 
.elect , os gastos 

associados ao consumo anual associado com a opção standard .anual j
stdC , podem ser obtidos 

através da seguinte expressão (Panesi, 2006):      

 

     . . .€ € / kWh kWh (2.2)
anualj anual j

std elect stdC C=    

 
Do mesmo modo, pode-se obter o consumo energético, referente a solução eficiente, 

ef .ij
C , i.e.: 

     ef . . ef .€ € / kWh kWh (2.3)
ij anualij

electC C=   

 

 Deste modo, torna-se possível determinar a eventual poupança .ConsP , referente a 

diferença entre os respetivos consumos, i.e.:  

 

. . . (2.4)Cons std efP C C= −  

 

Da mesma forma que uma eventual poupança em relação aos custos de investimento 

do mesmo projeto, podem ser obtidos através da diferença entre os valores de 

investimento, referentes a cada uma das opções (eficiente e standard), ou seja: 

 

Inv. . . (2.5)std efP Inv Inv= −  

 

Tendo em conta o que fora referido anteriormente, a expressão do VAL acima 

referida, assume agora a seguinte forma: 

 

( ) ( ) ( ) ( )
. . . . .n .n . . .

. . .2 2
... ... (2.6)

1 11 1 1 1

std ef std ef std ef Cons Cons Cons
std ef Invn n

C C C C C C P P P
VAL Inv Inv P

i ii i i i

− − −
= − + + + + = + + + +

+ ++ + + +

 

No caso da necessidade de possíveis reinvestimentos (aplicável ao caso da iluminação 

como veremos mais adiante) ao longo de determinado horizonte temporal, a expressão 

acima, assume ainda a forma: 
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( ) ( ) ( ) ( )
. j . j.t .2t .ct

. 0. 2 .
1

.. (2.7)
1 1 1 1

n
std efstd std std

std ef t t c t j
j

C CInv Inv Inv
VAL Inv Inv

i i i i=

−
= − + + + + +

+ + + +
  

Ou seja: 

( ) ( ) ( ) ( )
. j.t .2t .ct

. 0. 2 .
1

.. (2.8)
1 1 1 1

n
Consstd std std

std ef t t c t j
j

PInv Inv Inv
VAL Inv Inv

i i i i=

= − + + + + +
+ + + +



 

Considerando o consumo aproximadamente constante (e tendo em conta que o perfil 

de utilização nas duas opções é o mesmo), e através da taxa de desconto (também 

designada de taxa de atualização) i, obtêm-se o respetivo coeficiente de atualização α, i.e.:  

 

( ) ( )

( )

( )0

1 11 1 1
(2.9)

1 1 1

n
n

j n n
j

i i

ii i i i i


=

+ −
= = − =

+ + +
  

 

Deste modo, e partindo dos respetivos consumos . jstdC  e .ijefC , referidos 

anteriormente, a poupança atualizada, associada ao consumo com uma dada solução 

eficiente i, afeta ao serviço energético j , .act .ijConsP , é obtida por: 

 

( ).act. .act. . . . . (2.10)
ij j ij j ijCons std ef act std efP C C C C = − = −

 

Da mesma forma, é possível obter-se a poupança atualizada, associada ao 

investimento com uma dada solução i, afeta ao serviço energético j, Inv.act .ij
P , sendo esta 

obtida por: 

( ).act. . . . j . (2.11)
ijinv std T ef ij std ef ijP I I I I = − = − 

 

 

Substituindo   , na expressão (2.10), obtêm-se a expressão referente à poupança 

atualizada com o consumo .act .ijConsP e investimento .inv ijP , i.e.: 

 

( )
( )

( )
.act. .act. . . . .

1 1
(2.12)

1
ij j ij j ij

n

Cons std ef act std ef n

i i
P C C C C

i i

+ −
= − = −

+
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( )
( )

( )
.act. .act. . . . .

1 1
(2.13)

1
ij j ij j ij

n

inv std ef act std ef n

i i
P I I I I

i i

+ −
= − = −

+

 

2.4. Sustentabilidade no sector residencial: Dimensão Social 

 

2.4.1. Introdução 

 

A dimensão social da sustentabilidade aparece intrinsecamente associada ao bem-estar 

humano, por sua vez associado ao grau de satisfação do mesmo, através da escolha de uma 

determinada solução. 

Nesse contexto, e dada interação consumidor (agente-decisor) - mercado, pretende-se 

centrar a investigação no gau de satisfação que o consumidor “retira” com a escolha de 

uma determinada solução, pelo que importa numa primeira instância, estudar o modo como 

este atribui o valor a uma dada solução disponível no mercado. Para tal, o comportamento 

do consumidor, pode ser estudado numa perspetiva de marketing Business to Consumer 

(B2C), com o intuito de sistematizar as suas preferências, de forma a que o consumidor 

possa classificar posteriormente cada solução encontrada, e de acordo com um dado 

conjunto de atributos, centrados por sua vez na perceção de que os mesmos têm acerca do 

produto/solução em questão. 

 Nesse contexto, o consumidor opta normalmente por escolher de entre as diferentes 

ofertas existentes no mercado, aquela que lhe parece proporcionar o maior valor possível, 

pelo que importa começar por abordar o seu conceito.  

 

2.4.2. Valor e satisfação de uma solução sustentável percebida pelo consumidor 

 

Trata-se de um conceito central do marketing em geral, e que no mesmo âmbito pode 

ser entendido como a relação entre o somatório dos benefícios tangíveis e intangíveis 

proporcionados pelo produto e o respetivo somatório dos custos financeiros e emocionais 

associados com a aquisição do mesmo (Kotler, 2013).  Sob outra perspetiva, o valor pode 

ainda ser considerado como uma combinação de qualidade, serviço e preço, denominada 

tríade do valor para o cliente. 

As perceções de valor aumentam com a qualidade e o serviço, mas diminuem com o 

preço, i.e.: 
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0

( ,serviço,preço) 0 (2.14)

0

valor

qualidade

valor
valor f qualidade

serviço

valor

preço

 




 

= ⎯⎯→ 


 



 

O marketing, e em particular o B2C, pode ser entendido como a identificação, criação, 

comunicação, entrega e monitorização do valor para o cliente final (Kotler, 2013).  

A satisfação surge por seu turno, como algo subjetivo, relacionado com os 

julgamentos individuais e comparativos de cada pessoa sobre o desempenho percebido de 

um produto em relação as suas expectativas.  

Quer isto dizer, que se o desempenho não atinge as expectativas, o cliente 

(consumidor) ficara insatisfeito, enquanto que se o desempenho alcança as expectativas, o 

cliente ficara satisfeito. Já, e se o desempenho supera as expectativas, a satisfação será 

ainda maior (Pires, 1998). 

Coloca-se então a seguinte questão: De que forma os consumidores tomam as suas 

decisões relativamente a uma dada solução? De um outro modo, como é que realizam as 

suas escolhas? 

Em marketing, tal processo, denomina-se Processo de decisão de compra, e será 

abordado de seguida. 

É sabido do marketing, e em particular do marketing B2C, que o consumidor procura 

sempre a maximização do valor, dentro dos limites impostos pelos custos envolvidos, quer 

na sua procura, quer nas limitações de conhecimento, mobilidade e rendimento disponível 

(Kotler, 2013).  

 

2.4.3. Processo de decisão de compra 

 

Trata-se de um processo amplamente estudado em marketing, ao ponto de serem 

desenvolvidos modelos que o tentam explicá-lo. Um desses modelos, é o “modelo de 

etapas” para o processo de decisão de compra, no qual o consumidor passa por um 

conjunto de fases/etapas (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 - Estágios do Processo de Compra do consumidor (Kotler, 1985) 

 

De entre as etapas referidas anteriormente e apresentadas na Figura 2.4, destacam-se   

as três primeiras, sendo que desse subgrupo, as duas primeiras, contribuem ativamente para 

a ocorrência da 3ª etapa (“Analise de alternativas”), que contribuirá decisivamente para a 

etapa seguinte (“Decisão de Compra”). 

Assim sendo, descrevem-se as três etapas da seguinte forma: 

 

1. Reconhecimento do problema 

 

O consumidor reconhece uma necessidade de compra, desencadeada por estímulos 

internos ou externos. Como estímulos internos, refira-se à transformação de uma das 

necessidades normais de uma pessoa (ex. fome, sede, sexo) para um dado nível de impulso 

que a motiva a comprar algo. Como estímulos externos, entenda-se a interação com outros 

agentes da sociedade (ex. a pessoa admira o carro novo de um amigo ou vê um anúncio 

publicitário para ferias num destino exótico na televisão) desencadeando ideias sobre a 

possibilidade de fazer uma compra.  

 
2. Procura de informação 

 
O consumidor tende a reunir uma quantidade limitada de informação, seja através da 

visita a diferentes lojas, seja através do exame a mais de uma marca de eletrodomésticos, 

ou mesmo através de outros meios disponíveis (e.g. procura de literatura associada, 

consulta amigos, pesquisa na internet, etc.). 

Uma das fontes de informação disponíveis para o efeito, baseia-se na etiquetagem 

energética existente, inerente a cada eletrodoméstico, e disponibilizada pelo respetivo 

fabricante. Esta contribui significativamente para o processo de tomada de decisão por 

parte do consumidor, sendo abordada em maior detalhe no âmbito do presente trabalho. 

 

3. Avaliação de alternativas 

 
A avaliação de alternativas permite ao consumidor processar a informação de cada 

marca concorrente e fazer um julgamento de valor final. Contudo, não existe um método 



38 
 

único, utilizado por todos os consumidores, nem por um consumidor em todas as situações 

de compra. Existem vários processos, e os modelos mais atuais consideram que o 

consumidor forma julgamentos, principalmente numa base racional e consciente. 

Como exemplos de modelos encontrados na literatura, destacam-se os seguintes 

(Kotler, 1985): 

• Modelo conjuntivo 

• Modelo disjuntivo 

• outros 

Qualquer um dos modelos existentes, obedece a um conjunto de requisitos definidos 

por parte do consumidor, nomeadamente a satisfação da sua necessidade, a busca de certos 

benefícios na escolha do produto e a existência de um conjunto de atributos com diferentes 

capacidades de proporcionar os benefícios acima mencionados. Os atributos que 

interessam aos consumidores variam de acordo com o tipo produto, pelo que serão 

abordados em pormenor na Secção 4.10, e definidos e implementados na Secção 5.3. 

 

Modelo de expectativa-valor 

 

Tal como fora referido anteriormente, o modelo de expectativa de valor, é um dos 

modelos a disposição do consumidor para a escolha de uma ou um conjunto de 

alternativas, escolhidas de acordo com um conjunto de atributos definidos pelo consumidor 

k a um dado produto, e através da definição de um conjunto de n “pesos”, i. e.: 

 

       1 2 3, , ,.., / 0,1 1,2,.., 1, 2,.., (2.15)ik k k k ik ikw w w w w c w i i k k=   =  =

 

Estes pesos, são normalmente utilizados para ponderar as atitudes tomadas pelo 

consumidor, relativamente a várias marcas, por meio de um procedimento de avaliação de 

atributos. Ou seja, estas atitudes resultam do desenvolvimento de um conjunto de 

crenças/valores, refletindo cada uma delas, o posicionamento de cada consumidor, em 

relação a cada atributo associado. 

 O modelo de expectativa de valor, permite deste modo, que os consumidores avaliem 

produtos, combinando as crenças que possuem em relação a marca (positivas e negativas) 

de acordo com a importância atribuída. 
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 Deste modo, o modelo de expectativas assume a seguinte forma geral: 

1

(2.16)
n

jk ik ijk

i

A W B
=

= 
 

Onde: 

 

jkA  - Número de pontos de atitude do consumidor k para com a marca j 

ikW  - O peso da importância dada ao atributo i pelo consumidor k 

ijkB - Crença no consumidor k quanto á extensão em que o atributo i é oferecido pela 

marca j 

  n  - Número de atributos importantes na seleção de determinada marca 

 
A justificação do uso deste modelo no presente trabalho, assenta precisamente nas 

características referidas anteriormente, nomeadamente o uso de níveis de importância 

relativa (pesos), que o agente-decisor (consumidor) dará a cada uma das dimensões a ter 

em conta na obtenção de soluções de mercado sustentáveis: ambiental, social e económica. 

 

Atributos valorizados por consumidores no processo de compra de eletrodomésticos 

 

Um dos estudos encontrados na literatura, encontra-se inserido no projeto 

Energyprofiler, promovido pela agência Energaia (ERSE, 2011). 

O mesmo estudo, procurou avaliar o grau de importância atribuído pelo consumidor a 

um conjunto de atributos, associados as características dos eletrodomésticos que cada 

consumidor inquirido valorizou e adquiriu no ano anterior (Figura 2.5).  

 

 
Figura 2.5 - Grau de importância, atribuído pelo consumidor a cada caraterística identificada como 

importante para a escolha de um novo eletrodoméstico (%) (Fonte: ERSE, 2011) 
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Já o estudo de Bezerra et al (2011), começa por fazer uma revisão teórica de alguns 

estudos no âmbito dos produtos em geral, apresentando alguns atributos valorizados pelos 

consumidores, que se revelam consensuais entre estudos realizados, referentes a diferentes 

produtos, sendo os eletrodomésticos um deles (Tabela 2.1). 

 

Tabela 2 1 - Alguns atributos relacionados com produtos no geral (adaptado de Bezerra et al (2011)) 

 

Atributos Tangíveis Correspondência na Bibliografia 

Perfeição estética  
Dubois, Laurent & Czellar (2001); Allérès (2000); Castarède 

(2005); Galhanone (2013);  

Design exclusivo e diferenciador Dubois, Laurent & Czellar (2001); Galhanone (2013) 

Qualidade superior 
Dubois, Laurent & Czellar (2001); Galhanone (2013); 

D ́Angelo (2006) 

Alta durabilidade Dubois, Laurent & Czellar (2001); Galhanone (2013) 

Matérias-primas de alta qualidade Galhanone (2013); D ́Angelo (2006) 

Distribuição seletiva Christopher, Lowson & Peck (2004) 

Preço elevado D ́Angelo (2006); Dubois, Laurent & Czellar (2001) 

Inovação Caniato, Moretto & Caridi (2013); D ́Angelo (2006) 

 

 

Observando a Tabela 2.1, verifica-se que apesar da diversidade de atributos e 

definições características dos produtos em geral, propostos por parte dos autores, observa-

se a existência de algum consenso entre os mesmos relativamente a alguns atributos que 

figuram na mesma tabela. Estudos como o de Hamid et al (2013), abordam por exemplo as 

dimensões “ruido” e “design”, que expressam a interação entre o design do produto e o 

consumidor, bem como entre o ruido associado e o consumidor, aquando da escolha do 

produto.  

 

2.5. Sustentabilidade no sector residencial: Dimensão Ambiental 

 
2.5.1. Introdução 

 

Conforme referido anteriormente, a dimensão ambiental é algo a ter em conta na 

conceção/desenvolvimento de uma solução sustentável, sendo que esta integração, começa 

pela importância que o agente-decisor (em particular o consumidor) confere a esta 

dimensão, e na forma como este pode ser sensibilizado para a sua importância.  
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Diversos estudos têm vindo a ser desenvolvidos neste âmbito, nomeadamente o 

trabalho desenvolvido pela ERSE (ERSE,2011), que procurou caracterizar as perceções e 

atitudes do consumidor em Portugal, face as questões ambientais em geral. 

Este estudo afirma que, e de um modo geral, a população inquirida têm demonstrado 

uma atitude positiva e crescente face ao ambiente.  

Contudo, o mesmo estudo afirma, que uma opinião favorável à conservação do 

ambiente, não resulta necessariamente numa elevada frequência de realização de 

comportamentos ambientalmente positivos, sugerindo nesse contexto para uma maior 

sensibilização do consumidor para as questões ambientais e para a adoção de determinados 

comportamentos com vista a uma maior proteção do meio ambiente. 

 

 

2.5.2. Fases do Ciclo de Vida do Produto  

 

Numa primeira instância, importa distinguir as diferentes fases, pelas quais é sujeito 

um determinado produto, pelo que, e de acordo com Ashby (2009) distinguem-se 5 

fases/estágios de desenvolvimento, nomeadamente; Materiais, Produção, Transporte, 

Uso/Exploração e Desmantelamento. 

Contudo, o consumo energético por fase não é o mesmo, assim como a sua estrutura e 

predominância poderá sofrer alterações, associadas com o tipo de produto a ser fabricado 

(Figura 2.6). 

Na mesma figura, é ainda visível uma predominância no consumo energético, relativo 

a fase de “uso/exploração”, associada a utilização de eletrodomésticos. 

No sector dos eletrodomésticos verifica-se que a distribuição em termos de consumo 

energético por fase, embora sofra naturalmente alterações, de acordo com o serviço 

energético em causa, existe uma predominância da fase de uso/exploração, seguida das 

fases de fabrico de materiais/componentes, fase de fabrico e finalmente a fase de 

transporte.   
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Figura 2.6 - Exemplo de distribuição dos consumos energéticos por fase/aplicação (Ferrão, 2009) 

 

Tal facto pode ser confirmado, tomando a refrigeração de alimentos (frigorifico) como 

exemplo de serviço energético associado (Figura 2.7). 

 
 

 

Figura 2.7 - Impacte ambiental (emissões de CO2) associadas ao frigorífico (adaptado de Ferrão, 2009) 

 

Observando a mesma figura, verifica-se uma predominância de emissões de CO2, 

durante a fase de uso (usage stage), face as restantes fases.   

É sobre cada uma das diferentes fases do ciclo de vida de cada serviço energético, 

associado aos diferentes serviços energéticos aqui considerados, que incidirá a Avaliação 
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do Ciclo de Vida (ACV), que nos permitira avaliar os consumos energéticos associados às 

diferentes fases do produto, e consequentemente as respetivas emissões de CO2. 

 

2.5.3. Avaliação do Ciclo de Vida – ACV 

 

Na secção anterior, foi apresentada a Avaliação de Custos do Ciclo de Vida (ACCV 

ou LCAC4), que em termos elementares, nada mais é do que uma avaliação económica, 

assente na metodologia apresentada nesta secção, i.e., a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV 

ou ainda LCA, na literatura anglo-saxónica) (Royal Society, 1998).  

A ACV, é uma técnica, cujo objetivo assenta na avaliação do impacte ambiental 

associado a um produto ou serviço, no decorrer de todo o seu ciclo de vida útil.  

Este ciclo, pelo qual o produto passa, compreende várias fases, sendo que na Figura 

2.8, encontra-se apresentado um exemplo dessas mesmas fases. 

 

 

Figura 2.8 - Fases decorrentes do Ciclo de Vida de um produto (Ferrão, 2009) 

 

No âmbito da norma ISO 14040, a ACV define-se como a Compilação dos fluxos de 

entradas e saídas e a avaliação dos impactes ambientais associados a um produto ao 

longo do seu ciclo de vida (Ferrão, 2009).  

Esta técnica fora utilizada inicialmente na indústria de bens de consumo, onde se 

pretendia identificar ou demonstrar a superioridade do desempenho dos seus produtos, face 

ao dos concorrentes, numa vertente ambiental.  

 
4 Também designado de LIfe Cycle Assessment Cost na literatura anglo-saxónica 
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Esta abordagem potenciou o interesse posterior, manifestado pelos consumidores 

através de campanhas organizadas por associações de apoio ao consumidor, onde uma das 

reivindicações, prendia-se com a “informação ambiental” sobre os produtos adquiridos 

pelos consumidores, possibilitando deste modo, a comparação entre produtos como sendo 

a principal área de atuação da ACV (Ferrão, 2009).  

Deste modo, a metodologia da ACV assenta em quatro fases principais, relacionadas 

entre si (Figura 2.9). 

 

 
 

Figura 2.9 - Principais fases da Avaliação de Ciclo de Vida segundo a ISO 14040 (Ferrão, 2009) 

 

 

A definição do âmbito de aplicação, através da caracterização da unidade funcional, 

permite deste modo a caracterização do seu serviço e do tempo de duração respetivo, tendo 

em vista a definição posterior do seu desempenho na execução da função que lhe está 

associada.  

Relativamente ao objetivo, a ACV pode possuir vários, sendo um objetivo usual, 

promover a avaliação dos impactes ambientais de um determinado sistema, relacionado 

com a utilização de diferentes produtos (ou até mesmo com o recurso de múltiplas formas 

de utilização de um produto) no desempenho de uma determinada função (Huijbregts et al, 

2008). 

A fase de inventário, corresponde ao levantamento, sistematização e processamento de 

entradas e saídas de cada atividade, envolvendo ainda a recolha e o processamento de 

fluxos de diferentes materiais, substâncias, consumos e emissões, no ambiente ao longo do 

ciclo de vida do produto ou serviço considerado, bem como das atividades envolvidas. 

Desta fase resulta uma quantidade de dados relativos a intervenções ambientais (ex. 

emissões de substâncias para o ambiente) cuja análise necessitara de uma fase adicional 
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que permita a interpretação dos valores obtidos, de forma a avaliar o grau de magnitude e/ 

relevância dos (potenciais) impactes ambientais ao longo do ciclo de vida do produto. 

De acordo com (Ferrão, 2009) a fase de avaliação de impacte ambiental engloba as 

seguintes fases; 1 - Seleção das categorias de impacte ambiental e do método de avaliação 

a utilizar, 2 – Classificação, 3 – Caracterização, 4 - Normalização dos valores obtidos na 

fase de caracterização através da divisão dos valores obtidos por um valor de referência em 

cada categoria de impacte ambiental e 5 - Agregação de categorias de impacte ambiental e 

interpretação.  

A agregação de cada categoria, com vista a definição do impacte ambiental é obtida, 

através de ponderação, tendo em conta um conjunto de critérios de importância relativa 

para um dado indicador ambiental.  

Na Figura 2.10, encontra-se um exemplo de uma avaliação de impacte ambiental, 

decorrente de uma ACV.  

 

2.5.4. Indicadores utilizados na análise de impacte ambiental 

 

Apesar de atualmente, haver uma extensa lista de indicadores de sustentabilidade 

ambiental (ou Eco Indicadores), no presente trabalho, e dado o âmbito de aplicação da 

metodologia aqui proposta, foram considerados os indicadores que se apresentam de 

seguida. 
 

 

 
 

Figura 2.10 - Avaliação de Ciclo de Vida: Avaliação dos impactes Ambientais (adaptado de Ferrão, 2009) 
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Pegada de carbono 

 

A pegada de carbono, permite caracterizar o impacto associado ao consumo de energia 

na emissão do principal gás de efeito de estufa (GEE) para a atmosfera, o dióxido de 

carbono (CO2) (Ramage, 2003). 

Independentemente das formas de consumo de energia acima referidas, encontra-se 

implícito, o recurso a combustíveis fósseis, nomeadamente o petróleo, o carvão e o gás, 

cuja queima origina emissões de GEE para a atmosfera. 

Além de informar o consumidor (agente-decisor) acerca do impacte dos seus hábitos 

de consumo energético no meio ambiente, este indicador permite ainda informar o 

consumidor acerca do impacte resultante da alteração desses mesmos hábitos, em 

particular todos aqueles, resultantes da implementação de medidas de eficiência energética, 

potenciando deste modo a redução das emissões GEE correspondentes (Gibbons et al, 

1992). 

Dada a preocupação crescente do consumidor com os aspetos ambientais, manifestada 

por alguns estudos recentes (ex. Goleman, 2019), importa que a escolha do equipamento 

tenha o menor impacte ambiental possível (Goleman, 2019). No entanto, a escolha de um 

equipamento com uma pegada de carbono reduzida, poderá comprometer o bem-estar 

económico e social do consumidor (agente-decisor), pelo que a sua escolha terá de atender 

a estes factos (Wulfinghoff, 1999). 

Atualmente, existem vários métodos para determinar este indicador, sendo que alguns 

encontram-se disponíveis na web sob a forma de aplicações, que incluem de igual forma o 

cálculo de outros gases com efeito de estufa (GEE) (Ferrão, 2009). 

Alguns estudos, tem procurado caracterizar a pegada de carbono, relativa ao uso de 

alguns serviços energéticos residenciais durante a fase operacional (Heiselberg et al. 

(2009), etc.). 

Outros estudos, têm-se baseado numa análise mais completa dos impactes ambientais 

relacionados com os equipamentos residenciais (Hoxha & Jusselme, 2017), e recorrendo 

para o efeito, à análise do ciclo de vida útil do equipamento/serviço energético em questão, 

considerando as seguintes fases: construção, uso/exploração e fim de vida.  

Contudo, e à semelhança do que fora referido anteriormente, tratam-se, de métodos 

que quando implementados de forma isolada, não garantem que as soluções implementadas 
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(apesar de energeticamente eficientes) venham ao encontro do bem-estar do consumidor, 

nem do bem-estar económico do mesmo.  

Para o efeito existe atualmente normalização adequada, nomeadamente a norma ISO 

16745-1:20175, a qual que estabelece um método alternativo ao LCA, no cálculo da pegada 

de carbono, referente as diferentes fases do ciclo de vida, relativamente a cada residência 

(ISO, 2017).    

O método de calculo das emissões de CO2 equivalentes (CO2e), baseia-se na 

metodologia LCA, assente em (WBCSD, 2011) 

 

2 2[ .] . .[k / .] [k e/ k ] (2.17)kgCO e Dados actividade unid F E gGEE unid PAG g CO g GEE=  

 
Sendo que no caso dos serviços energéticos, e em particular dos eletrodomésticos 

residenciais, os dados de atividade são substituídos pelo consumo associado ao 

equipamento, ou ao processo de fabrico/desmantelamento deste, i.e.: 

 

2 2[kWh] . [k / ] [k e/ k ] (2.18)kgCO e Consumo Energetico F E gGEE kWh PAG g CO g GEE=  

 

Onde: 

 

. ( )[k / ]F E Factor de Emissão gGEE kWh  – Emissões de Gases Efeito de Estufa (GEE) 

por unidade de atividade (neste caso por cada kWh de energia consumida); 

 

2[k e/ k ]PAG g CO g GEE - Traduz-se no Potencial de Aquecimento Global (PAG)6. 

Dado ser objetivo deste trabalho pretender-se obter o PAG  de CO2, este assume o 

valor unitário. 

 

Dado que o gás, objeto de avaliação é o dióxido carbono (CO2), o respetivo valor do 

PAG , terá o valor unitário, conduzindo deste modo á expressão seguinte: 

 
 

 
5 Sustainability in buildings and civil engineering works — Carbon metric of an existing building during use stage — Part 1: 

Calculation, reporting and communication 

6 Na literatura anglo-saxónica vêm normalmente designado de GWP (Global Warming Potential) 
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2 [kWh] . [k / ] (2.19)kgCO e Consumo Energetico F E gGEE kWh= 

 

Quando os dados das emissões, são obtidos diretamente, torna-se desnecessário o 

recurso a um fator de emissão, sendo que a expressão (2.17), reduz-se na expressão 

seguinte: 

2 2[k ] [k e/ k ] (2.20)kgCO e Emissões directas gGEE PAG g CO g GEE= 

 

Dado a elevada dependência do GWP, com a concentração de GEE’s na atmosfera, 

este parâmetro é atualizado periodicamente pelo IPCC, sendo que a data deste trabalho, a 

versão mais recente, é a que respeita o 5º Relatório de Avaliação7, publicado pelo IPCC em 

2014 (WBCSD, 2011b). 

Relativamente aos fatores de emissão respetivos, estes podem ser obtidos através da 

base de dados dos fatores de emissão do IPCC8, de forma a se poder estimar a quantidade 

de CO2 emitida para a atmosfera através do consumo de energia elétrica por exemplo. 

 

Pegada hídrica 

 

A importância e o interesse do estudo neste indicador, sofreu um aumento 

considerável nos últimos anos, em muito devido aos impactes do consume humano nos 

sistemas de água doce um pouco por todo o planeta.  

Também designado de Water Footprint, trata-se de um indicador de sustentabilidade 

que quantifica a quantidade de água utilizada nos bens e serviços consumidos pelos 

habitantes de um país, tendo em conta também os fluxos de água que entram ou saem 

desse mesmo país através das importações e exportações de produtos e serviços (Maracajá 

et al, 2012).  

Este conceito, permite ainda a compreensão e a resolução de problemas de escassez e 

poluição da água, baseado no estudo das cadeias de produção e de abastecimento como um 

todo (Hoekstra et al., 2011).  

Ao longo dos últimos anos, foram propostas diversas metodologias de calculo da 

pegada hídrica, sendo a metodologia desenvolvida pela Water Footprint Network (WFN9), 

uma das mais utilizadas em todo o mundo para este fim (Maracajá et al, 2012). 

 
7   IPCC Fifth Assessment Report, 2014 (AR5) 
8  EFDB - Emission Factor Data Base    https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php  

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php
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Atualmente, a pegada hídrica é entendida como um indicador que expressa não só, o 

volume de água consumido por fonte, como também o volume de água poluído, e de 

acordo com o tipo de poluição, considerando não só o uso direto, como também o uso 

indireto de água (Figura 2.11).  

 

 
 

Figura 2.11 - Esquema representativo dos componentes da pegada hídrica (Fonte: Cordeiro, 2014) 

 

Com base na Figura 2.11, a avaliação da pegada hídrica engloba ainda três 

componentes, especificados geográfica e temporalmente (Hoekstra et al., 2011):  

 

• pegada hídrica azul - relativa à utilização de água doce subterrânea ou superficial;  

• pegada hídrica verde - relativa à precipitação armazenada no solo, ou a que 

permanece temporariamente na superfície do solo/vegetação;  

• pegada hídrica cinza - relativa ao grau de poluição da água; 

 

 

Relativamente ao uso, refira-se que a pegada hídrica direta se refere ao consumo e à 

poluição relacionados com o uso da água em casa ou no jardim, enquanto que  pegada 

hídrica indireta se refere ao consumo e à poluição da água que podem estar associados à 

produção dos bens e serviços utilizados pelo consumidor. 

De acordo com Cordeiro (2014), é também possível calcular a Pegada Hídrica de um 

indivíduo, de acordo com os seus hábitos de consumo. O âmbito do respetivo cálculo, 

 
9  Plataforma com o objetivo de criar uma dinâmica de aprendizagem internacional, fazendo a ligação das 

mais diversas comunidades com interesse no uso sustentável, equitativo e eficiente da água 
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define metodologia e unidade de pegada hídrica adotada10, pelo que no presente trabalho, 

considera-se a pegada hídrica de um consumidor, ou o respetivo valor total, quando se trata 

de um grupo de consumidores11. 

Assim, a pegada hídrica de um consumidor, resulta da soma das pegadas hídricas de 

todos os produtos/serviços adquiridos pelo mesmo, podendo a mesma ser expressa como o 

volume de água por unidade de tempo, ou ainda como o volume de água por unidade 

monetária (Hoekstra et al., 2011). 

No que toca ao seu cálculo, a pegada hídrica de um consumidor (PHcons) é calculada 

através da soma da pegada hídrica direta ( ),cons dirPH  do indivíduo e sua pegada hídrica 

indireta ( ),cons indirPH : 

 

3

, , [ / ] (2.21)cons cons dir cons indirPH PH PH m h= +

 

Dado o conceito de pegada hídrica indireta, já aqui referido anteriormente, bem como 

o âmbito deste trabalho, a pegada hídrica a ter em conta na metodologia, ira cingir-se 

essencialmente na pegada hídrica indireta ( ,cons indirPH ), pelo que, e através da expressão 

anterior, resulta: 

3

, [ / ] (2.22)cons cons indirPH PH m h
 

 

A pegada hídrica indireta da água é obtida, multiplicando todos os produtos 

consumidos pelas respetivas pegadas hídricas de produto, i.e.: 

 

( ) ( )( )* 3

, .

1

C . [ / ] (2.23)
p

cons indir prod

i

PH i PH i m h
=

= 
 

Onde: 

 

( )C i  - é o consumo do produto “p” (unidades de produto/tempo)  

( )*

.prodPH i - representa a pegada hídrica desse produto (volume de água/unidade de 

produto).  

 

(http://www.waterfootprint.org) 
10  Para mais informação acerca dos diferentes âmbitos de aplicação, ver [manual de avaliação da pegada   

hídrica http://www.waterfootprint.org]  

http://www.waterfootprint.org/
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No que se refere a pegada hídrica de um produto i (PH*
prod.(i)), esta vêm expressa 

como o volume de água por produto. 

Dado que se pretende caracterizar a pegada hídrica indireta, referente a cada solução 

individual, vêm: 

 

( )  * 3

, . [ / ] / 1,.. (2.24)
i icons cons indir prodPH PH PH i m h c i p= =

 

A partir da pegada hídrica do consumidor por produto, i.e.  
iconsPH , é possível calcular 

o consumo individual de cada produto, durante a sua fase de exploração/uso, i.e.12: 

 
( )  3

,exp . . t [ ] / 1,.. (2.25)
ii lor consConsumo PH i m c i p= =

 

 

Onde t, traduz o número de horas estimado de utilização do produto/equipamento. 

No que toca, as fases de produção e desmantelamento, os respetivos consumos 

poderão ser obtidos através  da pegada ecológica do produto i ( )( )*

.prodPH i , podendo os 

mesmos serem obtidos com base em dados provenientes de fabricantes, ou na falta destes, 

de estudos efetuados por entidades publicas ou privadas, certificadas para o efeito. 

 

2.6. Serviços de Energia 

 

2.6.1. Conceito 

 

De facto, não existe propriamente um consenso generalizado que se possa encontrar na 

literatura acerca do conceito de serviço de energia. 

De acordo com (Fell, 2017), um serviço energético constitui todo o serviço, resultante 

da combinação entre energia e aparelhos elétricos. 

Modi et al (2005) refere por seu turno que um serviço energético é algo que possibilita 

um conjunto de benefícios, percetíveis para o ser humano, e que são decorrentes do 

consumo de energia respetivo. 

 
11  Quando se considera que na residência, existe mais do que um ocupante a residir em permanência. 
12  Apesar de em muitas etiquetas de eficiência energética, e em particular em máquinas de lavar roupa/louça,   

já existir a indicação do consumo de água, esta não expressa necessariamente a realidade de cada um dos 

consumidores, dado que o consumo pode variar segundo os mais diversos fatores, nomeadamente o 

número de ocupantes do edifício. 
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Já Nissing and von Blottnitz (2010) apontam que os serviços energéticos representam 

todo o serviço útil disponibilizado ao utilizador final pelos respetivos aparelhos de 

utilização (ex. aquecimento, aquecimento para cozinha, força motriz, etc.) e que são por 

isso consumidos para satisfação das necessidades do utilizador final.  

Haas et al (2008), afirma que existem várias definições possíveis para  serviços de 

energia, e que estas variam de acordo com o sector onde se inserem, e dá exemplos  para o 

sector da mobilidade, onde o serviço de energia real é chegar por exemplo a uma a loja 

para comprar um determinado produto ou a chegada ao local de trabalho, etc.  

Já Fell (2017) afirma ainda que um serviço energético pode ser definido como uma 

medida do serviço providenciado aos consumidores finais, através do uso da energia nas 

suas mais diversas formas.  

Ainda de acordo com Fell, (2017), e na revisão de literatura que faz sobre os serviços 

de energia enquanto conceito, é referido que as fontes de energia, neste caso os 

eletrodomésticos, são frequentemente associados ao serviço energético respetivo, i.e., a 

função que desempenham, pelo que será este conceito que será aqui explorado. 

 

2.6.2. Exemplos de serviços energéticos 

 

Conforme fora referido anteriormente, as fontes de energia, neste caso, os 

eletrodomésticos, são frequentemente associados ao serviço energético respetivo, i.e., a 

função que desempenham. 

Deste modo podemos dizer que a fonte de energia “ar acondicionado”, pode ser 

entendida como um serviço energético de climatização, a fonte energética “lâmpada”, um 

serviço energético de iluminação, a fonte energética “frigorífico”, um serviço energético de 

refrigeração, etc. 

Na Figura 2.12, encontra-se listados alguns exemplos que expressam essa mesma 

relação entre fonte de energia e serviço energético correspondente. 
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Figura 2.12 - Exemplos de serviços energéticos, incluídos em duas ou mais fontes (adaptado de Fell, 2017) 

Verifica-se deste modo uma correspondência entre os eletrodomésticos aqui objeto de 

estudo, e os serviços energéticos correspondentes. 

Cada um destes eletrodomésticos/serviços energéticos, pode ser alvo de melhorias em 

termos de eficiência energética, que se resumem não só ao seu desempenho energético 

inerente, como também por um conjunto de medidas eventualmente realizadas pelo 

consumidor (agente-decisor), e que começam com a escolha do eletrodoméstico destinado 

a exercer o serviço energético correspondente.  

 
2.7. A Eficiência Energética e o seu papel no sector residencial 

 

Num conceito mais lato, a eficiência energética pode ser definida como a redução do 

consumo de energia, mantendo os serviços, estando por isso diretamente relacionada com 

uma utilização racional da energia consumida. 

Nesse sentido, e de forma a serem identificadas e implementadas medidas de 

oportunidade de racionalização de consumos, torna-se necessário conhecer quais as opções 

disponíveis a intervir, bem como quais os principais consumidores envolvidos e quais as 

soluções existentes no mercado, garantindo deste modo uma correta implementação e 

fiscalização das condições de operação e manutenção. 

No entanto, e considerando a repartição de consumos de energia final nos países 

Membros da UE (Figura 2.13), verifica-se que em 2013, os sectores dominantes eram 

essencialmente o de transportes, residencial e indústria. 
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Figura 2.13 - Repartição do consumo de energia final nos Países Membros da UE, 2013 (ADENE, 2017). 

 
Dos sectores destacados anteriormente, o sector residencial era o 2º sector com maior 

percentagem do consumo de energia (27%), possuindo a energia elétrica o segundo maior 

contributo para este consumo (7%).  

A maior parte das medidas de redução do consumo energético e de promoção da 

eficiência energética, destinam-se essencialmente aos sectores de energia final, 

representando cerca de 55-58% da redução do consumo de energia projetada nestes 

sectores (ADENE, 2017). 

Como medidas aplicáveis neste contexto, e no âmbito da legislação europeia, surgem 

as diretivas europeias seguintes:  

 

• Diretiva 2010/31/UE - Referente ao desempenho energético dos edifícios;  

• Diretiva 2012/27/EU - Referente à eficiência energética que altera as Diretivas n.ºs 

2009/125/CE e 2010/30/UE e revoga as Diretivas n.ºs 2004/8/CE e 2006/32/CE; 

• Regulamento (UE) 2017/1369 do Parlamento Europeu, de 4 de julho de 2017, que 

estabelece um regime de etiquetagem energética e que revoga a Diretiva 2010/30/UE; 

 

Por último, surge o Regulamento (UE) 2017/1369, que estabelece um regime de 

etiquetagem energética e que revoga a Diretiva 2010/30/EU. 

No que concerne às emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE), a Agência Europeia 

do Ambiente observa que o sector residencial é um dos que mais contribui neste domínio.  
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Na Figura 2.14, é possível observar-se a evolução das emissões de GEE na totalidade 

dos países da UE, e em cada sector, entre 2005 a 2010. 

 
 

 
 

Figura 2.14 - Emissões de GEE por sector (em Tg de CO2 equivalente) (adaptado de Fernandez (2012) 

 

Ainda de acordo com Fernandez (2012) em 2010, o sector residencial foi o segundo 

sector que registou maior taxa de crescimento de emissões desde 2009, logo atrás da 

indústria, apesar de neste ano tal crescimento ter-se devido essencialmente as baixas 

temperaturas verificadas no Inverno de 2010, contribuindo desta forma para o aumento da 

procura de energia para o aquecimento das habitações.  

 

2.7.1. Potencial de poupança no sector residencial 

 

De acordo com alguns estudos realizados, o maior potencial de poupança energética 

estimado encontra-se associado ao sector dos edifícios.  

Um dos estudos que evidencia este potencial, é o trabalho de Fernandez et al (2012) ao 

ter analisado a poupança energética proveniente de cada sector, obtida com base nas 

medidas políticas estabelecidas.  

A Figura 2.15 apresenta as percentagens de poupança energética associadas a cada 

sector. 
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Figura 2.15 - Potencial de poupança no consumo energético por sector (adaptado de ADENE, 2017). 

 

Verifica-se que a maior percentagem de poupança, é obtida através de medidas 

transversais a mais do que um sector.  

Como exemplo de tais medidas, pode-se referir as taxas aplicáveis, regulamentos 

aplicados a edifícios domésticos e não-domésticos, bem como os incentivos financeiros a 

vários sectores.  

No que concerne à poupança obtida a partir de medidas concentradas apenas num 

sector-alvo, o sector residencial é o que possui maior significância no potencial de 

poupança energética global. 

 

2.8. Introdução ao modelo conceptual proposto 

 

Com base nas 3 dimensões da sustentabilidade, referidas anteriormente, procura-se, 

numa fase preliminar, definir uma abordagem que permita classificar cada solução do 

mercado, segundo as dimensões Económica, Ambiental e Social.   

Dado que a importância relativa, dada pelo consumidor a cada uma destas soluções, 

pode diferir, estabelecem-se “pesos” a atribuir a cada uma das dimensões consideradas. 

Com base nas premissas acima referidas, classificam-se as soluções obtidas, de 

acordo com um sistema ortogonal de três eixos (x,y,z), que deverá constituir a base de 

definição das funções-objetivo individuais, correspondentes a cada uma das três dimensões 

da sustentabilidade aqui consideradas (Figura 2.16). 
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 Economica
f(X)

Ambiental 
f(Y)

Social
f(Z)

Wx

Wy

Wz

Ar Condicionado
Iluminação

Forno
Maq. Lavar roupa
Maq.Lavar Louça

Maquina secar roupa

Solução 
Sustentavel

Nr. opções /serviços de energia  

(ajustável de acordo com as 
necessidades do consumidor no 
momento da aquisição) 

 
 

Figura 2.16 - Sistema de classificação das soluções obtidas do mercado, baseado nas 3 dimensões 

consideradas  

 

Com base neste sistema a 3 dimensões, é então desenvolvido um modelo holístico, 

que permite extrair soluções ótimas do mercado, atendendo a um conjunto de requisitos 

por parte do consumidor (agente-decisor), no âmbito das 3 dimensões da sustentabilidade: 

Económica, Ambiental e Social.  

O modelo será flexível, permitindo deste modo, adicionar/remover serviços 

energéticos a adquirir por parte do agente-decisor (Figura 2.17).  

 

Ar Condicionado
Iluminação

Forno
Maq. Lavar roupa
Maq.Lavar Louça

Maquina secar roupa
Frigorificos

Ar Condicionado
Iluminação

Forno
Maq. Lavar roupa
Maq.Lavar Louça

Maquina secar roupa
Firgorificos

Opções disponíveis no 
mercado Modelo 

Holistico
Soluções

Sustentaveis

Inputs dados pelo 
consumidor

(agente-decisor) 

Nr. opções /serviços de energia  

(ajustável de acordo com as 
necessidades do consumidor no 
momento da aquisição) 

 
 

 

Figura 2.17 - Representação simplificada do modelo holístico desenvolvido 
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O modelo deverá ainda atender a um conjunto de questões relacionadas com a 

eficiência energética, afeta a cada um dos serviços energéticos/eletrodomésticos, para além 

das várias questões associadas a cada um das 3 dimensões consideradas, nomeadamente; 

Económica (investimento inicial, consumo energético,  consumo hídrico, etc.), Social 

(preferências dos consumidores, conforto acústico, visual, etc.) e Ambiental (Emissões 

CO2 durante as fases produção, operação e desmantelamento, referentes ao ciclo de vida 

útil de cada solução, consumo hídrico, etc.). 

Para o efeito, será realizado nos capítulos seguintes, uma exposição de cada um destes 

temas, com vista a um maior enquadramento do modelo aqui desenvolvido.  

 

2.9. Nota Conclusiva 

 

Neste capítulo, apresentou-se a Sustentabilidade enquanto conceito e reforçou-se a sua 

importância, já aqui referida no capítulo anterior, nomeadamente através da redução das 

emissões de gases de efeito de estufa e num melhor aproveitamento dos recursos do 

planeta, com vista a assegurar-se um futuro sustentável para o mesmo. 

Apresentou-se para o efeito, um conjunto de linhas de atuação do desenvolvimento 

sustentável, onde os produtos e serviços sustentáveis, são reconhecidos pela comunidade 

científica, enquanto meio para se chegar á sustentabilidade. 

Apresentaram-se ainda as três dimensões da sustentabilidade (Económica, Social e 

Ambiental), e nas quais foram abordadas diversas temáticas associadas, nomeadamente a 

pegada de carbono, a pegada hídrica, entre outros temas. 

 Daqui se conclui, e através da literatura até então existente, que, apesar de haver 

vários estudos sobre cada uma das temáticas aqui referidas, não existe, contudo, uma 

abordagem agregadora, que possa estabelecer uma análise completa no quadro da 

sustentabilidade. 

Esta evidência, é ainda mais reforçada quando no mesmo capítulo, é apresentado os 

conceitos de Serviços Energético e Eficiência Energética, com um breve enquadramento ao 

sector residencial, tema a ser abordado no capítulo seguinte.   
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Capítulo 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Estado da arte: Eficiência Energética 

no Sector Residencial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 
 

Neste capítulo, é realizada uma 

caracterização do perfil de consumo 

energético e hídrico no sector 

residencial, evidenciando as formas de 

atuação da abordagem aqui proposta, 

manifestadas através de cada um dos 

serviços energéticos nela abordados. 
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3. Estado da arte: Eficiência energética no sector residencial 

 

3.1. Caracterização dos equipamentos elétricos no sector residencial 

 

Os equipamentos existentes no sector residencial, nomeadamente os eletrodomésticos 

como o forno elétrico, o ar condicionado, a máquina de lavar, os frigoríficos, e as fontes de 

luz, constituem um recurso indispensável numa habitação, conforme comprovado através 

do registo das elevadas taxas de penetração e de utilização obtidas em vários estudos 

)ADENE (2017)). 

É sabido que o aumento do consumo de energia de uma habitação deve-se não só a 

uma eventual ineficiência dos equipamentos, como também ao elevado consumo de 

energia que advém de maus procedimentos e hábitos de utilização dos mesmos.  

 

3.1.1. Caracterização dos consumos 

 

Posteriormente ao consumo energético associado a cozinha, surgem então os 

consumos associados aos equipamentos elétricos (33% do consumo energético total), a 

iluminação (14%), seguindo-se posteriormente o aquecimento do ambiente (9%), o 

arrefecimento (2%) e o aquecimento de águas (2%) (ADENE, 2017). 

Através de uma monitorização de consumos, realizada por um estudo da DGEG, foi 

possível estimar a distribuição dos consumos de energia elétrica, respeitantes aos 

equipamentos elétricos (Figura 3.1) com base nas suas principais utilizações finais.  

 

 
 

Figura 3.1 - Repartição de consumos de energia por serviço energético (ADENE, 2017) 
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Analisando a Figura 3.2, verifica-se a predominância dos equipamentos de 

refrigeração (32%), com os equipamentos frigoríficos a deterem 22% e os equipamentos 

congeladores a deterem 10 % do consumo elétrico total respetivamente.  

Este valor é seguido do consumo em aquecimento (15%) e iluminação (12%).  

A climatização (arrefecimento e aquecimento) dos edifícios representa cerca de 17% 

do consumo total de energia elétrica.  

Esta análise revela-se importante, na medida em que permite saber quais os setores 

que necessitam de uma intervenção mais rápida. 

Adicionalmente, pode-se ainda analisar o potencial de poupança energética nos 

equipamentos do setor residencial (Figura 3.3), o que permite perceber quais os 

equipamentos onde se podem alcançar melhorias significativas em termos de eficiência 

energética. 

 
 

Figura 3.1 - Potencial de economia de energia no setor residencial (ADENE,2010) 

 

Tendo em conta os equipamentos abrangidos pelo sistema de etiquetagem energética, 

verifica-se que aqueles que apresentam um maior potencial de economia de energia são os 

frigoríficos, as arcas congeladoras ou os seus combinados, as lâmpadas e os audiovisuais, 

em consequência do seu consumo em modo standby. 

Alguns autores como Malatji et al (2013), entre outros, apresentaram métodos que 

tentam explorar algumas das necessidades atrás assinaladas, ao ter em conta alguns 

critérios relevantes, tais como a energia consumida primaria anual do edifício, emissões de 

dióxido de carbono, investimento inicial, etc.), mas normalmente não tem consideração os 

serviços energéticos associados aos eletrodomésticos de uso residencial disponíveis no 

mercado, bem como as suas características em termos de uso e de etiquetagem, as quais 
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permitem realizar uma escolha opima do equipamento/serviço energético não apenas na 

sua eficiência, mas também no seu grau de adequação às necessidades da habitação e do 

agregado familiar. 

 

3.1.2. Etiquetagem energética nos equipamentos elétricos residenciais  

 

O sistema de etiquetagem energética constitui uma ferramenta de apoio à tomada de 

decisão do consumidor, aquando da aquisição de novos produtos consumidores de energia, 

ou relacionados com energia. 

O principal propósito deste sistema assenta na apresentação de métricas de 

comparação de fácil compreensão, de forma a que seja possível ao consumidor comparar o 

desempenho energético de produtos da mesma família de equipamentos (ADENE, 2017). 

Atualmente, a etiquetagem energética e regida pelo Regulamento (UE) 2017/1369, que 

estabelece um regime de etiquetagem energética e que revoga a Diretiva 2010/30/EU. 

Embora o que esteja na origem do sistema de etiquetagem energética seja a 

informação e sensibilização do consumidor, a Comissão Europeia encontra-se atualmente a 

introduzir a regulamentação da etiquetagem energética em alguns produtos dirigidos ao 

setor profissional numa ótica do b2b13.  

Um exemplo disso prende-se com os armários refrigerados para armazenagem de uso 

profissional. 

A acrescer ao enquadramento legislativo referido anteriormente, importa também 

mencionar a Diretiva n.º 2009/125/CE, que estabelece os requisitos de conceção ecológica 

dos produtos (Eco Design) relacionados com o consumo de energia, sendo uma diretiva 

mais orientada para os fabricantes enquanto público-alvo, ao invés da diretiva anterior, 

onde o público-alvo são os consumidores finais. 

Para a maior parte das etiquetas, e no momento inicial, a escala vai de A G, sendo que 

num segundo momento, e após a etiqueta energética desse produto estar em vigor cerca 

dois anos, são introduzidas novas classes energéticas de forma incentivar os fabricantes a 

desenvolverem soluções mais eficientes eliminado as classes inferiores, entre E G e 

introduzindo novas classes no topo da classificação, A+, A++ e A+++ (Figura 3.4). 

 

 
13 Business to business (negócio para negócio) 
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Figura 3.2 – Evolução das classes de eficiência energética (ADENE,2017) 

 

Estes índices de eficiência energética são obtidos através de ensaios laboratoriais 

realizados de acordo com normas técnicas específicas para cada tipo de equipamento. 

A nova etiqueta energética pode ser aplicada a Frigoríficos e Arcas Congeladoras, 

Máquinas de Lavar Roupa, Máquina de Secar Roupa, Combinados de Lavar e Secar 

Roupa, Máquinas de Lavar Louça, Aparelhos de Ar Condicionado, Fornos Elétricos, 

Lâmpadas e Televisores (Figura 3.5).  

 

 
 

Figura 3.3 - Exemplo de etiqueta energética (Equipamentos de Refrigeração) (ADENE (2017) 

Mantém-se a escala e cores de classificação de A (verde escuro) a G (vermelho), à 

qual se juntam mais três classes: A+, A++ e A+++. 

O impacto da aplicação da etiquetagem energética dos equipamentos elétricos de uso 

doméstico resulta na redução da energia elétrica consumida, sem, no entanto, haver uma 

redução do nível de desempenho desses equipamentos (Wong, & Kruger, 2017). 

Adicionalmente, e para além da classe energética, a etiquetagem inclui outros dados 

que podem ser de grande utilidade para o utilizador final na escolha do produto mais 

eficiente e com menor impacto ambiental (ex. potência e consumos em várias zonas 

climáticas, capacidade de lavagem, etc.), ou que promovam o seu bem-estar social em 

termos de conforto (ex. nível de ruído, etc.). 
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3.2. Equipamentos elétricos no sector residencial 

 

3.2.1. Máquina de lavar roupa 

 

A máquina de lavar roupa é um equipamento, cujo consumo representa cerca de 5% 

do consumo total de energia elétrica nas habitações, apresentando ainda uma taxa de 

penetração da ordem dos 89% no parque residencial em Portugal (ADENE, 2010). 

 

Regime de Funcionamento 

 

Para além da água consumida na lavagem, este equipamento absorve ainda energia 

elétrica da rede, para converter posteriormente em energia mecânica (rotação do tambor, 

enxaguamento, bomba de circulação da água) e em energia calorifica, para posterior 

aquecimento da água, onde este último consumo, representa cerca de 80% a 90% do 

consumo total de energia de um ciclo de lavagem (ADENE, 2017).  

Dada a periodicidade do aquecimento, e quando conjugado com a energia consumida 

pelos processos mecânicos, origina um perfil de potência absorvida como o apresentado na 

Figura 3.6. 

 

 
 

Figura 3.4 - Perfil de carga (potência elétrica absorvida) típico de uma máquina de lavar roupa, a baixa 

temperatura (30ºC) e a temperatura elevada (60º) (DGEG, 2002) 
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A elevada taxa de penetração deste equipamento no sector residencial, faz com que 

seja essencial a redução dos consumos de energia envolvidos.  

 

Classe de Eficiência Energética 

 
A classe energética das máquinas de lavar roupa (Regulamento Delegado (UE) N.º 

1061/2010) é obtida através do consumo anual de energia, com base em 220 ciclos de 

lavagem, no programa normal de algodão a 60ºC em plena capacidade e no programa de 

algodão a 40ºC em plena carga e em carga parcial.  

Na Figura 3.7 encontra-se apresentada a etiqueta energética, atualmente em vigor. 

 

 
 

Figura 3.5 - Etiqueta energética - Máquina de Lavar Roupa (ADENE, 2017) 

 

De acordo com as exigências da Eco Design, só podem ser colocadas no mercado 

máquinas de lavar roupa com a classe de eficiência energética mínima A+. 

De acordo DGEG (2004), o potencial de poupança anual é tanto mais elevado quanto 

maior for a diferença entre a classe energética do equipamento substituído, podendo a 

mesma variar entre 35€ a 423€, devido a diferença associada com os respetivos consumos. 
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3.2.2. Máquina de secar roupa 

 

De acordo com ADENE (2017), a máquina de secar roupa é um equipamento cujo 

consumo representa cerca de 2% do consumo total de energia elétrica nos edifícios 

residenciais, apresentando uma taxa de penetração da ordem dos 19%. 

Regime de Funcionamento 

 

O seu princípio de funcionamento baseia-se no aquecimento do ar exterior, para em 

seguida retirar a humidade da roupa lavada, secando-a.  

O processo de aquecimento do ar requer um consumo significativo de energia elétrica 

(Figura 3.8), sendo por isso o custo muito elevado.  

 

 

Figura 3.6 - Perfil de carga (potência absorvida) típico de uma máquina de secar roupa (DGEG, 2002) 

 

Atualmente, existem no mercado três tipos de máquinas, respeitantes a dois processos 

distintos: extração, condensação e com gás. 

 

Classe de Eficiência Energética 

 

De acordo com o Regulamento Delegado (UE) N.º 392/2012, estas máquinas 

apresentam no mercado três etiquetas de eficiência energética distintas em função do tipo 

de tecnologia acima referido. 

Na tecnologia de condensação existe um pictograma adicional na respetiva etiqueta 

que indica a classe de eficiência energética por condensação de A G. 
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Na Figura 3.9, encontra-se apresentada a etiqueta energética, atualmente em vigor. 

 

 
 
 

Figura 3.7 - Etiqueta energética - Máquina de Lavar Roupa a) Exaustão b) Condensação (ADENE, 2017) 

 

De acordo com o regulamento de Eco Design deste produto não são permitidos no 

mercado novas máquinas com classe de eficiência energética inferior a C. 

Para além da classe de eficiência energética presente na etiqueta, e entre outra 

informação relevante no momento da escolha, importa ainda referir a Capacidade da 

máquina (kg), bem como o ruido associado ao equipamento. 

 

3.2.3. Máquina de lavar louça 

 

De acordo com ADENE (2017), a máquina de lavar louça representa cerca de 3% do 

consumo total de energia elétrica nos edifícios habitacionais, apresentando uma taxa de 

penetração de 35%. 

A energia elétrica é em grande parte consumida pela resistência elétrica necessária ao 

aquecimento de água utilizada na lavagem e, posteriormente, na secagem da louça. 

É o processo de aquecimento que maior peso tem no consumo durante a sua utilização, 

podendo representar cerca de 80% do consumo total (ADENE, 2017). 

O perfil de carga típico encontra-se apresentado na Figura 3.10. 
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Figura 3.8 - Perfil de carga (potência elétrica absorvida) de uma máquina de lavar louça (DGEG, 2002) 
 

 

A vida útil destes equipamentos varia entre 8 a 16 anos, dependendo essencialmente 

da sua qualidade e da frequência de utilização (ADENE, 2017).  

No cálculo da classe energética das máquinas de lavar loiça (Regulamento Delegado 

(UE) N.º 1059/2010), é considerado o consumo energético despendido em 280 ciclos de 

lavagem em programa normal (aproximadamente 5 lavagens por semana), bem como os 

consumos nos estados de desativação, desligado, inativo e stand-by.  

Dado que o número de lavagens realizado por cada consumidor varia, o consumo 

efetivo pode ser inferior ou superior, estando este dependente da efetiva utilização da 

máquina. Neste sentido, para além da classe de eficiência energética, do ruido, do consumo 

de água entre outros indicadores existentes na etiqueta energética atual, existe ainda a 

capacidade da máquina em termos do número de serviços de louça, que varia em função do 

número de ocupantes do edifício. 

 

3.2.4. Frigorífico/combinado 

 

De acordo com ADENE (2017) o frigorífico representa cerca de 22% do consumo 

total de energia elétrica nas habitações, sendo o maior consumidor de todos os 

equipamentos, e com uma taxa de penetração da ordem dos 99% no sector residencial. 

Estes equipamentos atuam como bombas de calor, transferindo o calor do seu interior 

para o exterior, de forma a poder conservar os alimentos a uma temperatura mais ou menos 

constante. Para que possam funcionar com uma temperatura constante (algures entre +3ºC 

e +10°C), este tem de possuir um funcionamento cíclico, em que uma parte do ciclo 
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corresponde ao funcionamento na potência nominal e a outra, à paragem do compressor 

(Figura 3.9). 

 
 

Figura 3.9 - Perfil de carga (Potência elétrica absorvida) típico de um frigorífico (ADENE, 2010). 

 

De acordo com os requisitos da norma Eco Design, os novos aparelhos de 

refrigeração, colocados no mercado, deverão já apresentar a classe mínima de A+. 

Nos frigoríficos com a tecnologia de absorção (os convencionais são de tecnologia de 

compressão) a etiqueta energética é diferente, contemplando dez classes energéticas. Estes 

aparelhos, embora sejam mais silenciosos, consomem mais energia.  

 

3.2.5. Forno 

 

A etiquetagem energética dos fornos de utilização doméstica (Regulamento Delegado 

(UE) N.º 65/2014) abrange quer fornos elétricos, quer a gás, sendo aplicável quer a fornos 

isolados, quer aos fornos integrados em fogões, excluindo deste modo os aparelhos que 

têm função de aquecimento por micro-ondas. 

A classe de eficiência energética presente na respetiva etiqueta, é obtida através da 

medição do consumo energético, considerando um ciclo normalizado, quer num modo 

convencional, quer num modo de ventilação forçada, sendo considerado o menor consumo 

de entre os dois no cálculo da classe de eficiência energética. 

 

3.2.6. Ar Condicionado 

 

O sistema de etiquetagem energética de equipamentos de ar condicionado 

(Regulamento Delegado (UE) N.º 626/2011) aplica-se aos equipamentos elétricos com 
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capacidade nominal ≤ 12kW para arrefecimento, ou para aquecimento, caso o produto não 

tenha função de arrefecimento. 

De acordo com a tipologia de equipamento e funcionalidades associadas, existem 

diferentes etiquetas energéticas. 

Atualmente os sistemas individuais de ar condicionado podem ser distinguidos e 

agrupados da seguinte forma: 

 

• Monobloco convencional (instalação na janela)  

• Split  

• Multi-split  

 

O sistema de etiquetagem destes equipamentos é uniforme, sendo a distinção relativa 

às funções de aquecimento e/ou arrefecimento.  

Desde janeiro de 2017 a escala em vigor é entre A++ e, sendo que após 2019 entrará 

em vigor a etiqueta mais exigente, com a classificação compreendida entre A+++ e D. 

A sua etiqueta energética difere ligeiramente das demais unidades referidas 

anteriormente, dada a existência de uma conduta, simples ou dupla, que realiza as funções 

de extração e admissão de ar.  

Na etiqueta destes equipamentos são ainda apresentados os indicadores EER e COP, 

que indicam o desempenho de arrefecimento e de aquecimento, bem como o consumo por 

hora de funcionamento, XY kWh/60min. 

 

3.2.7. Iluminação 

 

De acordo com ADENE (2017), estima-se que a maioria das habitações possam 

reduzir o consumo de iluminação entre 15% a 20%, sem, contudo, reduzir os benefícios de 

uma luz de melhor qualidade.  

Adicionalmente, e para uma correta iluminação dos espaços, torna-se necessário ter 

em conta as características da divisão, o tipo de espaço funcional e as fontes de luz 

disponíveis. 

A lâmpada, emite um fluxo luminoso, medido em lúmen (lm), que representa a 

quantidade de luz que a mesma produz.  
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Através deste indicador e com base na potência elétrica que possui, torna-se possível 

obter o rendimento luminoso da lâmpada, i.e., a quantidade de luz emitida, expressa por 

unidade de potência. A unidade de medida é lúmen/Watt. 

A iluminação deficiente é prejudicial para a saúde podendo provocar desconforto e 

tem custos de consumo de eletricidade elevados.  

De acordo com os dados apresentados na Figura 3.3, a iluminação apresenta um valor 

de consumo de energia elétrica na ordem dos 12%. 

Como exemplos, refira-se à potência pretendida, a classe energética e o tipo de luz da 

lâmpada, i.e.; branco frio (zonas de atividade) ou branco quente (zonas de descanso). 

Existe ainda um especto muito importante, que condiciona estes e outros indicadores 

objeto de desenvolvimento neste trabalho, e que têm a ver essencialmente com o tipo de 

tecnologia utilizada.  

As lâmpadas atualmente existentes no mercado, e de maior uso no sector residencial 

doméstico, podem ser divididas quanto a tecnologia empregue (Tabela 3.1), distinguindo-

se assim as seguintes: lâmpadas fluorescentes tubulares (TFL), lâmpadas fluorescentes 

circulares e compactas (CFL) (também designadas de economizadoras), lâmpadas de 

halogénio, e lâmpadas led. 

 

Tabela 3.1 – Valores usuais, referentes a cada tecnologia de lâmpada (EcoCasa, 2018) 

 

Características 

Lâmpadas incandescentes Lâmpadas Fluorescentes 
Lâmpadas Led 
(Light Emitting 

Diode) 
Clássica Halogénio Tubular (TFL) 

Circular e 
Compacta 

(CFL) 

Potência (W) 15-2000 20-2000 15-58 9-23  

Eficiência Luminosa (lm/W) 8-15 15-25 58-93 55-65  

Duração (h) 1000 5000 12000-18000 6000-15000 20000-45000 

Temperatura de Cor (°K) - - 3000-4000 
Suave 

(2.700K) e 
Clara (6.500K) 

Suave (2.700K) e 
Clara (4.000K) 

IRC   80-90   

Preço (€) 0,5 a 1 2 a 8 3 a 5 5 a 15  

 

As TFL apresentam geralmente potências, rendimentos luminosos e tempos de vida 

superiores aos valores apresentados pelas lâmpadas CFL, embora, no entanto, necessitem 

de armaduras próprias devido às dimensões elevadas.  

Embora as CFL sejam mais caras do que as lâmpadas incandescentes e as de 

halogénio, estas apresentam um tempo de vida muito superior (3 a 15 vezes do que uma 
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lâmpada incandescente) e consomem cerca de 80% menos energia elétrica do que uma 

lâmpada com tecnologia convencional (incandescente ou de halogénio). 

As poupanças obtidas dependem do número de lâmpadas, da potência e do tempo de 

funcionamento. Os LED (Light Emitting Diode - Díodos Emissores de Luz), tem emergido 

como uma nova tecnologia com elevado potencial na redução do consumo de energia 

elétrica. Atualmente já existem LEDs com potências equivalentes às lâmpadas 

incandescentes, embora possuam um preço mais elevado do que as lâmpadas fluorescentes 

compactas, mas apresentam de igual modo um período de vida muito superior (20 a 45 mil 

horas ao invés das 6 a 15 mil horas das CFL). 

 

Etiquetagem Energética 

 

Atualmente as lâmpadas e luminárias vendidas com lâmpadas incorporadas ou 

acompanhadas de lâmpadas devem também apresentar a etiqueta energética (Figura 3.12) 

(Regulamento Delegado (UE) N.º 874/201), aplicável a lâmpadas direcionais ou não, quer 

sejam, de filamento, fluorescentes, de descarga de alta intensidade, LED (Light Emitting 

Diode: díodo emissor de luz) ou módulos LED.  

 

 
 

Figura 3.10 - Etiqueta energética - Lâmpadas (ADENE, 2017) 

 

Para além da classe de eficiência energética, da função da relação entre a potência da 

lâmpada e o seu fluxo luminoso útil, a etiqueta apresenta ainda o consumo energético 

associado por 1000 horas de funcionamento, o que corresponde a 1 ano de funcionamento 

considerando que está acesa durante cerca de 3h/dia. 
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No âmbito de iniciativas regulamentares europeias, nomeadamente a regulamentação 

ErP, EC 244/2009 (revista pela EC 859/2009), foi definido o phase-out de produtos de 

acordo com o consumo máximo de potência para um determinado fluxo luminoso, bem 

como a definição dos requisitos mínimos no que respeita à duração, nº. de acendimentos, 

tempo de ignição, entre outros aspetos considerados. 

De entre as diversas fases previstas nesta regulamentação, existe a 6ª. Fase (Medidas 

de implementação da Regulamentação (EC) 244/2009), relativa a lâmpadas de uso 

doméstico não direcionais (Philips, 2014), onde no âmbito desta 6ª fase, ocorreu a decisão 

de Portugal retirar do mercado, e a partir de 1 de setembro de 2018, um determinado 

conjunto de lâmpadas de halogénio, consideradas ineficazes. 

Importa referir, no entanto, que algumas destas lâmpadas, ainda existem no mercado 

europeu14, e que no mercado mundial ainda são amplamente utilizadas, sendo por isso tidas 

em consideração no presente trabalho. 

 

3.3. Nota Conclusiva 

 
Neste capítulo abordou-se a eficiência energética no sector residencial, sendo o âmbito 

de aplicação do presente trabalho.   

Para o efeito, foram ainda abordados os perfis de funcionamento de cada um dos 

serviços energéticos aqui considerados, o sistema de etiquetagem energética associado, 

bem como um conjunto de particularidades associadas a cada um destes serviços.   

De entre alguns trabalhos publicados neste âmbito, identificaram-se, contudo, a 

ausência de métodos de apoio a decisão associados a escolha individual ou coletiva de cada 

um dos serviços energéticos aqui abordados. 

Adicionalmente, o elevado grau de diferença entre os equipamentos aqui considerados, 

evidenciado através dos perfis de consumo/utilização, modos de funcionamento, entre 

outras características associadas, levanta a necessidade de se desenvolver uma metodologia 

de suporte a tomada de decisão, que integre as diferentes particularidades acima referidas, 

tendo em vista não só a análise individual de cada serviço energético, como também, a 

analise agregada dos serviços energéticos a adquirir pelo consumidor. Por esse facto, será 

abordado no capítulo seguinte, um conjunto de métodos de suporte a tomada de decisão, 

 
14  Excluem-se deste regulamento alguns produtos para fins especiais, como por exemplo as lâmpadas de 

forno. Outras lâmpadas de halogénio também não são afetadas pelo regulamento. 
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onde serão apresentadas e discutidas algumas abordagens multicritério, bem como as 

diferentes abordagens em matéria de técnicas de otimização, dita “clássica” e “evolutiva”. 
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Capítulo 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado da arte: Otimização 

Multiobjectivo, Algoritmos 

Evolutivos e Análise Multicritério 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 
 

Neste capítulo é feito um “estado da 

arte”, apresentando e discutindo as duas 

principais vertentes da otimização 

multiobjectivo, bem como uma breve 

apresentação da análise multicritério e 

dos principais métodos em uso na 

literatura. 
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4. Estado da arte: Otimização multiobjectivo, algoritmos evolutivos e análise 

multicritério 

 

4.1. Introdução 

 

De acordo com o número de funções objetivo associadas, um problema de otimização 

pode ser classificado em dois tipos: mono-objectivo e multiobjectivo. 

Ao contrário dos problemas do tipo mono-objectivo (que só possuem uma função 

objetivo), um problema do tipo multiobjectivo possui mais de uma função objetivo 

associada ao problema, o que acarreta diferenças, não só ao nível de mapeamento das 

variáveis de decisão, como também dos valores, resultantes das funções objetivo adotadas. 

 

4.2. Formulação de um problema multiobjectivo 

 

Um problema de otimização multiobjectivo é constituído por duas ou mais funções 

objetivo, que se pretendem maximizar ou minimizar e, normalmente, por várias restrições 

funcionais que toda a solução admissível tem de satisfazer. 

A formulação de um problema de otimização multiobjectivo, pode ser apresentada na 

seguinte forma genérica: 

 

( )min , (4.1)mf x

sujeitoa x X

 

onde: 

 1 21,2,...., ( ) ( ), ( ),..., ( ) (4.2)
T

m Mm M e f x f x f x f x= =

 

Cada uma das m funções objetivo f(x) ([f1(x), f2(x), ..., fm(x)] T com m ≥ 2) pode ser 

minimizada ou maximizada individualmente, embora em constante conflito com as 

restantes. 

Um aspeto fundamental, que contribui para a diferença entre otimização mono-

objectivo e otimização multiobjectivo, é que para além do espaço das variáveis de decisão, 

existe ainda um outro espaço multidimensional, obtido a partir das funções objetivo, 

designado de espaço das funções objetivo. 
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Deste modo, verifica-se o seguinte: 

 

( ) / 1,2,...., (4.3)x f x c m M→ =

 

   1 2 1 2/ , ,..., / ( ) , ,..., (4.4)
T

n mc x x x x c f x z z z z= = =

 

Ou seja, a cada solução x , existente no espaço das variáveis de decisão, correspondera 

um ponto, pertencente ao espaço dos objetivos ( )f x , como sendo soluções particulares 

de ( )mf x . 

Deste modo, a região admissível no espaço das funções objetivo (i.e., o conjunto de 

todas as imagens dos pontos em x ), pode ser representado da seguinte forma: 

 

( ) ( ) ( ) 1 2: , ,..., , / 1,2,...., (4.5)m

mZ z z f x f x f x x X c m M=  =  =    

 

4.3. Dominância de soluções 

 

4.4.1. Conceitos fundamentais  

 
Ao contrário do que se verifica em problemas mono-objectivo, a solução ótima, 

obtida através da resolução de problemas do tipo multiobjectivo, não é única, pelo que a 

noção de “solução ótima”, aplicada em problemas multiobjectivo, vêm substituída pela 

noção de “solução não dominada”, ou até mesmo “ótimo de Pareto”. 

Existem ainda alguns autores que diferenciam o conceito de “solução não dominada” 

e “solução eficiente” (Climaco et al., 2003). 

Enquanto o conceito de solução eficiente é referente a pontos do espaço de decisão, o 

conceito de solução não dominada é utilizado para pontos do espaço dos objetivos, o que 

faz com que uma solução não dominada seja uma imagem de uma solução eficiente. 

(Climaco et al., 2003). 

Uma solução não dominada, pode ainda definir-se como toda a solução admissível, 

na qual não é possível melhorar em simultâneo todas as funções objetivo; i.e., a melhoria 

numa função objetivo só é possível, através da deterioração de pelo menos uma das outras.  
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Por outro lado, uma solução admissível considera-se dominada por outra, quando ao 

passar-se da primeira para a segunda, existir a melhoria de pelo menos uma função 

objetivo, permanecendo as restantes inalteradas (Climaco et al., 2003). 

O conjunto das soluções não dominadas, pode ser definido como frente ótima de 

Pareto (ou apenas frente de Pareto). 

Contudo, é igualmente defendido que uma solução satisfatória para o problema 

multiobjectivo, é uma solução que devera ser não dominada, e cujos valores respetivos das 

funções objetivo, sejam satisfatórios para o agente-decisor, de tal forma que sejam aceites 

como solução final (Steuer, 1986). 

Foi também referido anteriormente, que a otimização multiobjectivo recorre ao 

espaço das variáveis de decisão, bem como ao espaço dos objetivos, pelo que a diversidade 

das soluções respetivas, deverá ser definida a partir destes dois espaços.  

Deste modo, a frente ótima de Pareto global (também designada de frente ótima de 

Pareto ou frente de Pareto) caracteriza todo o conjunto de soluções não dominadas de toda 

a região admissível, sendo estas as melhores soluções do problema de otimização 

multiobjectivo (Steuer, 1986). 

 

4.4.2. Obtenção da frente de Pareto (e restantes níveis de dominância) 

 

Existem várias formas para se obter uma frente não dominada (frente de Pareto) a 

partir de uma dada população de soluções, sendo que o seu uso difere essencialmente no 

esforço computacional, relativo a cada um deles. 

Um método mais expedito, baseia-se na comparação de cada solução x de uma 

população com todas as outras soluções desta mesma população, a fim de verificar se x e 

dominada por alguma das soluções existentes na população. 

No que concerne às restantes frentes, existem algoritmos que classificam a 

população, através do nível de dominância respetivo, sendo as soluções da população, 

ordenadas de forma crescente, e de acordo com o seu nível de dominância, obtendo-se 

deste modo a respetiva frente dominada (Figura.4.1). Assim, e no primeiro nível (Nível 1), 

estarão as melhores soluções, ao passo que no último nível estarão as piores soluções em 

termos de dominância.  
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Conclui-se, portanto, que qualquer solução de um certo nível de dominância será 

dominada por pelo menos uma solução de cada nível mais baixo, com as soluções não 

dominadas (Nível 1), consideradas como as mais relevantes. 

Entre as soluções dominadas, podem existir vários níveis de dominância, formando 

cada nível, uma determinada curva, representativa de um dado conjunto pontos ou soluções 

dominadas (Figura 4.1). 
f2

 (
m

in
im
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r)

f1 (minimzar)

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

 
 

Figura 4.1 - Classificação das soluções por níveis de dominância. 

 

O grau de interesse num determinado nível de dominância é inversamente 

proporcional ao índice respetivo, i.e., as soluções classificadas no Nível 1 são, na sua 

generalidade, consideradas mais interessantes do que as do Nível 2, e assim 

sucessivamente. 

A principal diferença, existente entre os vários algoritmos encontrados na literatura 

para determinar as frentes não dominadas de uma população, reside na complexidade 

inerente a cada uma delas, não só em termos de rapidez de execução, como em termos de 

espaço de armazenamento de dados. 

 

4.5. Algoritmos de otimização em problemas multiobjectivo: Clássico vs Evolutivos 

 

Ultimamente, tem-se assistido a um desenvolvimento notável de algoritmos para 

resolução de problemas de otimização multiobjectivo, com especial enfase para a 

possibilidade de o agente-decisor poder contribuir na procura de soluções não dominadas 
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do problema, ao exprimir as suas preferências, através por exemplo do uso combinado de 

técnicas de análise multicritério. 

É comum utilizarem-se frequentemente, e em problemas de otimização, técnicas 

tradicionais em programação multiobjectivo (ex. simplex). 

Contudo, o uso deste tipo de técnicas apresenta algumas desvantagens. Uma das quais, 

pende-se com o facto de neste tipo de técnicas começar-se habitualmente com uma única 

solução potencial para o problema, sendo a mesma manipulada de forma iterativa, até se 

convergir para uma solução final, normalmente única (Haupt et al (2004), Telega (2007), 

Ogwumike et al, 2016)).  

Tal facto, traduz-se numa desvantagem para o presente problema que se quer tratar, 

pois reduz o número de soluções ótimas possíveis para o agente-decisor, não lhe 

permitindo explorar outras alternativas igualmente ótimas. 

Outra desvantagem frequentemente encontrada e mencionada pela literatura, e que se 

encontra relacionada com a aplicação destes algoritmos, prende-se com a elevada 

probabilidade destes métodos convergirem prematuramente devido aos múltiplos ótimos 

locais, inviabilizando frequentemente uma adequada exploração do espaço de busca 

existente (Telega, 2007). 

Dada a sua natureza comportamental pseudoaleatória, devido ao recurso a meta-

heurísticas, os algoritmos evolutivos procuram contornar estas e outras dificuldades, como 

por exemplo o esforço computacional associado a muitos métodos de otimização clássicos 

na resolução de alguns problemas de otimização de natureza combinatória (Cunha et al, 

2012). 

Contrariamente aos métodos clássicos, utilizados em problemas de otimização, as 

heurísticas são menos “ambiciosas”, uma vez que vão determinando o valor de uma função 

objetivo em pontos julgados “promissores”, os quais vão sendo obtidos de forma iterativa 

(Cunha et al, 2012).  

O uso de técnicas heurísticas torna-se vantajoso em certas circunstâncias, 

nomeadamente nas situações onde os dados do problema se tornam escassos e incertos, 

quando não existem métodos exatos, ou, mesmo que existam, requerem um elevado 

esforço computacional, ou ainda quando o agente decisor precisa de obter rapidamente um 

vasto conjunto de soluções para escolher uma delas (Cunha et al, 2012). 
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Apesar de atualmente existirem várias abordagens baseadas em Algoritmos 

Evolutivos, estes podem-se dividir em três grandes grupos (cuja classificação deve-se 

essencialmente a fatores históricos relacionados com o aparecimento de diferentes áreas de 

investigação), nomeadamente:  

 

• Programação Evolutiva; 

• Estratégias Evolutivas;  

• Algoritmos Genéticos; 

 

4.6. Algoritmos Genéticos 

 

4.6.1. Introdução 

 

Os Algoritmos Genéticos (AGs) constituem um grupo de métodos adaptativos, 

inspirados nos mecanismos de evolução natural de populações de seres vivos, os quais 

evoluem de acordo com os princípios da seleção natural, descritos pela primeira vez por 

Darwin15. 

Deve-se a John Holland (1975) e a uma equipa de colaboradores (alunos e colegas) 

da Universidade de Michigan, a introdução e desenvolvimento destes princípios, ocorrida 

durante os períodos referentes aos anos 60 e 70 aproximadamente (Goldberg, 1989). 

De acordo com Goldberg (1989), as investigações conduzidas por Holland, visavam 

atingir uma metodologia que pudesse: 

 

• abstrair e explicar com rigor os processos adaptativos dos sistemas naturais; 

• desenvolver algoritmos para sistemas artificiais baseados nos principais mecanismos 

dos sistemas naturais; 

 

Contudo, a popularização dos AGs deveu-se essencialmente aos trabalhos de David 

Goldberg, um dos alunos de Holland (1975), através da aplicação desta técnica na 

resolução de um problema de controlo no transporte de gás natural em gasodutos, no 

âmbito da sua tese de doutoramento. 

 
15 Charles Darwin (1809-1882), naturalista escreveu a obra “A Origem das Espécies”, publicada em 1859. 
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De acordo com Goldberg (1989), os AGs diferem dos mecanismos clássicos de 

otimização e de pesquisa nos seguintes aspetos: 

 

• busca a partir de um conjunto (população) de soluções (indivíduos) potencialmente 

admissíveis e não apenas de uma solução única; 

• recurso a uma codificação do conjunto de parâmetros ao invés de o fazerem com os 

próprios parâmetros; 

• recurso a regras de natureza probabilística (e não determinística) na evolução do 

processo; 

• recurso a informação proveniente da própria função objetivo, e não de equações 

associadas ou de outro tipo de conhecimento auxiliar; 

 

Segundo Eiben e Smith (2003) é usual na literatura usarem-se,na terminologia dos 

AGs, várias designações adotadas no âmbito dos sistemas genéticos, associados à biologia.  

Assim, e no contexto dos AGs, é frequente usarem-se qualquer um dos termos 

genótipo, cromossoma e também indivíduo para designar as soluções, potenciais do espaço 

onde ocorre a busca pela melhor solução. 

Os AGs recorrem a uma população de indivíduos (soluções do problema), para 

aplicação de mecanismos de seleção e substituição, bem como de um conjunto de 

operadores genéticos, nomeadamente cruzamento (recombinação) e mutação, originando 

gerações sucessivas de indivíduos, cada vez mais aptos de acordo com os objetivos pré-

estabelecidos.  

A busca pelo ótimo é orientada apenas pelo valor da função de aptidão, associada a 

cada individuo da população, i.e., aqueles com maior aptidão, terão maior probabilidade de 

serem selecionados para reprodução (transmitindo deste modo o seu material genético para 

os descendentes nas gerações posteriores) do que os com menor valor de aptidão, cujo 

material genético tende a desaparecer nas gerações posteriores.  

Resumidamente, e de acordo com Deb et al. (2000), podem-se destacar as 

características dos AGs da seguinte forma: 

 

• recorrem a uma população/conjunto de soluções do problema; 
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• a cada individuo/solução vêm associado um valor de aptidão, correspondente a 

capacidade de sobrevivência e de reprodução do individuo em questão; 

• as soluções com os melhores valores de aptidão possuem mais oportunidades de se 

combinarem com outras soluções da população; 

• após a reprodução, são obtidas novas soluções, por sua vez, herdeiras das 

características de cada uma das soluções anteriores que lhe deram origem 

(progenitores); 

• combinando algumas (boas) características dos progenitores, consegue-se obter 

uma geração com melhores soluções; 

 

4.6.2. Descrição do algoritmo 

 

Sucintamente, o algoritmo (básico) de um AG, considerando uma população principal 

de tamanho n, pode ser descrito através dos seguintes passos de execução (Goldberg, 

1985): 

 

Passo 1 - t = 0; 

Passo 2 - Inicio: gerar a primeira população principal (inicial), Pt de tamanho n; 

Passo 3 - Avaliação: calcular o valor de aptidão referente a cada solução da 

população Pt; 

Passo 4 - Seleção: Selecionar n soluções (progenitores) da população Pt para 

reprodução;  

Passo 6 - Reprodução: Aplicar o operador genético cruzamento ao número de 

pares de soluções, correspondentes as n soluções selecionadas, 

obtendo-se n novas soluções (descendentes); 

Passo 7 - Mutação: Aplicar o operador genético mutação as n novas soluções 

(descendentes); 

Passo 8 -  alocar estas n novas soluções na nova população Pt+1; 

Passo 9 -  t = t + 1; 

Passo 10 - Caso o critério de paragem seja verificado, terminar, caso contrário, 

retorna ao Passo 3. 
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Durante o processo de desenvolvimento de um AG na resolução de um determinado 

problema real, torna-se necessário considerar a representação (codificação) das soluções, 

bem como definir a função de aptidão, uma vez que serão estas as únicas entidades 

dependentes do problema.  

Deste modo, torna-se necessário considerar no processo dos AGs, aspetos como a 

forma de representação (codificação) das soluções, a medida de aptidão, o início do 

processo, a população, mecanismos de seleção, operadores genéticos (cruzamento e 

mutação), mecanismos de substituição e critérios de paragem. 

 

4.6.3. População 

 

A população designa um conjunto de indivíduos (genótipos), com a particularidade de 

poder haver elementos idênticos.  

Na sua definição, considerara-se apenas o seu tamanho, i.e., o número máximo de 

indivíduos que suporta, sendo a dimensão da população, um especto muito importante na 

implementação do AG, dado que este valor vai influenciar não só a qualidade das soluções, 

como o também o tempo de processamento do algoritmo (Eiben e Smith, 2003).  

A dimensão da população de um AG pode variar, contudo é mantida normalmente 

constante ao longo da evolução do processo. 

De acordo com Eiben e Smith (2003) não existe, contudo, um nível de diversidade 

“ótimo” para todos os tipos de problemas, assim como não existe um tamanho único de 

população.  

 

4.6.4. Função de aptidão (fitness function) 

 

A função de aptidão (avaliação) tem como objetivo caracterizar o grau de 

adaptabilidade dos indivíduos da população, constituindo a base de funcionamento do 

mecanismo de seleção, contribuindo como tal para a obtenção de indivíduos (soluções) 

mais aptos a cada geração realizada. 

Em termos ideais, e no caso da função de aptidão, esta deveria comportar-se de um 

modo suave e regular, de modo a que indivíduos semelhantes e com características 
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partilhadas em termos de material genético relevante, tenham valores de aptidão muito 

próximos uns dos outros. 

 

4.6.5. Seleção 

 

Este mecanismo baseia-se no princípio da teoria de Darwin de que “só os mais aptos 

sobrevivem”, i.e., a maior probabilidade de seleção para a reprodução será atribuída ao 

indivíduo com melhor valor de aptidão e dai sucessivamente (Gomes et al., 2004). 

Assim, e para além deste mecanismo permitir determinar quais os indivíduos 

(progenitores) a serem escolhidos para o cruzamento, também poderão possibilitar a 

escolha de quais os indivíduos (descendentes) é que devem sobreviver na geração seguinte. 

Essencialmente, existem dois tipos de mecanismos de seleção: a seleção baseada na 

proporção dos valores de aptidão dos indivíduos e a seleção baseada na ordenação dos 

mesmos valores de aptidão.  

Existem dois mecanismos de seleção baseados na proporção, que são muito frequentes 

em problemas de otimização, nomeadamente: o método da roleta e a amostra universal 

estocástica. 

Segundo Goldberg (1989), o método da roleta é um método estocástico, onde os 

indivíduos, são associados a secções contiguas de uma roleta, cuja dimensão de cada 

secção é proporcional ao valor de aptidão do individuo que lhe esta associado, fazendo 

com que os indivíduos com maior valor de aptidão possuam maiores probabilidade de 

serem escolhidos. Seguidamente, são realizados vários lançamentos da roleta, sendo 

selecionados os indivíduos cuja secção é assinalada por cada um destes lançamentos. 

Contudo, este método apresenta essencialmente duas desvantagens: redução da 

diversidade e convergência prematura. Tal ocorre, devido ao facto de os indivíduos mais 

aptos poderem ser selecionados muitas vezes, originando dessa forma uma redução da 

diversidade, e com isso a estagnação da população (Santos, 2019). 

No que toca aos mecanismos de seleção baseados na ordenação, os métodos mais 

usados, são: a ordenação linear, a seleção por truncatura e a seleção por torneio (Baker 

(1987). 

O método denominado por seleção por torneio, escolhe aleatoriamente um certo 

número de indivíduos da população, designado por dimensão do torneio e realiza um 
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torneio entre os mesmos. Em cada torneio, os valores de aptidão dos indivíduos 

envolvidos, são comparados, sendo selecionado o individuo vencedor que possua melhor 

valor de aptidão. O número de indivíduos selecionados será igual ao número de torneios 

realizados (Goldberg, 1989).  

Uma das técnicas que se encontra em estreita ligação com o mecanismo de seleção é o 

elitismo (Jong, 1975). Esta técnica é baseada na retenção de um determinado número de 

melhores indivíduos da população, os quais transitam diretamente para a geração seguinte.  

De acordo com Mitchell (1997), reconhece-se no Elitismo um conjunto de vantagens 

significativas para o desempenho dos AG, pois por um lado pretende-se com esta técnica 

assegurar que os melhores indivíduos pertencentes a cada geração não sejam eliminados 

pelos operadores genéticos cruzamento e mutação, e, por outro, que se acelere a 

convergência do processo evolucionário. 

No entanto, o elitismo apresenta desvantagens, sendo que uma delas diz respeito à 

situação de quando os melhores indivíduos encontrados permanecem os mesmos durante 

um determinado número de gerações consecutivas, podendo implicar a presença de vários 

indivíduos, com características idênticas, e em cada geração (Jong, 1975).  

Tal situação resultara numa perda de diversidade entre os indivíduos da população, o 

que poderá resultar na convergência do processo de busca, em torno de um ótimo local 

(Jong, 1975).  

Usualmente adota-se valores típicos da ordem dos 10% da população (no máximo). 

 

4.6.6. Cruzamento 

 

Este operador, também designado de recombinação ou de crossover (na literatura 

anglo-saxónica), permite a realização de trocas de material genético entre dois indivíduos, 

sendo gerados para o efeito dois novos indivíduos (descendentes), resultantes da 

combinação de material genético (informação) contido num par de indivíduos 

(progenitores), obtidos anteriormente através do mecanismo de seleção. 

Atualmente, existem vários tipos de cruzamento que podem ser encontrados na 

literatura, sendo que a sua tipologia reside no tipo de representação usado na codificação 

dos indivíduos.  
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Os tipos de recombinação usados com mais frequência são: recombinação com um 

ponto de corte, recombinação com dois pontos de corte e recombinação com vários pontos 

de corte (Baker, 1985). 

O primeiro tipo de cruzamento consiste em determinar aleatoriamente uma posição 

do individuo, (i.e., um ponto de corte), separando-o em dois, e a partir do mesmo ponto 

ocorrendo o mesmo para o outro individuo progenitor. O processo da mesma forma para os 

restantes pares de indivíduos progenitores, entretanto selecionados.  

Desta forma, obtêm-se quatro strings de genes dos indivíduos selecionados, as quais 

aparecerão cruzadas nos descendentes, que receberão uma string correspondente, referente 

a cada um dos progenitores (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2 - Cruzamento com 1 ponto de corte 

 

No cruzamento com dois pontos de corte são determinadas aleatoriamente duas 

posições do individuo (dois pontos de corte), separando-o em três sequencias de genes 

(strings), ocorrendo o mesmo para o outro individuo do par e para cada um dos pares de 

indivíduos selecionados. Deste modo, são geradas seis sequencias de genes dos indivíduos 

selecionados, com as sequências do meio a aparecerem trocadas nos descendentes, que 

acolhem as duas sequências dos extremos de um dos progenitores e a do meio do outro 

(Figura 4.3).  

 

Figura 4.3 - Cruzamento com 2 pontos de corte 
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O cruzamento contendo vários pontos de corte é semelhante ao caso anterior, embora 

tendo mais do que dois pontos de corte, e onde cada um dos descendentes recebe de um 

dos progenitores as sequencias de genes de índice ímpar e do outro, as sequencias de genes 

de índice par, e o outro descendente recebe as restantes.  

Já o cruzamento uniforme recorre a uma máscara binaria, sendo esta gerada de forma 

aleatória e com comprimento igual ao dos indivíduos.  

Em seguida, um dos descendentes acolhe os genes de um dos progenitores para as 

posições da máscara com valor 0, e do outro progenitor para as posições da máscara com 

valor 1, ocorrendo o mesmo com o outro descendente, mas agora com os valores da 

máscara invertidos. 

 

 

Figura 4.4 - Cruzamento uniforme 

 

 Contudo, este tipo de cruzamento apresenta algumas limitações, não sendo aplicável 

em determinados problemas onde se faça uso de representações baseadas em permutações 

(ex. problemas do caixeiro-viajante), sendo então necessário optar-se por outros tipos de 

cruzamento mais específicos e enquadrados no alfabeto escolhido na representação. 

Saber qual o melhor tipo de cruzamento que se adequa a resolução do problema em 

estudo, dependera muito da especificidade do problema a resolver, dado que o mesmo tipo 

de operador permite obter diferentes desempenhos do mesmo algoritmo, quando aplicado 

na resolução de vários problemas diferentes. 

A complementar o que fora referido anteriormente, e relativamente ao operador 

crossover, há ainda um especto importante a ter em conta aquando da utilização deste 

operador, e que se prende com a atribuição de uma probabilidade de cruzamento associada.  

Este parâmetro permite definir uma probabilidade de ocorrência de cruzamento num 

dado par de indivíduos selecionados. Deste modo, quanto maior for este valor, maior será a 

possibilidade de entrarem novos indivíduos na população e em maior número, sendo que 

os valores mais usuais se situam entre 0.6 e 1.0. 
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4.6.7. Mutação 

 

Este operador possibilita, por um lado, recuperar material genético perdido durante o 

processo de seleção para ser testado num novo contexto, e por outro, introduzir novo 

material genético que não exista nas populações anteriores (Gomes et al., 2004). 

Quando se utiliza a codificação com conjuntos de valores inteiros (ex. codificação 

binária), o operador mutação determina aleatoriamente uma posição do cromossoma, para 

posteriormente substituir o valor que se encontra nessa posição por um dos outros valores 

do conjunto existentes na codificação usada. Caso exista mais do que um valor possível 

para o substituir, então este será escolhido de forma aleatória. 

Uma forma simples de mutar um individuo (principalmente quando a sua 

representação é baseada em permutações) baseia-se na troca de posição de dois elementos. 

Contudo, existem outros tipos de mutação propostos na literatura.  

Um outro tipo de mutação, que se pode encontrar na literatura, é a chamada mutação 

localizada, cujo operador afeta apenas os genes menos significativos do individuo, 

traduzindo-se em pequenas perturbações nos cromossomas. 

A semelhança do operador recombinação, também na mutação, é possível atribuir 

uma taxa de probabilidade de ocorrência sobre um dado individuo, sendo o valor utilizado, 

crucial para o desempenho dos AGs. Alguns estudos referem, que uma elevada 

probabilidade, tende a tornar o AG num algoritmo maioritariamente aleatório. 

De forma a evitar tal situação, o valor da probabilidade de mutação devera ser baixo 

o suficiente para promover a diversidade dos indivíduos da população, sem, contudo, 

prejudicar a convergência do algoritmo (Gomes et al., 2004 e Santos, 2018b).  

Independentemente do valor assumido pela taxa de mutação, este devera ser 

diferente de zero, de forma a evitarem-se os máximos e os mínimos locais. 

 

4.6.8. Critérios de paragem 

 

A evolução de um AG encontra-se dependente, não só das características do 

problema em estudo, como do tempo de execução do próprio algoritmo (esforço 

computacional) em si. Deste modo, torna-se possível definir a qualidade da solução 

procurada, segundo o tempo e os recursos disponíveis, e de acordo com a finalidade 
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daquela solução. O critério de paragem do processo evolucionário deverá refletir todos 

estes aspetos.  

Deste modo, e de acordo com Eiben e Smith (2003), os critérios de paragem com 

maior uso, são os seguintes: 

 

1. tempo de CPU máximo; 

2. número máximo de gerações; 

3. valor mínimo para o desvio padrão do valor de aptidão das soluções da população; 

4. não haver melhorias significativas das soluções durante um número de gerações; 

5. limite mínimo de diversidade da população; 

6. existência de uma boa solução encontrada, através da avaliação da qualidade das 

soluções; 

 

Os critérios 2 e 4 são talvez os casos mais usuais de se encontrarem na literatura, No 

caso do critério nº 2, devera haver um certo cuidado na definição do número de gerações, 

pois um numero reduzido, poderá ser prejudicial, dado a possibilidade de se perderem 

indivíduos potencialmente melhores do que aqueles que ficaram aquando do fim do 

processo evolucionário, ao passo que um número (máximo) excessivo de gerações, poderá 

tornar o algoritmo pouco eficiente, especialmente em situações onde a diversidade 

populacional, decresce consideravelmente logo nas primeiras gerações. 

O critério 4 pode revelar-se nesse aspeto uma mais valia, pois permite reduzir o 

tempo de computação para a mesma situação descrita anteriormente. 

 

4.7. Algoritmos Genéticos multiobjectivo: Conceitos fundamentais 

 

4.7.1. Generalidades 

 
 

Tipicamente, os algoritmos de otimização multiobjectivo, otimizam funções escalares 

substitutas para obter no geral, e em cada iteração, uma única solução não dominada.  

Normalmente este tipo de funções conjuga temporariamente e numa única dimensão 

as múltiplas funções objetivo, de tal forma que a solução ótima de uma função escalar 

substituta, determina uma solução não dominada do problema multiobjectivo.  
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Para além do eventual esforço computacional na determinação do conjunto de 

soluções não dominadas, as características e a diversidade das soluções obtidas, 

encontram-se bastante dependentes da informação referente as preferências incluídas nas 

funções escalares substitutas (Climaco et al.,2003). 

Adicionalmente, o desempenho de um processo de otimização multiobjectivo, devera 

focar ainda os seguintes aspetos (Cunha et al, 2012): 

 

• as soluções pertencentes a frente obtida, deverão apresentar uma distribuição 

uniforme; 

• a frente de Pareto obtida e a frente ótima de Pareto real, deverão estar o mais 

próximos possível uma da outra;  

• a frente de Pareto obtida, devera ter a sua extensão maximizada, i.e., as soluções não 

dominadas obtidas, deverão abranger a maior gama de valores possíveis para cada 

objetivo; 

• a função de aptidão bem como a seleção dos indivíduos, deverão ser aperfeiçoadas 

de forma a orientar a busca em direção a frente ótima de Pareto real; 

• a população e respetivas soluções, devera ser diversificada, de forma a evitar a 

convergência prematura, e alcançar ao mesmo tempo uma frente de Pareto extensa e 

bem distribuída; 

 

À exceção dos processos de Aptidão e Arquivamento das soluções/indivíduos, os AGs 

apresentam um conjunto de aspetos comuns, quer na abordagem mono-objectivo, quer na 

abordagem multiobjectivo, nomeadamente; População inicial, Cruzamento, Mutação e 

Seleção (Cunha et al, 2012). 

Enquanto que nos AGs mono-objectivo, o arquivamento é realizado, guardando a 

melhor, ou as n melhores (caso se use uma técnica de elitismo correspondente) solução 

(ões) obtidas em cada iteração, nos AGs multiobjectivo o processo torna-se um pouco mais 

complexo, devido a existência de um conjunto de objetivos em conflito, o que ocasiona a 

frente de soluções não dominadas, obtidas em cada iteração (Cunha et al, 2012).  

Ainda de acordo com Cunha et al (2012), o processo de atribuição de aptidão, 

referente a cada individuo, difere do mesmo modo na abordagem multiobjectivo, e 

relativamente a abordagem mono-objectivo.  
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4.7.2. Mecanismos de atribuição de Aptidão em EA’s  

 

Contrariamente áà otimização mono-objectivo, onde a função de aptidão coincide 

muitas vezes com função objetivo (baseando-se a seleção dos indivíduos a partir desse 

princípio), na otimização multiobjectivo a função de aptidão e o processo de seleção 

deverão ter em consideração os vários objetivos associados ao problema. 

De acordo com Zitzler (1999), e no que toca a origem da função de aptidão, 

distinguem-se três tipos de AGs multiobjectivo, nomeadamente: 

 

• uso direto do conceito de dominância de Pareto; 

• técnicas baseadas em funções de agregação; 

• separação das funções objetivo; 

 

A seleção baseada no conceito de dominância de Pareto teve a sua origem nos 

trabalhos de Goldberg (1989), e baseia-se na determinação de vários níveis de frentes de 

soluções não dominadas.  

Daqui resultaram vários mecanismos para a atribuição de valores de aptidão baseadas 

nas soluções de frentes de soluções não dominadas, nomeadamente as abordagens de Deb 

et al (2000), para se referirem alguns exemplos. Apesar dos primeiros autores referirem 

que o desempenho deste tipo de abordagem pode ser influenciado pela dimensão do espaço 

de busca, verifica-se que no geral estas técnicas revelam-se entre as mais populares no 

campo da otimização evolucionaria multiobjectivo (Veldhuizen, 1999). 

No mecanismo de seleção baseado em funções de agregação, as diversas funções-

objetivo são agregadas numa única função objetivo parametrizada, onde, e para cada 

individuo da população, é atribuído um conjunto diferente de parâmetros desta função.  

Algumas abordagens recorrem a metodologia da soma ponderada, i.e., recorrendo a 

vários “pesos” para a parametrização dos objetivos do problema.  

Cada individuo (ou solução) é avaliado usando uma combinação particular de 

parâmetros, o que se traduz na avaliação de uma função objetivo diferente para cada 

individuo, sendo a otimização como tal, realizada em várias direções, e de forma 

simultânea.  
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No método de seleção, baseado em funções-objetivo diferentes, escolhe-se 

alternadamente (e durante a fase de seleção) um dos objetivos para determinar os valores 

de aptidão dos indivíduos da população, contribuindo deste modo para uma maior 

diversidade de soluções obtidas. 

A diversidade de soluções obtidas principalmente na frente de Pareto constitui um 

especto fundamental no desempenho de um AG multiobjectivo, pelo que importa 

aprofundar a viabilidade da sua aplicação na metodologia proposta neste trabalho.  

O mecanismo de atribuição de aptidão em Algoritmos Evolutivos (AEs) 

multiobjectivo realiza-se de acordo com as condições seguintes: 

 

• Ocorrência de uma relação de dominância entre duas soluções a e b, tal que a bx x . 

Deste modo, a aptidão da solução ax  terá de ser maior do que a da solução bx  

• A inexistência de uma relação de dominância entre duas soluções a e b, tal que  

e , prossupõe que a aptidão seja atribuída a essas mesmas soluções, tal que a 

solução mais relevante para garantir a representatividade da amostragem do conjunto 

de Pareto, seja aquela com menor numero de soluções vizinhas. 

 

A primeira condição permite a convergência do algoritmo para o conjunto Pareto-

ótimo. Neste conjunto, estarão soluções cuja aptidão devera ser maior que a de qualquer 

solução fora do mesmo; 

A segunda condição assegura a diversidade da amostra, sendo esta uma característica 

essencial do conjunto de Pareto-ótimo; 

Apesar de haver várias formas de se construírem mecanismos de atribuição de aptidão 

que cumpram os requisitos acima referidos, todos eles partem de um índice que garante o 

ordenamento de acordo com as relações de precedência.  

Dos índices utilizados mais frequentemente na literatura, destacam-se os seguintes:  

 

• Índice de Fronteira (IF): 

• Índice de Dominação (ID); 

• Índice de Força-Pareto (IFP);  
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O índice IF foi originalmente aplicado no algoritmo NSGA (Cunha et al, 2012), tendo 

ainda sido introduzido, numa fase posterior, no algoritmo NSGA-II (Deb et al., 2002). Já o 

índice ID foi utilizado no algoritmo MOGA (Fonseca e Fleming, 1995) e o índice Ip„ foi 

criado em conjunto com o algoritmo proposto, SPEA2 (Zitzler et al., 2001). 

Dada a utilização do NSGAII neste trabalho, e tendo em conta o propósito original do 

índice IF com provas dadas no trabalho de (Deb et al., 2002) e de outros posteriores a este, 

decidiu-se utilizar o mesmo índice no NSGAII aqui proposto.   

Deste modo, importa aprofundar o índice IF, pelo que a sua atribuição processa-se da 

seguinte forma (Cunha et al, 2012): 

 

1. Atribuição do índice 0 a todas as soluções não dominadas da população (fronteira não-

dominada), sendo as mesmas, excluídas posteriormente do conjunto de trabalho; 

 

2. Excluídas as soluções do índice 0, e com base no mesmo conjunto de trabalho, obtêm-

se as soluções não-dominadas, relativas ao mesmo conjunto, que corresponderão à 

nova fronteira não-dominada, relativa ao novo conjunto formado. As soluções obtidas 

nessa nova fronteira, atribui-se o índice 1; 

 

3. O procedimento repete-se, com a formação de novos conjuntos de soluções não 

dominadas e respetivas fronteiras. As soluções referentes a cada conjunto, terão um 

índice cada vez maior, á medida que são criadas novas fronteiras, e até que todos os 

pontos da população estejam definidos.  

 

Apesar da existência de uma relação de dominância entre as soluções não dominadas 

(i.e. pertencentes, ao mesmo conjunto de dominância), face a outras soluções dominadas 

(i.e. pertencentes a um conjunto de dominância diferente), existe ainda a necessidade de se 

aferir a aptidão, relativamente as soluções não dominadas, pertencentes ao mesmo 

conjunto de dominância. Para tal, é empregue um fator que procura realizar a distinção 

nesse sentido. 

Usualmente, aplica-se um fator de correção, de forma a realizar o desempate das 

soluções que possuírem o mesmo índice de dominância, precisando deste modo, o 

ordenamento das soluções baseado na atribuição de um dado índice IF. Na literatura, 
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existem vários métodos para realizar tal desempate. Dois dos métodos mais usuais, são; a 

Distância de Aglomeração ( )i

a x e a k-Vizinhança (Cunha et al, 2012). 

Dado o problema em estudo, possuir 3 objetivos, optou-se pela abordagem k-

Vizinhança. 

No entanto, e dada a sua importância, enquanto exemplo ilustrativo da densidade 

amostral, descreve-se de seguida o método da Distância de Aglomeração ( )( )i

a x : 

Considerando problemas, formados por duas funções objetivo, ordenam-se as q 

soluções, pertencentes ao mesmo índice IF, formado por soluções, as quais não existe 

qualquer relação de dominância entre si. 

Esta ordenação faz-se segundo a ordem crescente de um dos objetivos (ex.f2), sendo 

atribuídos a estas soluções, índices que vão de i = 1 até i = q. Ao realizar esta ordenação 

com f2, está-se a ordenar as mesmas soluções por ordem decrescente, relativamente ao 

outro objetivo (neste caso f1).  

Deste modo, e para cada solução de i = 2 até i = q — 1 determina-se o valor:  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1

1 1 2 2 (4.6)i i i i i

a x f x f x f x f x − + + −   = − + −
   

 

 

O valor obtido revela-se proporcional ao perímetro do retângulo, cujos vértices 

(opostos entre si) encontram-se sobre as soluções vizinhas da solução i, no espaço de 

objetivos (Figura 4.5).  

f2 (x)

f1 (x)

i-1

i+1

i
Cuboide

 

Figura 4.5 - Obtenção da distância de multidão (Cunha et al, 2012). 
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Deste modo, quanto maior for o número ( )i

a x , maior será a distância da solução i 

das respetivas soluções vizinhas, pelo que mais importante será esta solução, de forma a 

garantir a representatividade do conjunto de soluções. 

Relativamente às soluções extremas i=1 e i=q, estas assumirão (como convenção) 

respetivamente, os valores δa(x
1) =  e δa(x

q)= , traduzindo-se nas soluções de maior 

relevância no conjunto em apreço. 

O método da k-Vizinhança (Cunha et al, 2012), por sua vez, pode ser descrito da 

seguinte forma: 

Um valor para k, é inicialmente estabelecido através da dimensão da população (N), 

sendo adotada como exemplo de critério, a seguinte relação: 

 

(4.7)k N

 

Posteriormente, calcula-se então a distância (ex. euclidiana), no espaço de objetivos, e 

entre cada par de soluções afetas à população, i.e.: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )
2 2 2

, (4.8)i i i j j i i j j i i j j

i j A A B B C Cx f x f x f x f x f x f x = − + − + −

 

 Para cada solução xi obtêm-se a distância ( )i

K x , que correspondera a k-ésima menor 

distância de xi, relativamente às restantes soluções da população, ou seja: 

 

( ) ( )

,2 ,3 ,4 ,min , , ,..., (4.9)i k

k i i i i nx    =  

 

Refira-se que tanto o número ( )i

a x , quanto o número ( )i

K x , podem ser entendidos 

como medidas da densidade da amostragem, por sua vez, existente na região periférica do 

ponto em questão.  

Assim, e para que ocorra uma amostragem mais representativa do conjunto Pareto-

ótimo, o algoritmo deverá dar maior primazia, a seleção de soluções em regiões com, 

menor densidade amostral, ou seja, soluções com menor valor de ( )i

a x , ou de ( )i

K x  
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O número ( )i

a x  foi proposto junto com o algoritmo NSGA-II (Deb et al., 2002). 

Já o indicador ( )i

K x  foi utilizado no algoritmo SPEA2 (Zitzler et al., 2001). 

Refira-se que outras medidas de densidade amostral podem ser encontradas na 

literatura e utilizadas neste contexto (Cunha et al, 2012), devendo as mesmas serem 

capazes de executar função semelhante à desempenhada pelos dois métodos/indicadores 

( ( )i

a x e ( )i

K x ), referidos anteriormente.  

No entanto, e tal como referido anteriormente, adotar-se-á o método k-Vizinhança, 

expresso através do indicador ( )i

K x  , que será empregue tanto no mecanismo de 

atribuição de aptidão, como no mecanismo de arquivamento, como veremos adiante.  

Deste modo, e adotando como medida de densidade amostral, o indicador ( )i

K x , 

este poderá ser expresso através da seguinte notação, ( ),K FI P , que será utilizada para 

representar o vetor de resultados do cálculo do valor do indicador ( )i

K x  para cada 

elemento de um conjunto P  de pontos do espaço de variáveis de decisão, após a aplicação 

prévia da operação ( )FI P  sobre os elementos desse conjunto. 

Deste modo, e dado um índice FI , relativo às relações de precedência entre soluções, 

e um índice ( ),K FI P , ligado à densidade amostral, pode-se elaborar um ranking das 

soluções pertencentes a população do AE, através da aplicação, e numa primeira instância, 

de ( )FI P seguido de ( )i

K x , para o desempate das soluções com o mesmo valor de índice 

de dominância ( )FI P . A ordem obtida permite criar uma pressão seletiva, direcionada à 

obtenção de um conjunto de amostras pertencentes ao conjunto Pareto-ótimo, de forma a 

constituir uma amostra representativa desse mesmo conjunto.  

Deste modo, e tendo por base um dado número N de soluções x1.... xN, reproduz-se um 

ranking, de forma a associar um número inteiro de 1 até N para cada solução.  

Deste modo, a função de ranking R(x), deverá assumir o seguinte comportamento: 

Se: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) (4.10)
F Fa b a bI x I x R x R x  
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( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 

(4.11)
F F

K a K b a b

a b K a K b a b

K a K b a b a b

x x R x R x

I x I x x x R x R x

x x rand R x R x R x R x

 

 

 

   



=    


=    

 

No caso da aplicação conjunta de ( )FI P  e ( )i

K x , deixar ainda algumas soluções 

empatadas, i.e., com o mesmo valor dos dois índices, o desempate será feito de forma 

aleatória.  

Deste modo, o a função de ranking R(x) permite definir a aptidão, referente a cada 

solução, e que será posteriormente utilizada no respetivo mecanismo de seleção, 

independente de ser do tipo roleta ou torneio, tal como ocorre nos AG’ monobjetivo. 

A função ( )( ), ,F K bR I x P  será constituída com o intuito de representar o vetor de 

resultados do ranking dos pontos pertencentes ao conjunto P, e após a aplicação prévia das 

operações ( )FI P  e ( )( ),K FI P P  sobre o conjunto. 

Com base nesta notação, considera-se ainda um conjunto (U), às quais lhe serão 

atribuídas, os n soluções pertencentes ao conjunto P que ocupam as n primeiras soluções 

no ranking ( )* *, ,R I P , i.e.: 

 

( )* *, , , , (4.12)U seleciona I R P n  

 

Refira-se por último, que a forma como fora definido R(x), implica que quanto menor 

for o seu valor, maior será a aptidão do indivíduo, logo, maior será a hipótese de ele ser 

selecionado. 

 

4.7.3. Mecanismos de arquivamento em EA’s  

 

Contrariamente ao que ocorre nos algoritmos evolutivos monobjetivo, onde o 

arquivamento da melhor solução, consiste no armazenamento da solução com o maior 

valor de aptidão fitness, obtida em cada instância e durante a execução do algoritmo, no 

caso dos algoritmos multiobjectivo, essa função de arquivamento revela-se um pouco mais 

complexa, como é descrito em seguida (Cunha et al, 2012). 
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Para o efeito, considere-se um conjunto 
1kP −
, definido como sendo o conjunto 

(arquivo) de todas as soluções não-dominadas, obtidas até a iteração (geração) 1k −  do 

algoritmo. 

Em cada geração k , e para cada nova solução 
ix  encontrada, são realizadas as 

seguintes operações (Cunha et al, 2012):  

 

• Se 
ix  for dominado por um mais elementos de 

1kP −
, então o arquivo permanece 

inalterado, pelo que a solução 
ix  não será inserida no conjunto 

1kP −
.  

 

• Se 
ix  domina uma ou mais soluções contidas em 

1kP −
, então as soluções dominadas 

por 
ix , são excluídas do conjunto, e a solução 

ix  é incluída em 
1kP −
. 

 

• Se 
ix  não domina, mas também não é dominada (i.e., não possui relação de 

dominância) por nenhuma das soluções existentes em 
1kP −
, então considera-se ix , 

como uma nova estimativa de solução não-dominada, sendo esta incluída em 
1kP −
 

 

Como resultado da execução das operações acima referidas, e considerando todas as 

novas soluções geradas na iteração k sobre o conjunto 1kP − , provenientes da iteração 

anterior, irá criar o novo conjunto 
kP  , referente ao final da geração k.  

Este procedimento, embora bem estruturado, acarreta dificuldades, nomeadamente 

relacionadas com o facto de haver uma tendência, para que seja criado um conjunto kP  

com uma taxa de crescimento muito rápido. Como consequência desse facto, e devido ao 

número excessivo de soluções armazenadas, o esforço computacional para avaliar novas 

soluções será maior, dado que cada nova solução que surja, terá de ser comparada com 

todas as soluções do conjunto 1kP − .  

Deste modo, é preciso limitar de alguma forma, o número de soluções a serem 

armazenadas no conjunto. 

Adicionalmente, a questão da amostragem representativa, conforme discutido 

anteriormente no âmbito da definição da função de aptidão ( )* *, ,R I P , também será um 

especto relevante para o arquivamento, dado que será necessário, de entre as diferentes 
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estratégias para armazenar soluções não-dominadas, escolher uma que assegure a 

diversidade do conjunto 
kP  obtido (Cunha et al, 2012).  

Para tal, considere-se a situação, na qual é considerado um conjunto que irá incluir as 

q melhores soluções que o algoritmo vai obtendo até um dado instante. Daqui, decorrem 

dois cenários: 

 

Cenário 1 - Até ao instante em questão, não foram encontradas as q soluções não-

dominadas. Incluir no conjunto algumas das soluções dominadas. Para isso, 

pode-se utilizar simplesmente a função de ranking ( )* *, ,R I P , de acordo 

com o referido anteriormente, e de forma a serem escolhidas as soluções a 

serem acrescentadas.  

Cenário 2 - Num dado instante, são determinadas exatamente as q soluções não-

dominadas, pelo que nessa situação, as soluções não dominadas obtidas, 

deverão formar o conjunto. 

Cenário 3 - O número de soluções não-dominadas, disponível num dado momento, é 

superior ao tamanho do arquivo, q. Nessa situação, algumas soluções não 

dominadas serão dispensadas, pelo que uma das estratégias a considerar, 

poderá passar pelo uso da função de ranking ( )* *, ,R I P , preservando deste 

modo, as soluções referentes as q primeiras posições do ranking, 

dispensando as demais.  

 

Relativamente ao algoritmo NSGA-II (Deb et al., 2002), o arquivamento ocorre 

através do recurso a própria população, tendo o arquivo a dimensão N.  

Às N novas soluções, obtidas através de operadores de variação, juntar-se-ão as N 

soluções, referentes á população da geração anterior, resultando num conjunto com a 

dimensão de 2*N indivíduos/soluções. Desta associação, serão selecionadas as N 

melhores soluções, utilizando para o efeito, a função de ranking ( ), ,f aR I P , de forma 

determinística.  
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4.7.4. Estrutura de AEs Multiobjectivo  

 

Com o intuito de exemplificar a conceção do algoritmo evolutivo multiobjectivo 

utilizado, é apresentado de seguida, a estrutura do NSGA-II.  

O método pode ainda ser sintetizado, através do fluxograma correspondente (Figura 

4.6). 

 

 

Figura 4.6 - Fluxograma do algoritmo NSGA II 
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Deste modo, o pseudocódigo do algoritmo NSGA-II encontra-se representado na 

Quadro 6.1. 

Quadro 6.1 – Pseudocódigo do Algoritmo NSGA - II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no Quadro 6.1, o algoritmo NSGA II pode ainda ser descrito através do uso 

das seguintes definições: 

 

B  aleatório(n)  

Representa a geração aleatória de n indivíduos, que serão preservados no conjunto B.  

B  variação (A, n)  

Representa a aplicação de operadores de mutação e de cruzamento aos indivíduos do 

conjunto A, resultando em n novos indivíduos, que são preservados num outro conjunto, 

designado de conjunto B.  

B  não-dominado(A)  

identifica os soluções não-dominadas pertencentes ao conjunto A, atribuindo deste 

modo, o resultado ao conjunto B.  

B   torneio ( )* *, , , ,A R I n   

indica a realização de um torneio binário com reposição, sendo este realizado com as 

soluções do conjunto A, utilizando como função de aptidão a função de 

ranking ( )* *, ,R I A , resultando na escolha de n indivíduos que serão preservados no 

conjunto B. 

 

4.8. Algoritmos Genéticos multiobjectivo: Abordagens desenvolvidas 

 

A primeira implementação de um algoritmo evolucionário multiobjectivo fora 

sugerido por Schaffer (1984), ao surgir o AG designado por VEGA. 

Pseudocódigo do Algoritmo NSGA-II 

1: ( )

2 :

3 : ( , )

4 :

5 : ( , , , , )

6 :

F a

x aleatorio N

enquantocritério de paragem não for satisfeito fazer

x Variação x

P x x

x seleccionar I R P N

fim enquanto







 



Ν  
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Goldberg (1989) apresentou mais tarde um processo de classificação das soluções 

através de níveis de dominância. De forma a manter a diversidade, Goldberg propõe a 

utilização de uma estratégia de nichos entre as soluções do mesmo nível de não 

dominância. Com base nas propostas de Goldberg, foram desenvolvidos mais tarde, alguns 

algoritmos evolucionários multiobjectivo, destacando-se para o efeito os seguintes: WBGA 

(Hajela e Lin (1992)), MOGA (Fonseca e Fleming (1993)), NSGA (Srinivas e Deb 

(1994)), NPGA (Horn et al. (1994)) e NPGA 2 (Erickson et al. (2001)). 

Contudo, e apesar de algum sucesso obtido com as abordagens acima referidas, estas 

não incorporam o elitismo nos seus AG, pelo que autores como Zitzler (1999) sugeriram 

que o elitismo pode contribuir para melhorar o desempenho dos AG, podendo inclusive, 

evitar que haja perda de algumas soluções não dominadas obtidas durante o processo de 

busca.  

Em termos de abordagens elitistas em otimização multiobjectivo, destacam-se as 

seguintes: NSGA-II (Deb et al. (2000)) e SPEA-2 (Zitzler et al. (2001)).  

Existem na literatura algumas publicações que apresentam não só a descrição dos 

métodos evolutivos empregues em multiobjectivo, como discussões detalhadas dos seus 

pontos fortes e fracos (ex. Deb (2002) e Kicinger et al. (2005)), ou até mesmo aplicações 

dos mesmos, como é o caso dos trabalhos de Coello et al. (2002) por exemplo. 

 

Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) 

 

O algoritmo inicia-se com a criação aleatória de uma população P0, de tamanho N.  

Nessa mesma população, identificam-se posteriormente várias frentes não dominadas, 

através da classificação das soluções em diferentes níveis de dominância. 

Para cada solução, atribui-se um valor de aptidão igual ao nível de dominância 

respetivo, i.e., iniciando com 1 para as soluções da primeira frente (soluções não 

dominadas da população), dando-se continuidade ao processo com a obtenção das frentes 

seguintes (Secção 4.7.2).  

Posteriormente, é aplicado um mecanismo de seleção por torneio, baseado na técnica 

de distância de aglomeração16, (ou de multidões em Português), com vista a preservar a 

diversidade da população (Secção 4.7.2).  

 
16Encontrado frequentemente na literatura anglo-saxonica, como Crownding sort 
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Refira-se, no entanto, que a distância de multidões e utilizada como uma estimativa da 

densidade de soluções na vizinhança de uma dada solução i, sendo este valor calculado a 

partir de varias técnicas, nomeadamente: através de um contador de nicho, ou através da 

determinação do perímetro da secção do cuboide, cujos vértices são formadas pelas 

soluções mais próximas da solução i para todas as funções objetivo (Deb, 2002). 

Finalmente, aplicam-se os operadores genéticos cruzamento e mutação, de forma a ser 

concebida uma população de descendentes, Q0, de dimensão n. 

Concluída esta fase de inicialização do algoritmo é iniciada uma fase comum a todas 

as gerações (iterações) t seguintes, sendo criada para o efeito uma terceira população Rt, de 

tamanho 2n, resultante da combinação das duas populações, progenitores e descendentes, 

de acordo com a relação seguinte: 

( )4.24
t t t

R P Q=   

 

As soluções da população Rt são então classificadas por níveis de dominância para a 

obtenção das diferentes frentes de soluções não dominadas  

A criação da nova população, Pt+1, é realizada a partir das várias frentes não 

dominadas, obtidas anteriormente através da população Rt (com 2N soluções), assumindo, 

no entanto, a dimensão N. Dado que a dimensão de Pt+1 e metade da dimensão de Rt, nem 

todas as frentes podem ser adicionadas a nova população (Figura 4.8), o que implica que as 

piores frentes sejam desprezadas e que, ao adicionar-se a última frente possível a nova 

população, o número de soluções seja maior do que o espaço disponível para as alocar em 

Pt+1.  

Na impossibilidade de serem adicionadas a totalidade das soluções da última frente, 

em vez de simplesmente ignorarem-se os elementos excedentes, pode-se recorrer a mesma 

estratégia baseada na distância de multidões, já aqui descrita anteriormente. 



106 
 

 

Figura 4.7 - Preenchimento da nova população no NSGA II. 

 

Deste modo, e considerando duas soluções i e j, sujeitas a seleção por torneio baseada 

na técnica de multidões, a solução i ganha o torneio se: 

 

1. Obtiver a melhor classificação, em matéria de ordenação nas frentes não 

dominadas, face a solução j, i.e.:  

(4.25)
i j
r r

 

2. Obtiverem a mesma classificação e a solução i, possuir uma distância de multidões 

superior a solução j, i.e.:  

(4.26)
i j i j
r r d d=  

 

Resumidamente, o algoritmo pode ser descrito da seguinte forma: 

 

Passo 1: Combina as populações com as soluções progenitoras e as descendentes  

(4.27)
t t t

R P Q= 

. 

Realiza a classificação das soluções por níveis de dominância, identificando as 

diversas frentes:  

(4.28)/ 1, 2, ..., , .
i

F c i etc=

 

Passo 2: Começa uma nova população Pt+1= Æ colocando o contador i=1, até a satisfação 

da condição seguinte:  
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1 1 1
/ 1 (4.29)

t i t t i
P F N faz P P F c i i

+ + +
+  =  = +

 

 

Passo 3: Cálculo da distância de multidões (explicado anteriormente) para realização do 

procedimento crowding sort, (Fi < c) e inclui as (N-|Pt+1|) soluções mais dispersas 

utilizando os valores de distância de multidões nas fronteiras classificadas Fi em Pt+1. 

 

Passo 4: Cria a população de descendentes Qt+1 a partir de Pt+1, através da seleção por 

torneio por multidões, e operadores de cruzamento e mutação. 

 

4.9. Suporte a tomada de decisão 

 
4.9.1. Introdução 

 

De acordo com Chen et al. (2008), um processo de decisão pode ser subdividido em 

dois ramos distintos. O primeiro ramo refere-se à identificação do problema de decisão, 

quando (normalmente) se está insatisfeito com uma dada situação, e pretende-se fazer algo 

para reverter a mesma, surgindo daí algumas alternativas (obvias) e à medida que o agente-

decisor analisa o problema. Já no segundo ramo, surgem soluções alternativas (menos 

óbvias) com o decorrer da análise do problema, existindo a necessidade de se decidir entre 

as alternativas existentes anteriormente e as novas alternativas que, entretanto, surgiram.  

Atualmente, já existem várias metodologias, como as que foram referidas 

anteriormente, sendo na sua maioria, suportadas em software, o que constituem os 

chamados Sistemas de Suporte a Decisão (SSD)17. 

O principal objetivo dos SSD prende-se com o auxílio das atividades relacionadas com 

a decisão.  

Como principais vantagens da utilização destes sistemas, refira-se o facto de se poder 

aumentar o número de soluções alternativas que podem ser analisadas, originando ao 

mesmo tempo, uma poupança de custos e de tempo. Deste modo, promove-se uma 

resolução mais agilizada dos problemas, ocasionando posteriormente respostas mais 

rápidas a situações inesperadas.  

 
17 Também designado de Decision Support Systems (DSS) na literatura anglo-saxónica 
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O recurso a um SSD, pode inclusive incentivar a exploração e a descoberta por parte 

do agente-decisor, promovendo deste modo a aprendizagem e o treino, podendo 

eventualmente melhorar o entendimento dos assuntos em questão e originar a partir dai 

melhores decisões.  

Todas estas potencialidades surgiram com o evoluir dos SSD enquanto teoria e área 

de investigação, tendo esta tido o seu início em meados dos anos 70, e ganhando maior 

intensidade durante os anos 80, onde se desenvolveram novas vertentes, nomeadamente: 

EIS (Executive Information Systems), GDSS (Group Decision Support Systems) e ODSS 

(Organizational Decision Support Systems). 

Apesar de todas as potencialidades inerentes aos DSS, a sua principal finalidade, não 

é de forma alguma de substituir o agente-decisor, mas sim de apoiá-lo na sua decisão. 

Refira-se, contudo, que para além do agente-decisor, existem ainda outros 

intervenientes no processo de decisão que serão descritos na secção seguinte. 

 

4.9.2. Análise de decisão multicritério no processo de decisão 

 

Tal como referido anteriormente, a análise de decisão multicritério vém agilizar o 

processo de tomada de decisão. No entanto, e para que se implemente com eficácia e 

eficiência um método de analise de decisão multicritério, importa numa primeira fase 

estudar o mesmo problema, seguindo uma abordagem consistente. 

Uma das abordagens existentes é a abordagem proposta por Chen et al. (2008), onde, e 

de acordo com o mesmo autor, o estudo de um problema de análise de decisão multicritério 

apresenta três passos essenciais, nomeadamente: 1 - Conceção do problema; 2- Definição 

das preferências (e respetiva agregação); 3 – Implementação. 

 

O primeiro elemento procura definir objetivos, transformando-os em critérios. 

Identifica todas as soluções alternativas possíveis, avaliando cada alternativa em termos de 

desempenho e de acordo com um dado critério. 

O segundo elemento permite modelar as preferências do agente-decisor, segundo 

determinado critério, e através do peso que o agente-decisor lhe atribui, obtendo-se uma 

avaliação global de cada solução alternativa. 

Finalmente, o terceiro elemento visa analisar as alternativas, com a finalidade de se 

escolher uma ou mais, e de as ordenar, ou de as afetar a categorias. 
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4.9.3. Valores versus alternativas 

 

Apesar de habitualmente os agentes-decisores se centrarem na escolha das alternativas 

com que se deparam, a condução das decisões que tomam pode ainda ser realizada através 

dos valores que os agentes-decisores atribuem a cada alternativa (Godwin & Wright, 

2004).  

De acordo com Godwin & Wright (2004), a escolha da melhor alternativa, nem 

sempre será aquela que conduz ao valor que o agente-decisor gostaria de ver obtido. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, o agente-decisor devera passar parte do seu 

processo de decisão, a refletir naquilo que é realmente importante para si e restantes 

intervenientes no mesmo processo.  

Um agente-decisor ao centrar-se nos valores, significa começar por algo que é 

desejável pelo mesmo, trabalhando deste modo para que possa tornar a sua ambição uma 

realidade. O foco nas soluções alternativas, por outro lado, implica começar pelo que está 

prontamente disponível, e daí escolher a melhor solução alternativa. 

Deste modo, existem dois conceitos; o conceito alternative-focused thinking, onde o 

foco do agente-decisor reside nas alternativas, e o conceito value-focused thinking, onde o 

agente-decisor procura orientar o foco para os valores inerentes as alternativas.  

No presente trabalho é dada  maior relevância à escolha da melhor alternativa, i.e., o 

foco incide no processo de avaliação de um conjunto de alternativas já definido.  

 

4.10. Analise Multicritério 

 

4.10.1. Introdução 

 

De acordo com International Society on Multiple Criteria Decision Making, a análise 

multicritério de suporte a decisão pode ser definida como o estudo de métodos e 

procedimentos (que tem em conta a eventual conflitualidade de critérios) que possam ser 

formalmente aplicados no processo de planeamento da gestão (Godwin & Wright, 2004). 

Neste âmbito, o apoio multicritério à tomada de decisão permite ajudar o agente-

decisor a identificar, comparar e avaliar soluções alternativas, de acordo com vários 

critérios (atributos) associados, normalmente em conflito.  
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4.10.2. Definição da problemática 

 

O principal objetivo de um problema de decisão é a possibilidade de se escolher a 

melhor alternativa a partir de um conjunto existente. Tal escolha implica, na maioria das 

vezes, a eliminação de alternativas que parecem não interessar, sendo muitas vezes tal 

processo, realizado mentalmente (Simon, 1977). 

Ainda de acordo com Simon (1977), pode-se afirmar a existência de dois tipos de 

problemáticas, no que toca a avaliação; as problemáticas onde as soluções alternativas são 

comparadas diretamente entre si (avaliação relativa), e as problemáticas onde cada solução 

alternativa é comparada de forma independente das outras alternativas, com normas de 

referência (avaliação absoluta).  

Daqui resulta, que o facto de uma dada alternativa ser a melhor em termos relativos, 

tal não significa que a mesma seja a melhor em termos absolutos. 

No presente texto, as soluções alternativas terão a notação que a seguir se descreve: 

 

 (1) (2) ( ), ,..., (4.30)mC x x x=  

 

Sendo C, o conjunto das m alternativas, objeto de avaliação no presente trabalho. 

Neste contexto, o presente trabalho  incide sobre as problemáticas da escolha e da 

ordenação. 

 

4.10.3. Tabela de desempenho e escalas utilizadas 

 

Quando as soluções alternativas e os critérios estão definidos, e no caso de o conjunto 

das soluções alternativas ser definido em extensão, é possível a construção de uma tabela 

de desempenhos, também designada de matriz de impacto ou matriz de incidência. Trata-se 

de uma tabela com duas entradas, na qual o conjunto das linhas i e conjunto de colunas j é 

referente ao desempenho da solução alternativa x(i), considerando o critério gj. Na Tabela 

4.1, é mostrado um exemplo dessa mesma tabela.  
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Tabela 4.1 - Decisão com múltiplos critérios (Tabela de desempenho) 
 

1 2

1 1 1 2 1 1

2 1 2 2 2 2

1 2

(.) (.) ... (.)

( ) ( ) ... ( )

( ) ( ) ... ( )

... ... ... ... ...

( ) ( ) ... ( )

n

n

n

m m m n m

g g g

a g a g a g a

a g a g a g a

a g a g a g a

 

 

 

Cada elemento gj(ai) indica o desempenho da ação ai (i=1, m) de acordo com o j - 

ésimo critério (j=1,.., n). 

Normalmente o nível de desempenho é expresso num número. No entanto, pode 

ocorrer que o nível de desempenho seja um intervalo (i.e., é indicado um intervalo de 

valores para o nível de desempenho de uma alternativa segundo um determinado critério), 

um cenário (i.e., o nível de desempenho de uma alternativa segundo um determinado 

critério consiste num vetor de valores, correspondente a cada estado da natureza), um 

número difuso (i.e., o nível de desempenho da alternativa x(j) segundo o critério ci 

quantifica o grau de pertença de x(j) ao conjunto difuso, satisfazendo deste modo o critério 

ci), ou ainda uma variável aleatória associada a uma distribuição de probabilidade (i.e., o 

nível de desempenho de uma alternativa segundo um determinado critério consiste numa 

variável aleatória discreta ou contínua) (Dias & Climaco, 2005) 

O nível de desempenho de uma determinada alternativa, tendo em conta um 

determinado critério, pode também ser definido de forma qualitativa. Como exemplo, 

refiram-se os seguintes níveis de desempenho: “mau”, “satisfaz”, “bom”, “muito bom” e 

“excelente”. 

 

4.10.4. Metodologias de Apoio Multicritério à Decisão 

 

Na secção seguinte, apresentam-se alguns métodos para apoio multicritério à 

decisão, encontrados com bastante frequência na literatura. Estes métodos podem ser 

estruturados em diferentes grupos. A estrutura que aqui se apresenta é baseada na proposta 

de Dias & Climaco (2005), embora seja possível encontrar na literatura, diferentes 
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classificações de métodos de apoio multicritério à decisão. Como exemplos, encontrados 

na literatura, são referidos os trabalhos de Vincke (1992) e Belton & Stewart (2002). 

Assim, e de acordo com Dias & Climaco (2005), o primeiro grupo de métodos 

refere-se a metodologias que visam atribuir um valor global a cada solução, agregando os 

respetivos desempenhos, de acordo com vários critérios.  

O segundo grupo agrega as metodologias que se caracterizam por conceber e 

explorar relações binárias entre as diferentes soluções alternativas. 

No último grupo incluem-se os métodos que funcionam de forma interativa, 

intercalando fases de diálogo com fases de cálculo.  

Deste modo, alguns métodos encontrados na literatura podem ser subdivididos 

através da classificação seguinte: 

 

•    Metodologias que conferem um valor global a cada solução alternativa:  

 

MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) (Keeney e Raiffa, 1976), SMART 

(Simple Multi-Attribute Rating Technique) (Edwards, 1977), AHP (Analytic 

Hierarchy Process) (Saaty, 1980), MAVT (Multi-Attribute Value Theory) 

(Watson e Buede, 1987), OWA (Ordered Weighted Average) (Yager, 1988), 

SMARTS (SMART using Swings) e SMARTER (SMART Exploiting Ranks) 

(Edwards e Barron, 1994). 

 

•     Metodologias que concebem e exploram relações binárias entre as diferentes 

soluções alternativas: 

 

QUALIFLEX (QUALItative and FLEXible assessment REGIME) (Edwards & 

Barron, 1994), ORESTE (Organization Rangement Et Synthèses de donnés 

relaTionnElles) (Roubens, 1982), PROMETHEE (Preference Ranking 

Organization METHod for Enrichment Evaluations) (Brans & Vincke, 1985), 

PRAGMA (Preference RAnking Global frequencies in Multicriterion Analysis) 

(Matarazzo, 1987), ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la REalité) e 

suas variantes (Roy & Bouyssou, 1993),  
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•    Metodologias que funcionam de forma interativa, intercalando fases de 

diálogo com fases de cálculo. 

 

 

STEM (Step Method) (Benayoun et al.,1971), Pareto Race (Korhonen e 

Wallenius, 1988), (Zionts & Wallenius, 1983), ICW (Interval Criterion Weights) 

(Steuer, 1986), TRIMAP (Clímaco et al., 2003) 

 

A escolha da metodologia apropriada depende do problema objeto de estudo, bem 

como do modelo com o qual o agente-decisor se sentira mais confortável. O presente 

trabalho foca na teoria de valor / utilidade multicritério (MAVT / MAUT), que tanto poder 

ser utilizado como no contexto das problemáticas da ordenação e da afetação, bem como 

no contexto da problemática da escolha. 

 

4.11. Teoria do Valor Multiatributo 

 

A Teoria de Valor Multicritério (ou Multiatributo) (MAVT)18, diferencia-se da Teoria 

de Utilidade Multicritério, pelo facto de ser utilizada normalmente em contextos, onde as 

consequências são certas, ao passo que as funções de utilidade são utilizadas normalmente 

em situações onde existem diferentes cenários, aos quais estão associadas diferentes 

probabilidades de ocorrência (Winterfeldt e Edwards, 1986).  

Ao longo deste texto opta-se pela utilização da função de valor, dada a especificidade 

do problema, objeto de aplicação. 

Para cada critério associado ao modelo é lhe atribuída uma determinada função de 

valor, com o objetivo de se obterem, e em fase posterior, diferentes valores (ou níveis de 

desempenho), que serão referentes a cada critério, e dos quais resultara a avaliação final de 

desempenho, referente a solução alternativa, objeto de analise. 

De seguida, são atribuídos pesos, aqui representados por wi (com i = 1, ..., n), às 

funções de valor, de forma a que as diversas componentes (funções de valor) possam ser 

agregadas.  

 
18 Multiple−attribute value theory  
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Estes pesos recebem na literatura várias designações, nomeadamente “coeficientes de 

escala”, “constantes de escala” ou até mesmo “ponderações”, sendo a designação 

“constante de escala”, a que revela maior consenso entre os vários autores. 

Estes indicadores permitem revelar o grau de importância relativa de cada critério, ao 

mudar o nível de desempenho no critério respetivo do seu pior nível (nível com valor igual 

a zero) para o seu melhor nível (nível com valor igual a um), especificado pela decisão em 

consideração, comparado com o aumento do nível zero para o nível um no desempenho 

noutro critério.  

Definidos os pesos a atribuir a cada componente do modelo multicritério, procede-se 

de seguida a sua respetiva agregação.  

Esta poderá ser realizada de acordo com vários métodos encontrados na literatura, 

sendo os modelos aditivo e multiplicativo, os modelos com maior predominância na teoria 

de valor multicritério, com o modelo aditivo, a ser o método mais utilizado na prática. Este 

modelo, é geralmente expresso na forma seguinte: 

 

( ) ( )( ) ( )

1

. , 1,...., (4.34)
n

j j

i i

i

v x v x j m
=

= =
 

 

sendo: 

[0,1]i  , i=1,….,n    com  
1

1
n

i

i


=

= , sendo i , o peso associado a cada critério ic  

( )  ( ) 0,1j

iv x  , sendo o valor associado a alternativa 
( )jx , considerando o critério ic  

 

De acordo com Keeney & Raiffa, (1976), este formato de função de valor só será 

válido, caso seja verificada a condição de independência aditiva entre os vários critérios, 

i.e., a diferença de valor entre duas alternativas que tenham o mesmo nível em alguns 

critérios, devera manter-se, caso estes critérios sejam fixados com outro nível de valor 

(desde que se mantenham em igualdade).  

Apesar de no presente trabalho, poder haver alguma relutância (e daí imprecisão) na 

atribuição de todos os pesos por parte do agente-decisor, é admitido que o próprio 

consumidor (agente-decisor) possa atribuir os pesos, pelo que neste trabalho será utilizado 

como análise decisão multicritério, o MAVT.  
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De acordo com Salomon (2002), este método é adequado em casos onde mais de um 

critério apresenta características conflitantes e quando envolve problemas complexos que 

necessariamente precisam de ser subdivididos em partes de menor dimensão.  

Estas serão posteriormente analisadas e ponderadas separadamente pelos agentes-

decisores, com o objetivo de integrar os resultados e sugerir a decisão mais adequada para 

o modelo definido (Barford, 2011). 

A teoria de valor multiatributo (MAVT), pode ser utilizada na resolução de 

problemas que envolvam um conjunto finito e discreto de soluções alternativas, que 

constituem o objeto de avaliação por parte de um ou mais objetivos, normalmente 

conflituantes entre si (Barford, 2011).  

São usados para um dado objetivo, um ou mais atributos ou critérios diferentes, com o 

intuito de medir o desempenho da solução alternativa em relação àquele mesmo objetivo. 

Como referido anteriormente, os diferentes desempenhos dai resultantes, referentes a 

cada solução alternativa para um dado critério (associado a um determinado objetivo, são 

apresentados numa tabela de avaliação de desempenho, sendo esses mesmos atributos, 

medidos geralmente numa escala diferente de aferição. 

A teoria do MAVT encontra-se estreitamente relacionada com a teoria da utilidade de 

múltiplos atributos (MAUT), embora esta última seja baseada na teoria da utilidade 

esperada (Edwards & Barron 1994) & French (1988)), requerendo por isso pressupostos 

mais consistentes de forma a garantir a condição de independência aditiva. Como no 

presente trabalho, cada agente-decisor define os pesos de acordo com as suas preferências 

individuais, recorreu-se ao MAVT para uma análise multicritério. 

 

4.11.1. Metodologia 

 

A construção do modelo multicritério, assente no MAVT19, envolveu essencialmente 

três fases:  

• identificar e estruturar o problema (definição dos critérios/subcritérios); 

• formulação matemática do modelo (definição da função de valor agregada); 

• aplicação do modelo num caso hipotético;  

 

 
19 Multi-Attribute Value Theory 
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A primeira fase representa a fase de levantamento de informação relevante ao 

problema e a avaliação da sua complexidade.  

Daqui são definidos os critérios, valores e soluções alternativas que melhor 

representam a decisão a ser tomada.  

O objetivo é obter uma tabela de desempenho como a representada na Tabela 4.2: 

 

Tabela 4.2 - Decisão com múltiplos critérios (Tabela de desempenhos) 
 

1 2

1 1 1 2 1 1

2 1 2 2 2 2

1 2

(.) (.) ... (.)

( ) ( ) ... ( )

( ) ( ) ... ( )

... ... ... ... ...

( ) ( ) ... ( )

n

n

n

m m m n m

g g g

a g a g a g a

a g a g a g a

a g a g a g a

 

 

 

De seguida, definem-se os pesos dos critérios, bem como a sua normalização, i.e., 

determina-se a escala de valor ( )( )jv x , subjacente a cada subcritério (por sua vez 

associado a cada critério), de forma a mensurar o valor da alternativa 
( )jx . 

Aqui, poderão ser utilizadas vários métodos de normalização, os métodos mais usuais, 

encontrados na literatura, sejam o método de normalização da razão e o método de 

normalização da razão das diferenças. 

O primeiro, pode ser obtido através da expressão seguinte: 

(4.37)norm

melhor

x
x

x
=  

onde: 

normx  - representa o valor normalizado 

x  - representa o valor atual 

melhorx  - representa o melhor valor do grupo de valores 

 

Já o método de normalização da razão das diferenças, pode ser obtido através da 

expressão seguinte: 

(4.38)
pior

norm

melhor pior

x x
x

x x

−
=

−
 

onde: 
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normx  - representa o valor normalizado 

x  - representa o valor atual 

piorx  - representa o melhor valor do grupo de valores 

melhorx  - representa o melhor valor do grupo de valores 

 

Os pesos i  serão definidos, e enquadrados com o valor de cada subcritério i, 

( )( )j

iv x , de acordo com a seguinte função de valor, para obtenção do valor agregado da 

solução j ( )( )jv x : 

( ) ( )( ) ( )

1

. , 1,...., (4.39)
n

j j

i i

i

v x v x j m
=

= =
onde: 

[0,1]i  , i=1,….,n    com  
1

1
n

i

i


=

= , sendo i , o peso associado a cada critério ic  

( )  ( ) 0,1j

iv x  , sendo o valor associado a alternativa 
( )jx , considerando o critério ic  

 

A última fase consiste na aplicação do modelo num estudo de caso, a fim de se 

analisar a viabilidade da solução proposta pelo modelo e avaliar sua consistência. 

 

4.12. Integração de algoritmos de otimização com abordagens multicritério 

 

Os algoritmos, usados na resolução de problemas de otimização multiobjectivo, 

podem ser classificados de acordo com vários critérios, sendo que (Climaco et al., 2003) 

por exemplo, classifica estes métodos de acordo com: grau de intervenção do agente-

decisor (AD), tipo de modelação das preferências do AD, numero de agentes-decisores, a 

certeza/incerteza incluída na definição dos parâmetros do modelo, e finalmente dados do 

modelo requeridos e/ou resultados obtidos. 

No entanto, o critério mais adotado na literatura, aquando da classificação destes 

métodos, baseia-se no grau de intervenção do AD, onde através do qual, os métodos 

dividem-se em três grupos (Climaco et al., 2003): articulação a posteriori das preferências 
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(geradores), articulação a priori das preferências e articulação progressiva das preferências 

(interativos), sendo esta classificação, considerada também por Steuer (1986). 

Nos métodos a priori, o AD começa por indicar as suas preferências, a partir das 

quais e possível transformar o problema multiobjectivo inicial num problema mono-

objectivo, por exemplo, através da construção de uma função utilidade ou de valor. Desta 

forma, apesar de existir modelação multiobjectivo do problema, pretende-se otimizar a 

função utilidade, cuja solução opima será a solução final. A maior dificuldade deste 

processo está em obter os parâmetros para construir uma função utilidade que agregue, 

numa única dimensão, todos os objetivos em análise. 

 

4.13. Nota Conclusiva 

 
 

Neste capítulo, começou-se por introduzir alguns conceitos de otimização mono 

objetivo e otimização multiobjectivo, procurando naturalmente destacar as diferenças entre 

ambas as abordagens. 

Com base nas diferenças acima referidas, torna-se possível deduzir a motivação, pela 

qual fora desenvolvida uma abordagem multiobjectivo para o problema. Esta, prende-se 

essencialmente com o facto, de neste tipo de problemas de otimização, ser de difícil 

implementação uma formulação mono-objectivo, uma vez que uma solução admissível que 

otimize uma das dimensões da sustentabilidade, não otimiza em geral as restantes 

dimensões, quando estas se encontram em conflito, ao contrário do que se sucede com uma 

solução que abrange as três dimensões da sustentabilidade; Económica, Social e 

Ambiental. 

A comparação entre algoritmos evolutivos e clássicos foi também abordada neste 

capitulo, de onde também se retiram algumas conclusões que justificam o uso dos 

algoritmos evolutivos em detrimento dos algoritmos clássicos, nomeadamente, a eficiência 

na resolução de problemas deste tipo e a apetência para fornecer vários ótimos locais, 

como alternativas a um único ótimo global, geralmente obtido com a abordagem clássica. 

Para além da definição de alguns conceitos em abordagens multiobjectivo (ex. 

conceito de dominância), foram ainda descritos e agrupados alguns dos algoritmos 

evolutivos mais utilizados na literatura, nomeadamente o NSGAII e o SPEAII, entre 

outros. 
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Posteriormente, foram ainda discutidas algumas abordagens multicritério, 

frequentemente utilizadas na literatura, dando-se ênfase à abordagem multiatributo, 

segundo a teoria MAVT, da qual se deduz um modelo aditivo, que permite agregar cada 

uma das funções de valor, associadas à respetiva função objetivo (dimensão do problema), 

de acordo com um ponderador, que é a importância relativa definida pelo consumidor em 

relação a cada uma das dimensões da sustentabilidade aqui consideradas.  

A abordagem desenvolvida permitirá a construção do modelo de otimização 

multiobjectivo, com base num conjunto de critérios, distribuídos pelas três dimensões do 

problema, as quais serão objetivo de discussão e apresentação no próximo capítulo.   
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Capítulo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Proposto 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 
 

No presente capítulo propõe-se 

apresentar o modelo proposto, no 

âmbito das dimensões Ambiental, 

Económica e Social, tendo em conta, 

não apenas os diferentes serviços 

energéticos aqui abordados, como 

também o enquadramento teórico 

abordado anteriormente. 
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5. Modelo proposto  
 

 

5.1. Introdução 

 

Tendo como base o que fora referido anteriormente, cada serviço energético, e em 

concreto neste trabalho, cada eletrodoméstico, apresenta particularidades muito distintas, 

ao nível das suas características funcionais, podendo as mesmas diferirem dentro da 

mesma dimensão, como é o caso por exemplo dos frigoríficos, que combinam as funções 

de refrigeração e congelação de alimentos num só aparelho, ao invés de outros aparelhos 

que apresentam separadamente estas duas funcionalidades de forma isolada, i.e., em 

aparelhos diferentes. 

Tal como referido anteriormente, cada agente-decisor (consumidor) possui diferentes 

necessidades, sendo que, e em boa parte, estas prendem-se por exemplo com aspetos, que 

vão desde as suas necessidades específicas (ex. número de ocupantes, área do edifico a 

climatizar, etc.) até aos seus gostos e necessidades pessoais (ex. design, funcionalidade, 

ruido, fiabilidade, etc.).   

Nesse sentido, foram propostos um conjunto de critérios, que ajudam o consumidor a 

ir ao encontro dos serviços energéticos disponíveis no mercado, de forma a satisfazer as 

suas exigências.  

No entanto, e tal como fora referido anteriormente, a adoção destes critérios não 

constitui por si só uma garantia de eficiência energética, assim como não traduz uma boa 

relação beneficio-custo por parte de quem está a comprar o (s) equipamento (s), para serem 

utilizados posteriormente para o fim a que se destinam, sendo neste caso, uma habitação. 

Torna-se então necessário complementar a análise multicritério, com técnicas de 

otimização, de forma a se obterem soluções sustentáveis, que não só satisfaçam as 

diferentes necessidades de quem compra o equipamento, como ao mesmo tempo minimize 

os impactes ambientais decorrentes das suas escolhas, com base em soluções obtidas no 

mercado. 

Esse modelo será objeto de desenvolvimento no presente capítulo. Do ponto de vista 

conceptual, uma possível representação do mesmo é a que se apresenta na Figura 5.1. 

 

 



122 
 

 

Figura 5.1 - Modelo proposto 

 

A sua estrutura será objeto de apresentação e discussão nas secções seguintes. 
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5.2. Estrutura conceptual 

 
Conforme fora referido anteriormente, caso o consumidor pretenda adquirir vários 

equipamentos na mesma altura, como por exemplo, um forno, uma máquina de lavar roupa 

e um ar condicionado, este ver-se-á confrontado com um problema de otimização 

combinatória ao nível das escolhas/decisões que o mesmo poderá realizar, dada a 

quantidade de aparelhos eletrodomésticos (e suas especificidades) existentes no mercado. 

Deste modo, uma possível abordagem para o problema poderá passar pelo uso de 

técnicas de otimização, que suportem o agente-decisor na tomada de decisão. 

O modelo aqui proposto permite responder a essa necessidade. Para isso, começou-se 

por definir o conjunto de dimensões, correspondentes a cada tipo de 

eletrodoméstico/serviço energético a ser adquirido pelo agente-decisor (consumidor), 

nomeadamente: 

 

• Iluminação;                         

• Ar condicionado;                   

• Máquina de lavar roupa; 

• Máquina de secar roupa;     

• Frigoríficos; 

• Fornos;                                   

• Máquina de lavar louça; 

 

Importa, no entanto, aqui referir, que os eletrodomésticos/serviços energéticos aqui 

abordados não implicam necessariamente que o consumidor necessite de todos, sendo que 

o mesmo modelo pode ser ajustado de forma a considerar apenas os serviços energéticos 

pretendidos pelo consumidor. 

Da mesma forma, que outros serviços energéticos poderiam ser aqui abordados e 

adicionados aos restantes, sem, no entanto, alterar a natureza do problema, algo que será 

igualmente mencionado na secção perspetivas de trabalho futuro. 

Contudo, considerando os serviços energéticos aqui referidos, e tendo em conta as 

dificuldades referidas anteriormente com a aquisição de soluções do mercado, o 

consumidor vê-se ainda confrontado com outro possível tradeoff, na medida em que nem 
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sempre o eletrodoméstico que apresenta maior investimento inicial será o que apresenta 

menor consumo durante o ciclo de vida útil respetivo. 

Tais constrangimentos constituem barreiras na obtenção de soluções sustentáveis, quer 

ao nível ambiental, económico e social. 

Deste modo, se o consumidor analisar o mercado de serviços energéticos 

(eletrodomésticos) de forma a ponderar soluções, esta irá obter diferentes opções para cada 

um dos serviços energéticos de que necessita, conduzindo a um elevado número de 

combinações, sendo este número tanto ou mais elevado, consoante o número de serviços 

energéticos e opções por serviço energético a considerar. Tal conduzira ao espaço de 

decisões apresentado na Figura 5.2. 
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Figura 5.2 - Espaço de decisão do agente-decisor (consumidor) 

 

Observando ainda o espaço de decisão (Figura 5.2), poder-se-á referir ainda, que o 

número de soluções possíveis dependerá do número de opções que o consumidor tiver em 

conta para cada serviço energético, podendo diferir ou não uns dos outros, devido a 

discrepâncias na disponibilidade de equipamentos por tipo de serviço energético no 

mercado, i.e.: 

 1,2,3,4, 5,6,7 (5.1)j =

 

Onde: 

1 - Iluminação; 2 - Ar condicionado; 3 - Máquina de lavar roupa; 4 - Máquina de 

lavar louça; 5 - Máquina de secar roupa; 6 - Frigorifico; 7- Forno  
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jn - nº de opções afetas ao serviço energético j 

As variáveis de decisão terão de condicionar a escolha de uma opção entre as várias opções 

disponíveis para cada serviço energético. 

Deste modo, e no âmbito do modelo de atribuição de valor, é atribuído um valor global 

( )ij ijV X , referente a cada opção (i), relativa a cada serviço energético (j), considerado.  

Este valor baseia-se na premissa seguinte: 

 

( )    : 1.. 1..7 , (5.2)ij ij ij j j ij ijX V X i n j n X V⎯⎯→ =  =      

 

Ou seja, para cada solução/opção i, referente a um dado serviço energético j, considerado, 

existirá um vetor de variáveis de decisão ijX  , que dará origem a uma função de valor global 

( )ij ijV X correspondente. 

Nestas condições, poder-se-á redefinir o espaço de decisões apresentado anteriormente, da 

forma que se apresenta na Figura 5.3: 

 

 
 

Figura 5.3 - Espaço de decisão do consumidor implementado no problema 

Onde o número de opções jn , referente a cada serviço energético j considerado, vêm 

definido por: 

 / 1,..,7 , (5.3)jc j n=  
 

O número de opções jn pode diferir, de acordo com o serviço energético associado. 

O valor assumido pela variável de decisão ijx , relativa a cada opção i, obtida do 

mercado e pertencente ao serviço energético j, começou por ser definido, tendo como base 
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um conjunto de critérios adotados, por sua vez inseridos nas dimensões económica, social 

e ambiental, afetas ao conceito de sustentabilidade. 

As variáveis de decisão referidas anteriormente encontram-se enquadradas no modelo 

de analise multicritério proposto, tendo sido formulado a partir destas um conjunto de 

funções objetivo individuais, referentes a cada uma das dimensões definidas anteriormente 

no Capítulo 2.  

Da agregação de tais funções, resultou uma função escalar, que será posteriormente, 

objeto de otimização multiobjectivo com vista a se obterem as soluções que o agente-

decisor (consumidor) necessita. Da integração do modelo de análise multicritério com o 

modelo de otimização proposto resulta o modelo de suporte a decisão apresentado na 

Figura 5.4. 

 

 
 

Figura 5.4 - Modelo de suporte a decisão proposto 

 

A semelhança do que fora referido anteriormente, pretende-se que o agente-decisor 

(consumidor) obtenha soluções sustentáveis, de acordo com as suas 

necessidades/preferências, previamente estabelecidas. Uma dessas preferências prende-se 

com os diferentes níveis (ou “pesos”) em termos de importância relativa, , ,A B Cw w w , que o 

mesmo agente-decisor confere a cada uma das dimensões de sustentabilidade respetivas, 

i.e.: Económica, Social e Ambiental. 

Nas secções seguintes do presente capítulo far-se-á uma descrição detalhada dos 

critérios definidos, associados a cada serviço energético adotado, bem como todo o 

desenvolvimento do modelo até a sua forma final, apresentada na Figura 5.1.  
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5.3. Analise Multicritério: Definição dos critérios e subcritérios adotados 

 

No capítulo anterior foram apresentados alguns métodos para apoio multicritério à 

decisão, tendo sido os mesmos, apresentados e separados em dois grupos principais 

distintos. 

No âmbito da Secção 4.10, optou-se pela aplicação de um método, existente no 

primeiro grupo de métodos apresentado, que procura atribuir um valor global a cada 

solução alternativa, agregando os seus desempenhos em vários critérios. 

Deste modo, a construção do modelo multicritério, assente no MAVT20, envolveu 

essencialmente três fases:  

 

• identificação e estruturação do problema (definição dos critérios/subcritérios); 

• formulação matemática do modelo (definição da função de valor agregada); 

• aplicação do modelo num caso hipotético; 

 

A primeira fase representa a fase de levantamento de informação relevante ao 

problema e a avaliação da sua complexidade, algo que já fora abordado em capítulos 

anteriores. 

A segunda fase será abordada no presente capítulo e nas secções seguintes, e diz 

respeito a definição dos critérios, referentes a cada dimensão, bem como os valores e 

soluções alternativas que melhor representam a decisão a ser tomada.  

A última fase é a que respeita a aplicação do modelo num dado estudo de caso, a fim 

de analisar a viabilidade da solução proposta pelo modelo e avaliar sua consistência. 

Esta fase será integrada na validação do modelo de suporte a tomada de decisão 

proposto, e será desenvolvida posteriormente no Capítulo 6. 

 

 

 

 

 
20 Multi-Attribute Value Theory 
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5.3.1. Nomenclatura adotada, relativa a cada critério/subcritério e variáveis de decisão  

 

Com vista a simplificar-se a identificação dos critérios utilizados, adotou-se uma 

referência para cada critério, seguindo uma estrutura como a que vêm exemplificada na 

Figura 5.5:  

 

Figura 5.5 - Referência-exemplo para identificação de critério utlizados 

 

Deste modo, e tal como fora referido anteriormente, os critérios foram agrupados em 

três dimensões, e de acordo com o Serviço energético/Eletrodoméstico considerado. 

Relativamente a definição de variáveis, utilizou-se a seguinte notação: 

 
( )jtg

ijx  - Variável de decisão, referente a cada opção i, pertencente ao serviço energético 

j, estabelecida no âmbito da dimensão g, e segundo o critério t, associado por seu 

turno ao serviço energético j.  

As variáveis 
( )jtg

ijx  e  jt
g , são definidas, respetivamente, da seguinte forma: 

 
 

        .1, .2,.. . .1, .2,.., . .1, .2,.., . / , 1,2,..,7 (5.4)
j j j jjt A B C gg A A A n B B B n C C C n c n t e j j     =

 

Onde 
jAn ,

jBn  e 
jCn  designam o número de critérios por dimensão (A - Economico, B 

- Social  e C - Ambiental) e serviço energético j. 

Deste modo e com base na expressão (4.38), a atribuição de um valor a 
( )jtg

ijx  

( )( )
( )jtg

ij ijv x , ocorre através da seguinte relação/transformação: 
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( ) ( )

( )( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) (5.5)

jt jt

jt jt

jt jt

g g

ij ij piorg g

ij ij ijg g

ij melhor ij pior

x x
x v x

x x

 −
 ⎯⎯→ ⎯⎯→
 −
 

 

 

Nas secções seguintes abordar-se-á de forma detalhada cada um destes critérios. 

 

5.3.2. A - Dimensão Económica 

 

Relativamente a determinação das poupanças com investimento e consumo 

(associadas a cada solução i do serviço energético j), seguiu-se uma metodologia de 

cálculo proposta, comum a todos os serviços energéticos aqui abordados. Para o efeito, 

decidiu-se apresentar de uma forma genérica a metodologia proposta neste trabalho, sendo 

a mesma válida para os atributos homólogos, referentes a todos os serviços energéticos 

com exceção da iluminação, i.e.: entre A e G. 

Esta nuance será descrita em pormenor na secção seguinte, relativa ao critério 

económico associado a este serviço energético.     

 

Cálculo dos consumos energéticos . jstdC e .ijefC relativos a cada solução i, associada ao 

serviço energético j 

 

O cálculo do consumo energético, referente a solução standard . jstdC , e relativo ao 

serviço energético j, fora obtido com base num perfil de consumo, que pode ser definido 

previamente, através de especificação prévia do agente-decisor (ex. ao referir quantas 

horas semanais utiliza determinado equipamento), ou de forma pré-definida pela 

metodologia aqui proposta, assumindo-se deste modo um perfil de utilização diária, 

obtendo-se desse modo o consumo anual respetivo .anual j
stdC . 

Deste modo, e considerando o valor da tarifa de energia elétrica .elect , os gastos 

associados ao consumo energético anual associado  . €
anual j

stdC , podem ser obtidos através 

da seguinte expressão:      

     . . .€ € / kWh kWh (5.6)
anual anualj j

std elect stdC C=   

 

Do mesmo modo, pode-se obter o consumo energético anual, referente a solução 

eficiente i, e relativa ao serviço energético j,  ef . €
anualij

C , i.e.: 
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     ef . . ef .€ € / kWh kWh (5.7)
anual anualij ij

electC C=   

 

Este indicador obtém-se com base no mesmo perfil de consumo, por sua vez 

considerado para a solução standard. 

 

Cálculo das poupanças (atualizadas) relativas, afetas ao investimento . ijinv actP e ao 

consumo .act .ijconsP com a adoção de uma dada solução i, associada ao serviço energético j 

 

Tanto o cálculo da poupança associada ao investimento, como a poupança associada 

ao consumo, basearam-se na diferença entre os fluxos monetários (respetivos), associados 

à solução standard ou de referência (menos eficiente), face a solução eficiente (solução 

objeto de avaliação) tendo como base, as expressões elementares seguintes: 

 

. . . (5.8)
ij j ijCons std efP C C= −  

 

Inv. . . (5.9)
ij j ijstd efP Inv Inv= −  

 

O cálculo dos indicadores económicos (atualizados) referentes a poupança com o 

investimento .act.ijinvP e a poupança com o consumo .act .ijconsP para uma solução i, pertencente 

a um serviço energético j, é comum a todos os serviços energéticos aqui tratados. Contudo, 

verifica-se uma pequena nuance associada ao serviço Energético Iluminação, 

nomeadamente acerca do número de investimentos a serem realizados entre cada 

tecnologia, tendo em conta o horizonte temporal considerado e o ciclo de vida útil, 

associado. 

Essa nuance será detalhada em pormenor na secção respetiva à iluminação, pelo que 

na presente secção, abordar-se-á o processo de obtenção de .act.ijinvP  e .act .ijconsP , 

respetivamente associados a poupança com o investimento e ao consumo de energia 

elétrica durante o ciclo de vida útil de uma dada solução i, associada ao serviço energético 

j. 

Tal como fora referido na Secção 2.3 do Capítulo 2, para que seja incluído o valor 

temporal, associado aos cash-flows obtidos no futuro (sejam estes gastos ou rendimentos 

associados), importa em primeira instância afetar os cash-flows futuros de um fator (ou 

coeficiente de atualização)  , associado a uma taxa de atualização.  
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Deste modo, e partindo dos respetivos consumos . jstdC e .ijefC , referidos anteriormente, 

a poupança atualizada, associada ao consumo com uma dada solução i, afeta ao serviço 

energético j , .act .ijConsP , é obtida por: 

( ).act. . . (5.10)
ij j ijCons std efP C C = −

 

Dado tratarem-se de serviços energéticos, cujo investimento inicial é único, e no 

mesmo instante temporal, o respetivo coeficiente de atualização   é unitário, pelo que a 

poupança atualizada, associada ao investimento com uma dada solução i, afeta ao serviço 

energético j , Inv.act .ij
P , é obtida por: 

( ). . . . j . . j . ( / 1) (5.11)inv ij std T ef ij std ef ij std ef ijP I I I I I I c = − = −  = − =

 

Cálculo do consumo hídrico, com base na definição de pegada hídrica ( ).ijefC relativos 

a cada solução eficiente i, associada ao serviço energético j 
 

Os consumos hídricos, referentes a solução standard ( ). jstdC  e eficiente ( ).ijefC , foram 

obtidos com base num perfil de consumo, que pode ser definido previamente, através de 

especificação prévia do agente-decisor (ex. ao referir quantas horas semanais utiliza 

determinado equipamento), ou de forma pré-definida pela metodologia aqui proposta, 

assumindo-se deste modo um perfil de utilização diária, e obtendo-se desse modo os 

consumos anuais respetivos 
( )2

.anual H O j
stdC  

( )2
.anual H O ij

efC . 

Por outro lado, demonstrou-se anteriormente que era possível calcular o consumo 

individual de cada produto, durante a sua fase de exploração/uso. Pelo que, e com base na 

expressão (2.23), vêm: 

 
 

( ) ( )
( )

2 2

3 3

. . ,exp ., .t [ ] (5.12)
ianual H O anual H Oj ij

std ef i lor consC C m Consumo PH i m  = =   

 

( )
 

( )22 2

3 3

. .€ € / (5.13)
anual H O anual H Oj j

std H O stdC m C m    =      

Onde t, traduz o número de horas estimado de utilização do produto/equipamento. 

Deste modo, e considerando o valor da tarifa de água 
2H O , os gastos associados ao 

consumo hídrico anual associado, podem ser obtidos através das expressões respetivas 

seguintes: 
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( )
 

( )22 2

3 3

. .€ € / (5.14)
anual H O anual H Oij ij

ef H O efC m C m    =      

 

Atualizando as mesmas expressões, de acordo com o fator de atualização  , 

estipulado de acordo com a taxa de atualização, obtêm-se as mesmas expressões referentes 

aos consumos obtidos durante o ciclo de vida útil (horizonte temporal) de cada solução, 

i.e.:   

 

( )
 

( )
 

2 2
. .€ € (5.15)
HT H O anual H Oj j

std stdC C =   

 

( )
 

( )
 

2 2
. .€ € (5.16)
HT H O anual H Oj j

ef efC C =   

 

Sendo estas, as expressões, referentes aos consumos hídricos atualizados, para a 

solução eficiente e para a solução standard, respetivamente.  

 
Cálculo da poupança atualizada, considerando um dado horizonte temporal (ciclo de 

vida) do produto, afeto ao consumo de água 
( )2 . .ijcons H O HT

P , e relativa á solução i, 

associada ao serviço energético j 

 

Tanto o cálculo da poupança associada ao investimento, como a poupança associada 

ao consumo, baseiam-se na diferença entre os fluxos monetários (respetivos), associados 

àsolução standard ou de referência (menos eficiente), face a solução eficiente (solução 

objeto de avaliação) tendo como base, as expressões elementares seguintes: 

 

( ) ( )
 

( )
 

2 2 2
. .€ € (5.17)
anual H O anual H Oij j ij

std efcons H O
P C C= −  

 

O cálculo dos indicadores económicos (atualizados) referentes a poupança com o 

consumo 
( )2 . .ijcons H O HT

P para uma dada solução i, pertencente a um serviço energético j, é 

comum a ambos os serviços energéticos aqui tratados (Máquina de Lavar Roupa e 

Máquina Lavar Louça).  

Tal como fora referido na Secção 2.3 do Capítulo 2, para que seja incluído o valor 

temporal, associado aos cash-flows obtidos no futuro (sejam estes gastos ou rendimentos 

associados), importa, em primeira instância, afetar os cash-flows futuros de um fator  , 
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associado a uma dada taxa de atualização e horizonte temporal considerado, sendo este 

ultimo coincidente com o ciclo de exploração do produto.  

Deste modo, e partindo dos respetivos consumos 
( )

 
2

. €
anual H O j

stdC  e 
( )

 
2

. €
anual H O ij

efC , 

referidos anteriormente, a poupança atualizada, associada ao consumo com uma dada 

solução i, afeta ao serviço energético j , 
( )2 . .ijcons H O HT

P , é obtida por: 

( )  
( ) ( )( )2 22

. .. .
€ (5.18)

anual H O anual H Oij j ij
std efcons H O HT

P C C = −  

 

Exemplo da definição do atributo Poupança Consumo Horizonte Temporal [€]  

Ar Condicionado - AC.A.3 ( )( .3.)

2

A

ix  

Na secção anterior foi apresentada de uma forma generalizada, e para todos os 

serviços energéticos considerados, a metodologia de calculo de .act .ijconsP , relativa aos 

valores (atualizados) das poupanças com o consumo. 

Deste modo, 
2.act.iconsP  é obtido segundo o método de calculo especificado 

anteriormente, o que adaptando para o presente caso fica: 

 

 
2

( .3.)

2 .act. € (5.19)
i

A

i consx P=  

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .3.)

2 2( )A

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .3.)

2

A

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .3.)

2 2( ) 0,1 (5.20)A

i iv x   

 

Exemplo da definição do atributo Poupança Investimento Horizonte Temporal [€]  

Ar Condicionado - AC.A.4 ( )( .4.)

2

A

ix  

AC.A.4 ( )( .4.)

2

A

ix - Poupança Investimento Horizonte Temporal [€] 

 

Na secção anterior, foi apresentada de uma forma generalizada, e para todos os 

serviços energéticos considerados, a metodologia de calculo de .act.ijinvP , relativa aos valores 

(atualizados) das poupanças com o investimento e consumo respetivamente.  
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Deste modo, 
2.act.iinvP , é obtido segundo o método de calculo especificado 

anteriormente, o que adaptando para o presente caso fica: 

 

 
2

( .4.)

2 .act. € (5.21)
i

A

i invx P=  

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .4.)

2 2( )A

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .4.)

2

A

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .4.)

2 2( ) 0,1 (5.22)A

i iv x 
 

 

AC.A.5 ( )( .5.)

2

A

ix - Investimento Inicial Total Atualizado [€] 

 

Conforme já referido anteriormente (Secção 5.3.2), o investimento total inicial 

atualizado será sempre único, dado que apenas se investe uma única vez na solução 

eficiente, e logo no início do ciclo de exploração da solução. Deste modo, o respetivo 

coeficiente de atualização   é unitário, pelo que o investimento com uma dada solução i, 

afeta ao serviço energético “Ar Condicionado” (j=2) , . 2ef iI , é obtida por: 

 

 ( .5.)

2 . 2 . 2 ( 1) € (5.23)
act

A

i ef i ef ix I I  = =  =  

 

 Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .5.)

2 2( )A

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .5.)

2

A

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .5.)

2 2( ) 0,1 (5.24)A

i iv x   

 

AC.A.5 ( )( .5.)

2

A

ix - Consumo Total Energia Atualizado [kWh] 

 

Conforme já referido anteriormente (Secção 5.3.2), o consumo total atualizado será 

obtido ao longo do ciclo de vida útil da solução, objeto de análise (solução eficiente), bem 

como da solução standard (referência).  
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No entanto, para efeitos de definição do critério em apreço, e com base na tarifa de 

energia elétrica .elect , será calculado o consumo energético anual, referente a solução 

eficiente i, relativa ao serviço energético “Ar Condicionado” (j=2). Deste modo, o 

consumo associado vem obtido por: 

 

     ef . . ef .€ € / kWh kWh (5.25)
anual anualij ij

electC C= 
 

Pelo que afetando os consumos acima referidos pela taxa de atualização  (obtida a 

partir da expressão (5.26), vêm:  

 

 
2

( .5.)

2 . € (5.26)
i

A

i efx C = 

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .5.)

2 2( )A

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .5.)

2

A

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .5.) ( .5.)

2 2( ) 0,1 (5.27)A A

i iv x 

 

 

MLR.A.6 ( )( .6.)

3

A

ix - Consumo água total atualizado (horizonte temporal) [€]     

 

Conforme já referido anteriormente (Secção 5.3.2), o consumo de água total, e 

atualizado, será obtido ao longo do ciclo de vida útil da solução, objeto de análise (solução 

eficiente). 

Deste modo, para efeitos de definição do critério em apreço, e com base na expressão 

(5.16), o consumo de água durante o ciclo de vida útil da solução eficiente i, relativa ao 

serviço energético “Maquina de Lavar Roupa” (j=3), será: 

 

( )
 

( )
 

2 23 3

( .6.)

3 . .€ € (5.28)
HT H O anual H Oi i

A

i ef efx C C = =   

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .6.) ( .6.)

3 3( )A A

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .6.)

3

A

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 
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 ( .6.)

3 3( ) 0,1 (5.29)A

i iv x 

 

 

MLR.A.7 ( )( .7.)

3

A

ix  - Poupança consumo água atualizado (horizonte temporal) [€] 

 

Na secção anterior foi apresentada, de uma forma generalizada, e para todos os 

serviços energéticos considerados neste trabalho, a metodologia de cálculo relativa aos 

valores atualizados da poupança com o consumo de água durante a vida útil de cada 

solução eficiente 
( )( )

2 3. .icons H O HT
P .  

Deste modo, ( )2 3. .icons H O HT
P  é obtido segundo o método de calculo especificado na 

expressão 5.18, ou seja: 

 

( )  
( ) ( )( )

2 22 3 3 3

( .7.)

3 . .. .
€ (5.31)

anual H O anual H Oi

A

i std efcons H O HT
x P C C = = −  

 

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .7.) ( .7.)

3 3( )A A

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .7.)

3

A

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .7.)

3 3( ) 0,1 (5.32)A

i iv x   

 

Ilu.C.1 ( )( .1.)

1

C

ix  - Uso - Emissões de CO2 (horizonte temporal) [kg]  

 

A variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, correspondente a 

cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético “iluminação” (j=1) é 

( .1.)

1

C

ix , vêm definida da seguinte forma: 

 

 ( .1.)

1 2 (5.33)C

i HorizonteTemporalx kgCO e kg=   

 

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .1.)

1 1( )C

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .1.)

1

C

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 
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 ( .1.)

1 1( ) 0,1 (5.34)C

i iv x   

 

Ilu.C.2 ( )( .2.)

1

C

ix  - Fabrico - Emissões CO2e [kg] 

 

A variável de decisão, associada ao presente critério, por seu turno, correspondente a 

cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético “iluminação” (j=1) é 

( .2.)

1

C

ix  e vêm definida da seguinte forma: 

 

 ( .2.)

1 |Pr. (5.35)C

i ilum oduçãox F E kg=   

 

Sendo 
.. iluF E  um fator de emissão fixo e obtido, referente a fase de produção do 

produto, associado ao serviço energético em questão. 

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .2.) ( .2.)

1 1( )C C

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .1.)

1

C

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .2.) ( .2.)

1 1( ) 0,1 (5.36)C C

i iv x   

 

Ilu.C.3 ( )( .3.)

1

C

ix  - Final - Emissões CO2e [kg]  

 

A variável de decisão, associada ao presente critério, por seu turno, correspondente a 

cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético “iluminação” (j=1) é 

( .3.)

1

C

ix  e vêm definida da seguinte forma: 

 

 ( .3.)

1 |. (5.37)C

i ilum Fabricox F E kg=  

Sendo |. ilum FinalF E  um fator de emissão fixo e obtido, referente a fase de 

desmantelamento do produto, associado ao serviço energético em questão. 
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Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .3.) ( .3.)

1 1( )C C

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .3.)

1

C

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .3.) ( .3.)

1 1( ) 0,1 (5.38)C C

i iv x 

 

Ilu. - Iluminação 

Ilu.A.1 ( )( .1.)

1

A

ix  - Classe Efic. Energética  

 
Conforme referido anteriormente, a classe de eficiência energética, associada ao 

serviço energético iluminação, assume uma escala compreendida entre A++ e. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .1.)

1

A

ix  

será definida da seguinte forma: 

 

 ( .1.)

1 , , , , , , (5.39)A

ix A A A B C D E + + +

 

Pelo que, e tendo em vista a quantificação e valorização do mesmo critério, atribuiu-se 

um valor ( .1.)

1 1( )A

i iv x  numérico, correspondente a cada classe de eficiência energética, 

associada a uma dada solução individual, ( .1.)

1

A

ix  (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1 - Atribuição de escala ao critério considerado 

 

Classe Efic. Energética Escala adotada 

A++ 10 

A+ 9 

A 8 

B 7 

C 6 

D 5 

E 4 
 

Deste modo, 1iv  pode ser definido da seguinte forma: 

 

 

 ( .1.)

1 1( ) 10,9,8,7,6,5,4 (5.40)A

i iv x    
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Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .1.)

1 1( )A

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .1.)

1

A

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .1.)

1 1( ) 0,1 (5.41)A

i iv x   

 

Ilu.A.2 ( )( .2.)

1

A

ix  - Poupança Consumo Horizonte Temporal [€] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

Ilu.A.3 ( )( .3.)

1

A

ix - Poupança Investimento Horizonte Temporal [€] 

 

Na secção anterior foi apresentado o método de cálculo, relacionado com a poupança 

no investimento durante o horizonte temporal/ciclo de vida de uma dada solução ( )
1.act.iinvP , 

generalizado para todos os serviços energéticos aqui considerados neste trabalho. Contudo, 

e no caso da iluminação, o cálculo de 
1.act .iinvP , obedece a outros critérios, dadas as 

discrepâncias, por sua vez relacionadas com o ciclo de vida útil de cada tipo de tecnologia 

de lâmpada. 

Como exemplo, refira-se o caso das lâmpadas fluorescentes tubulares, que possuem 

um ciclo de vida superior ao de uma lâmpada incandescente convencional. 

Deste modo, torna-se necessário definirem-se horizontes temporais coincidentes com 

o ciclo de vida de cada uma das opções, incluindo a opção standard (Figura 5.6). 

 

0 n100 n-100200 300 400 500

horas

 
 

 

Figura 5.6 - Ciclo de vida de uma opção 

 

Assim, e para o efeito, procurou-se comparar as opções mais eficientes (CFL, 

fluorescente tubular, halogéneo e Led) com a opção de standard, um pouco à semelhança 

do que fora realizado com as restantes dimensões, sendo que neste caso considerou-se a 

lâmpada incandescente convencional como opção standard. 
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Assim, e tomando como exemplo uma lâmpada incandescente convencional, cujo 

ciclo de vida útil, é em média de 1000 horas, torna-se possível estabelecer um horizonte 

temporal correspondente a esse período (Figura 5.7): 

 

0 100 1000200 300 400 500

horas

 
  

Figura 5.7 - Ciclo de vida da opção standard 

 

Estabelecendo o mesmo para a solução eficiente, que dependendo da tecnologia 

empregue é superior às 1000 horas, referidas em cima para a solução standard (Figura 

5.8): 

 

0 n+1000100 1000200 300 400 500

horas

 
 

Figura 5.8 - Ciclo de vida da opção eficiente 

Deste modo, é possível obter-se o consumo energético ao longo das n + 1000 horas 

de ciclo de vida útil, associado à solução eficiente em análise, sendo n, neste caso, o 

acréscimo de horas que a tecnologia eficiente (em análise) terá no seu ciclo de vida útil, 

comparativamente com a solução standard. 

Embora os ciclos de vida útil de cada uma das soluções sejam diferentes, torna-se 

possível no entanto apurar quanto é que se teria de investir, caso se optasse pela solução 

standard, de forma a equiparar as 1000n +  horas da solução eficiente (Figura5.9): 

 

0 n+1000500 n+5001000 1500 2000 2500

horas

……...
Lâmpada 

Incandescente 1

Lâmpada 

Incandescente 2
Lâmpada 

Incandescente n

  
  

Figura 5.9 - Número de opções standard, c/ ciclo de vida útil equivalente ao da opção eficiente 
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Conseguindo-se prever o número de investimentos necessários a realizar na solução 

standard, de forma a igualar a utilidade da solução eficiente, pode-se calcular deste modo o 

investimento total associado a solução standard, realizado ao longo do ciclo de vida útil da 

solução eficiente. 

No entanto, e dado que o investimento no número total de lâmpadas da solução 

standard é efetuado ao longo do ciclo de vida útil da solução eficiente, torna-se necessário 

atualizar o seu valor, tendo em conta o instante temporal em que o mesmo é realizado, ou 

seja: 

( ) ( ) ( )
tan . tan . tan .

tan . tan . 1 2
... (5.40)

1 1 1

s d s d s d
s d T s d n

I I I
I I

i i i
= + + + +

+ + +
 

 

Sendo i a taxa de atualização dos cash-flows, neste caso cada investimento realizado, 

relativamente a solução standard a adquirir tan .s dI . 

Dado que os cash-flows serão constantes, i.e., os investimentos na solução standard 

tan .( )s dI  serão aplicados de forma constante e regular ao longo do tempo, a expressão 

anterior pode ainda ser simplificada da seguinte forma:  

 

tan . tan . (5.41)s d T s dI I =   

Sendo α uma constante de atualização, cujo desenvolvimento resulta em: 
 

( ) ( )0

1 1 1
(5.42)

1 1

n

j n
j ii i i


=

= = −
+ +

  

 

E n, obtido a partir do número de investimentos a realizar com a solução standard, de 

forma a igualar a solução eficiente, i.e.: 

 

( . .)
1 (5.43)

( . t )

Vidautil Sol Efic
n

Vidautil Sol S d
= −  

 

Desta forma, a poupança atualizada em termos de investimento, associada à 

iluminação, vêm dada por: 

 

( .3.)

1 . 1 . . 1 . . 1 (5.44)A

i inv i std T ef i std ef ix P I I I I= = − =  −

 



142 
 

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .3.)

1 1( )A

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .3.)

1

A

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .3.)

1 1( ) 0,1 (5.45)A

i iv x 

 

Ilu.A.4 ( )( .4.)

1

A

ix - Investimento Total Inicial Atualizado [€] 

 

Conforme já referido anteriormente (Secção 5.3.2), o investimento total inicial 

atualizado será sempre único, dado que apenas se investe uma única vez na solução 

eficiente, e logo no início do ciclo de exploração da solução. Deste modo, o respetivo 

coeficiente de atualização   é unitário, pelo que o investimento com uma dada solução i, 

afeta ao serviço energético iluminação (j=1) , . 1ef iI , é obtida por: 

( .4.)

1 . 1 . 1 (5.46)A

i ef i ef ix I I=  =  
 

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .4.)

1 1( )A

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .4.)

1

A

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .4.)

1 1( ) 0,1 (5.47)A

i iv x   

 

Ilu.A.5 ( )( .5.)

1

A

ix - Consumo Total Energia Atualizado [kWh] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

AC - Ar Condicionado 

 

AC.A.1 ( )( .1.)

2

A

ix  - Classe Eficiência Energética Arrefecimento 

 
De acordo com o observado na Secção 3.2, Capítulo 3, a classe de eficiência 

energética (Arrefecimento), associada ao serviço energético Ar Condicionado, assume uma 

escala compreendida entre A++ e. 
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Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, “Ar 

Condicionado” (j=2), sendo a mesma definida da seguinte forma: 

 

 ( .1.)

2 , , , , , , (5.48)A

ix A A A B C D E + + +
 

 

 

Pelo que, e tendo em vista a quantificação e valorização do mesmo critério, atribuiu-se 

um valor ( .1.)

2 2( )A

i iv x  numérico, correspondente a cada classe de eficiência energética, 

associada a uma dada solução individual, ( .1.)

2

A

ix  (Tabela 5.2). 

 

Tabela 5.2 - Atribuição de escala ao critério considerado 

 

Classe Efic. Energética Escala adotada 

A++ 10 

A+ 9 

A 8 

B 7 

C 6 

D 5 

E 4 
 

 

Deste modo, ( .1.)

2

A

iv  pode ser definido da seguinte forma: 

 ( .1.) ( .1.)

2 2( ) 10,9,8,7,6,5,4 (5.49)A A

i iv x 
  

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .2.) ( .2.)

1 1( )A A

i iv x , associado a cada 

solução individual 
( .1.)A

ijx , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .2.) ( .2.)

2 2( ) 0,1 (5.50)A A

i iv x 

 

AC.A.2 ( )( .2.)

2

A

ix  - Classe Eficiência Energética Aquecimento 

 
De acordo com o observado na Secção 3.2, Capítulo 3, a classe de eficiência 

energética (Aquecimento), associada ao serviço energético Ar Condicionado, assume uma 

escala compreendida entre A++ e. 



144 
 

Pelo facto de a escala considerada ser a mesma do que a que fora definida no critério 

anterior (AC.A.1), a variável de decisão associada ao presente critério, correspondente a 

cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, “Ar Condicionado” 

(j=2), será definida da seguinte forma: 

 

 ( .2.)

2 , , , , , , (5.51)A

ix A A A B C D E + + +

 
 

Sendo a valorização atribuída obtida nos mesmos moldes anteriores, relativamente ao 

critério AC.A.2. 

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .2.)

2 2( )A

i iv x , associado a cada 

solução individual 
( .2.)A

ijx , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .2.)

1 1( ) 0,1 (5.52)A

i iv x   

 

AC.A.3 ( )( .3.)

2

A

ix  - Poupança Consumo Horizonte Temporal [€] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

AC.A.4 ( )( .4.)

2

A

ix - Poupança Investimento Horizonte Temporal [€] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 
 

 

AC.A.5 ( )( .5.)

2

A

ix - Investimento Inicial Total Atualizado [€] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

AC.A.5 ( )( .5.)

2

A

ix - Consumo Total Energia Atualizado [kWh] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 
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MLR - Máquina de Lavar Roupa 
 

MLR.A.1 ( )( .1.)

3

A

ix  - Classe Eficiência Energética   

 
De acordo com o observado na Secção 3.2, Capítulo 3, a classe de eficiência 

energética, associada ao serviço energético “Máquina de Lavar Roupa” (j=3), assume uma 

escala compreendida entre A++ e D. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, 

Máquina de Lavar Roupa (j=3), sendo a mesma definida da seguinte forma: 

 

 ( .1.)

3 , , , , , , (5.53)A

ix A A A A B C D + ++ + + +
 

 

Pelo que, e tendo em vista a quantificação e valorização do mesmo critério, atribuiu-se 

um valor ( .1.) ( .1.)

3 3( )A A

i iv x  numérico, correspondente a cada classe de eficiência energética, 

associada a uma dada solução individual, ( .1.)

3

A

ix  (Tabela 5.3). 

 

Tabela 5.3 - Atribuição de escala ao critério considerado 

 

Classe Efic. Energética Escala adotada 

A+++ 10 

A++ 9 

A+ 8 

A 7 

B 6 

C 5 

D 4 
 

 

Deste modo, ( .1.)

6

A

iv  pode ser definido da seguinte forma: 

 

 ( .1.) ( .1.)

6 6( ) 10,9,8,7,6,5,4 (5.54)A A

i iv x 
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Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .2.) ( .2.)

1 1( )A A

i iv x , associado a cada 

solução individual 
( .1.)A

ijx , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .2.) ( .2.)

1 1( ) 0,1 (5.55)A A

i iv x 

 

MLR.A.2 ( )( .2.)

3

A

ix  - Poupança Consumo Horizonte Temporal [€] 

 
A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

MLR.A.3 ( )( .3.)

3

A

ix - Poupança Investimento Horizonte Temporal [€] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

MLR.A.4 ( )( .4.)

3

A

ix - Investimento Inicial Total Atualizado [€] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 
 

MLR.A.5 ( )( .5.)

3

A

ix - Consumo Total Energia Atualizado [kWh] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

MLR.A.6 ( )( .6.)

3

A

ix - Consumo água total atualizado (horizonte temporal) [€]     

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

MLR.A.7 ( )( .7.)

3

A

ix  - Poupança consumo água atualizado (horizonte temporal) [€] 

 
A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

MSR – Máquina de Secar Roupa 

MSR.A.1 ( )( .1.)

4

A

ix  - Classe Eficiência Energética   
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De acordo com o observado na Secção 3.2, Capítulo 3, a classe de eficiência 

energética, associada ao serviço energético “Máquina de Secar Roupa” (j=4), assume uma 

escala compreendida entre A+++ e D. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, 

“Máquina de Secar Roupa” (j=4), sendo a mesma definida da seguinte forma: 

 

 ( .1.)

4 , , , , , , (556)A

ix A A A A B C D + ++ + + +  

 

Pelo que, e tendo em vista a quantificação e valorização do mesmo critério, atribuiu-se 

um valor ( .1.) ( .1.)

4 4( )A A

i iv x  numérico, correspondente a cada classe de eficiência energética, 

associada a uma dada solução individual, ( .1.)

4

A

ix  (Tabela 5.4). 

 

Tabela 5.4 - Atribuição de escala ao critério considerado 

Classe Efic. Energética Escala adotada 

A+++ 10 

A++ 9 

A+ 8 

A 7 

B 6 

C 5 

D 4 
 

 

Deste modo, ( .1.)

4

A

iv  pode ser definido da seguinte forma: 

 

 ( .1.)

4 4( ) 10,9,8,7,6,5,4 (5.56)A

i iv x 

  

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .1.) ( .1.)

4 4( )A A

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .1.)

4

A

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .1.)

4 4( ) 0,1 (5.57)A

i iv x 
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MSR.A.2 ( )( .2.)

4

A

ix  - Poupança Consumo Horizonte Temporal [€] 

 
A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

MSR.A.3 ( )( .3.)

4

A

ix - Poupança Investimento Horizonte Temporal [€] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

MSR.A.4 ( )( .4.)

4

A

ix - Investimento Inicial Total Atualizado [€] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

MSR.A.5 ( )( .5.)

4

A

ix - Consumo Total Energia Atualizado [kWh] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

FRIG – Frigorifico 
 

FRIG.A.1 ( )( .1.)

5

A

ix  - Classe Eficiência Energética   

 
De acordo com o observado na Secção 3.2, Capítulo 3, a classe de eficiência 

energética, associada ao serviço energético “Frigorifico” (j=5), assume uma escala 

compreendida entre A+++ e D. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, 

“Frigorifico” (j=5), sendo a mesma, definida da seguinte forma: 

 

 ( .1.)

5 , , , , , , (5.58)A

ix A A A A B C D + ++ + + +
 

 

Pelo que, e tendo em vista a quantificação e valorização do mesmo critério, atribuiu-se 

um valor ( .1.) ( .1.)

5 5( )A A

i iv x  numérico, correspondente a cada classe de eficiência energética, 

associada a uma dada solução individual, 
( .1.)

5

A

ix  (Tabela 5.5). 

Tabela 5.5 - Atribuição de escala ao critério considerado 
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Classe Efic. Energética Escala adotada 

A+++ 10 

A++ 9 

A+ 8 

A 7 

B 6 

C 5 

D 4 
 

 

Deste modo, ( .1.)

5

A

iv  pode ser definido da seguinte forma: 

 

 ( .1.)

5 5( ) 10,9,8,7,6,5,4 (5.59)A

i iv x 
  

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .1.)

5 5( )A

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .1.)

5

A

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .1.)

5 5( ) 0,1 (5.60)A

i iv x   

FRIG.A.2 ( )( .2.)

5

A

ix  - Poupança Consumo Horizonte Temporal [€] 

 
A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

FRIG.A.3 ( )( .3.)

5

A

ix - Poupança Investimento Horizonte Temporal [€] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

FRIG.A.4 ( )( .4.)

5

A

ix - Investimento Inicial Total Atualizado [€] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 
 

FRIG.A.5 ( )( .5.)

5

A

ix - Consumo Total Energia Atualizado [kWh] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 
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FE – Forno Elétrico 

FE.A.1 ( )( .1.)

6

A

ix  - Classe Eficiência Energética   
 

De acordo com o observado na Secção 3.2, Capítulo 3, a classe de eficiência 

energética, associada ao serviço energético “Forno Elétrico” (j=6), assume uma escala 

compreendida entre A+++ e D. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, “Forno 

Elétrico” (j=6), sendo a mesma definida da seguinte forma: 

 

 ( .1.)

6 , , , , , , (5.61)A

ix A A A A B C D + ++ + + +

 

Pelo que, e tendo em vista a quantificação e valorização do mesmo critério, atribuiu-se 

um valor ( .1.)

6 6( )A

i iv x  numérico, correspondente a cada classe de eficiência energética, 

associada a uma dada solução individual, ( .1.)

6

A

ix  (Tabela 5.6). 

   

 Tabela 5.6 - Atribuição de escala ao critério considerado  

Classe Efic. Energética Escala adotada 

A+++ 10 

A++ 9 

A+ 8 

A 7 

B 6 

C 5 

D 4 
 

Deste modo, ( .1.)

6

A

iv  pode ser definido da seguinte forma: 

 

 ( .1.)

6 6( ) 10,9,8,7,6,5,4 (5.62)A

i iv x 

  

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .1.)

6 6( )A

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .1.)

6

A

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

    ( .1.)

6 6( ) 0,1 (5.63)A

i iv x   
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FE.A.2 ( )( .2.)

6

A

ix  - Poupança Consumo Horizonte Temporal [€] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

FE.A.3 ( )( .3.)

6

A

ix - Poupança Investimento Horizonte Temporal [€] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

FE.A.4 ( )( .4.)

6

A

ix - Investimento Inicial Total Atualizado [€] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 
 

FE.A.5 ( )( .5.)

6

A

ix - Consumo Total Energia Atualizado [kWh] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

 

MLL - Máquina de Lavar Louça 
 

MLL.A.1 ( )( .1.)

7

A

ix  - Classe Eficiência Energética   

 

De acordo com o observado no Capítulo 3, a classe de eficiência energética, associada 

ao serviço energético “Máquina de Lavar Louça” (j=7), assume uma escala compreendida 

entre A++ e D. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, 

“Máquina de Lavar Louça” (j=7), sendo a mesma definida da seguinte forma: 

 

 ( .1.)

7 , , , , , , (5.64)A

ix A A A A B C D + ++ + + +  

 

Pelo que, e tendo em vista a quantificação e valorização do mesmo critério, atribuiu-se 

um valor ( .1.) ( .1.)

7 7( )A A

i iv x  numérico, correspondente a cada classe de eficiência energética, 

associada a uma dada solução individual, 
( .1.)

7

A

ix  (Tabela 5.7). 
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Tabela 5.7 - Atribuição de escala ao critério considerado 

Classe Efic. Energética Escala adotada 

A+++ 10 

A++ 9 

A+ 8 

A 7 

B 6 

C 5 

D 4 
 

 

Deste modo, ( .1.)

7

A

iv  pode ser definido da seguinte forma: 

 

 ( .1.)

7 7( ) 10,9,8,7,6,5,4 (5.65)A

i iv x    

 

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .1.)

7 7( )A

i iv x , associado a cada solução 

individual ( .1.)

7

A

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) indicado 

na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .1.)

7 7( ) 0,1 (5.103)A

i iv x 

 

MLL.A.2 ( )( .2.)

7

A

ix - Poupança Consumo Horizonte Temporal [€] 

 
A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

MLL.A.3 ( )( .3.)

7

A

ix - Poupança Investimento Horizonte Temporal [€] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

MLL.A.4 ( )( .4.)

7

A

ix - Investimento Inicial Total Atualizado [€] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

MLL.A.5 ( )( .5)

7

A

ix - Consumo água total atualizado (horizonte temporal) [€]     
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A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.8. 

 

5.3.3. B - Dimensão Social 

 

Ilu. - Iluminação 

Ilu.B.1 ( )( .1.)

1

B

ix  - Durabilidade  

 
Na Secção 2.5.3, do Capítulo 2, constatou-se que a durabilidade é um dos atributos a 

ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de um dado eletrodoméstico/serviço 

energético.  

Dado que estes valores podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .1.)

1

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

   ( .1.)

1 0,10000 (5.66)B

ix h  

 

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .1.)

1 1( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .1.)

1

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .1.)

1 1( ) 0,1 (5.67)B

i iv x   

 

Ilu.B.2 ( )( .2.)

1

B

ix  - Índice de Restituição de Cor (IRC) 

 
Na Secção 3.2.7, do Capítulo 3, constatou-se que o Índice de Restituição de Cor (IRC) 

é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de um dado 

eletrodoméstico/serviço energético.  

Dado que estes valores podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 
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Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .2.)

1

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

   ( .2.)

1 0,10000 (5.68)B

ix h  

 

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .2.)

1 1( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .2.)

1

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .2.) ( .2.)

1 1( ) 0,1 (5.69)B B

i iv x   

Ilu.B.3 ( )( .3.)

1

B

ix  - Frequência de Substituição de Lâmpadas 

  

Anteriormente, e conforme referido no Capítulo 3, constatou-se que a frequência de 

substituição das lâmpadas é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da 

escolha de um dado eletrodoméstico/serviço energético.  

Dado que estes valores podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .1.)

1

A

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 
 

   ( .3.)

1 0,10000 (5.70)B

ix h  

 

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .3.)

1 1( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .3.)

1

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .3.)

1 1( ) 0,1 (5.71)B

i iv x   
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Ilu.B.4 ( )( .4.)

1

B

ix  - Qualidade (Fiabilidade) 

 

Na Secção 2.5.3, do Capítulo 3, constatou-se que a qualidade é um dos atributos a ter 

em conta pelo consumidor, aquando da escolha de um dado eletrodoméstico/serviço 

energético.  

Dado que estes valores podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .4.)

1

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 
 

   ( .4.)

1 0,10000 (5.72)B

ix h  

 

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .4.)

1 1( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .4.)

1

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .4.)

1 1( ) 0,1 (5.73)B

i iv x   

 

Ilu.B.5 ( )( .5.)

1

B

ix  - Fluxo luminoso (Φ) 

Na Secção 3.2.7, do Capítulo 3, constatou-se que o fluxo luminoso é um dos atributos 

a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de um dado eletrodoméstico/serviço 

energético.  

Dado que estes valores podem ser variáveis de acordo com o tipo de iluminação (i.e. 

de acordo com a tecnologia) a considerar, estabeleceu-se uma variável de decisão, com 

base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .5.)

1

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

   ( .5.)

1 0,10000 (5.174)B

ix lm  
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Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .5.)

1 1( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .5.)

1

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .5.)

1 1( ) 0,1 (5.175)B

i iv x   

 

AC – Ar Condicionado 

AC.B.1 ( )( .1.)

2

B

ix  - Potência Sonora (interior) 

 
Com base no referido anteriormente (Capítulo 3), constatou-se que a potência sonora é 

um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de um dado 

eletrodoméstico/serviço energético.  

Dado que estes valores podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .1.)

1

A

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

   ( .1.)

2 0,10000 (5.176)B

ix dB   

 

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .1.) ( .1.)

2 2( )B B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .1.)

2

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .1.) ( .1.)

2 2( ) 0,1 (5.177)B B

i iv x 
 

 

AC.B.2 ( )( .2.)

2

B

ix  - Potência Sonora (Exterior) 

 

De acordo com o que fora referido no Capítulo 3, constatou-se que a potência sonora 

(exterior) é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de um 

dado eletrodoméstico/serviço energético.  
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Dado que estes valores podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .2.)

1

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

   ( .2.)

2 0,10000 (5.178)B

ix dB

 

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .2.)

2 2( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .2.)

2

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .2.)

2 2( ) 0,1 (5.179)B

i iv x   

 

AC.B.3 ( )( .3.)

2

B

ix  - Capacidade nominal (Arrefecimento) 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 3), constatou-se que a 

Capacidade Nominal é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da 

escolha de um dado eletrodoméstico/serviço energético.  

Dado que estes valores podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .3.)

2

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

   ( .3.)

2 0,10000 (5.80)B

ix kW  

 

Com vista a se obter um valor normalizado para cada ( .3.)

2 2( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .3.)

2

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí a relação final seguinte: 

 

 ( .3.)

2 2( ) 0,1 (5.81)B

i iv x   
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AC.B.4 ( )( .4.)

2

B

ix  - Capacidade nominal (Aquecimento) 

 
 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 3), constatou-se que a 

Capacidade Nominal (Aquecimento) é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, 

aquando da escolha de um dado eletrodoméstico/serviço energético.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .4.)

2

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

   ( .4.)

2 0,10000 (5.82)B

ix kW  

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .4.)

2 2( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .4.)

2

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .4.)

2 2( ) 0,1 (5.83)B

i iv x   

 

AC.B.5 ( )( .5.)

2

B

ix  - Função desumidificadora 

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 3), constatou-se que a função 

de desumidificação, é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da 

escolha de um dado ar condicionado.  

Deste modo, a variável de decisão pode assumir dois estados possíveis, relacionados 

com a existência/não da função desumidificadora no ar condicionado, pelo que a variável 

de decisão associada ao presente critério, pode ser definida da seguinte forma: 

 

   ( .5.) ( .5.)

2 2, 0,1 (5.84)B B

i ix Sim Não x    

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .5.)

2 2( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual 
( .5.)

2

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 
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 ( .5.)

2 2( ) 0,1 (5.85)B

i iv x   

 

AC.B.6 ( )( .6.)

2

B

ix  - Existência de filtro de desodorização 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 3), constatou-se que a 

existência de filtro de desodorização, é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, 

aquando da escolha de um dado ar condicionado.  

Deste modo, a variável de decisão pode assumir dois estados possíveis, relacionados 

com a existência/não do filtro de desodorização no ar condicionado, pelo que a variável de 

decisão associada ao presente critério, pode ser definida da seguinte forma: 

 

   ( .6.) ( .6.)

2 2, 0,1 (5.86)B B

i ix Sim Não x    

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .6.) ( .6.)

2 2( )B B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .6.)

2

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .6.) ( .6.)

2 2( ) 0,1 (5.87)B B

i iv x   

AC.B.7 ( )( .7.)

2

B

ix  - Qualidade (Fiabilidade) 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 3), constatou-se que a 

qualidade, e do ponto de vista da fiabilidade do equipamento, é um dos atributos a ter em 

conta pelo consumidor, aquando da escolha de um dado ar condicionado.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .7.)

2

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

 ( .7.)

2 10,9,8,7,6,5,4 (5.88)B

ix   
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Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .7.) ( .7.)

2 2( )B B

i iv x , associado a cada 

solução individual 
( .1.)A

ijx , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .7.)

2 2( ) 0,1 (5.89)B

i iv x   

 

AC.B.8 ( )( .8.)

2

B

ix  - Funcionalidade 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que a 

funcionalidade, é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de 

um dado ar condicionado.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .8.)

2

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

 ( .8.)

2 10,9,8,7,6,5,4 (5.90)B

ix   

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .8.) ( .8.)

2 2( )B B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .8.)

2

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .8.)

2 2( ) 0,1 (5.91)B

i iv x   

 AC.B.9 ( )( .9.)

2

B

ix  - Design 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que o design, 

é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de um dado ar 

condicionado.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .9.)

2

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 



161 
 

 ( .9.)

2 10,9,8,7,6,5,4 (5.92)B

ix   

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .9.)

2 2( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .9.)

2

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .9.)

2 2( ) 0,1 (5.93)B

i iv x   

 

AC.B.10 ( )( .10.)

2

B

ix  - Assistência Pós-venda (Garantia) 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que o 

assistência pós-venda (garantia), é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, 

aquando da escolha de um dado ar condicionado.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .10.)

2

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

 ( .10.)

2 10,9,8,7,6,5,4 (5.94)B

ix    

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .10.)

2 2( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .10.)

2

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .10.)

2 2( ) 0,1 (5.95)B

i iv x   

 

MLR – Máquina de Lavar Roupa 

MLR.B.1 ( )( .1.)

3

B

ix  - Ruido 

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que o ruido é 

um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de um dado 

eletrodoméstico/serviço energético.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 
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Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .1.)

3

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

   ( .1.)

3 0,10000 (5.96)B

ix dB  

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .1.) ( .1.)

3 3( )B B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .1.)

3

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .1.) ( .1.)

3 3( ) 0,1 (5.97)B B

i iv x   

MLR.B.2 ( )( .2.)

3

B

ix  - Capacidade nominal  

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 3), constatou-se que a 

Capacidade Nominal é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da 

escolha de um dado eletrodoméstico/serviço energético.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .2.)

3

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

   ( .2.)

3 0,10000 (5.98)B

ix kg  

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .2.)

3 3( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .2.)

3

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .2.)

3 3( ) 0,1 (5.99)B

i iv x   

 
 
 



163 
 

MLR.B.3 ( )( .3.)

3

B

ix - Qualidade (Fiabilidade) 

  

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que a 

qualidade, e do ponto de vista da fiabilidade do equipamento, é um dos atributos a ter em 

conta pelo consumidor, aquando da escolha de um dado ar condicionado.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .3.)

3

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

 ( .3.)

3 10,9,8,7,6,5, 4 (5.100)B

ix 

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .3.)

3 3( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .3.)

3

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .3.)

3 3( ) 0,1 (5.101)B

i iv x 

 

MLR.B.4 ( )( .4.)

3

B

ix  - Funcionalidade  

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 3), constatou-se que a 

funcionalidade é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de 

um dado eletrodoméstico/serviço energético.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .3.)

5

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

 ( .4.)

3 10,9,8,7,6,5, 4 (5.102)B

ix 
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Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .4.)

3 3( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual 
( .1.)A

ijx , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .4.)

3 3( ) 0,1 (5.103)B

i iv x 

 

MLR.B.5 ( )( .5.)

3

B

ix  - Design 

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que “Design”, 

é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de uma “Maquina 

de Lavar Roupa”.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .5.)

3

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

 ( .5.)

3 10,9,8,7,6,5, 4 (5.104)B

ix 

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .5.)

3 3( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .5.)

3

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .5.)

3 3( ) 0,1 (5.105)B

i iv x 

 

MLR.B.6 ( )( .6.)

3

B

ix  - Assistência Pós-venda (Garantia) 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que a 

existência de filtro de desodorização, é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, 

aquando da escolha de um dado ar condicionado.  



165 
 

Deste modo, a variável de decisão pode assumir dois estados possíveis, relacionados 

com a existência/não do filtro de desodorização no ar condicionado, pelo que a variável de 

decisão associada ao presente critério, pode ser definida da seguinte forma: 

 

 ( .6.)

3 10,9,8,7,6,5,4 (5.106)B

ix   

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .6.)

3 3( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .6.)

3

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .6.)

3 3( ) 0,1 (5.107)B

i iv x   

 

 

MLR.B.7 ( )( .7.)

3

B

ix  - Qualidade (Fiabilidade) 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que a 

qualidade, e do ponto de vista da fiabilidade do equipamento, é um dos atributos a ter em 

conta pelo consumidor, aquando da escolha de um dado ar condicionado.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .7.)

2

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

 ( .7.)

3 10,9,8,7,6,5,4 (5.108)B

ix   

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .7.)

3 3( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .7.)

3

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 
 

 ( .7.) ( .7.)

3 3( ) 0,1 (5.109)B B

i iv x 
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MLR.B.8 ( )( .8.)

3

B

ix  - Funcionalidade 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que a 

funcionalidade, é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de 

um dado ar condicionado.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .8.)

3

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 
 

 ( .8.)

3 10,9,8,7,6,5,4 (5.110)B

ix   

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .8.)

3 3( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual 
( .1.)A

ijx , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .8.)

3 3( ) 0,1 (5.111)B

i iv x   

 

MLR.B.9 ( )( .9.)

3

B

ix  - Design 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que o design, 

é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha do serviço 

energético “máquina de lavar roupa”.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .9.)

3

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

 ( .9.)

3 10,9,8,7,6,5,4 (5.112)B

ix   

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .9.)

3 3( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .9.)

3

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 
 

 ( .9.)

3 3( ) 0,1 (5.113)B

i iv x 
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MLR.B.10 ( )( .10.)

3

B

ix  - Assistência Pós-venda (Garantia) 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que o 

assistência pós-venda (garantia), é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, 

aquando da escolha de um dado ar condicionado.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .10.)

3

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 
 

 ( .10.)

3 10,9,8,7,6,5,4 (5.114)B

ix   

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .10.) ( .10.)

3 3( )B B

i iv x , associado a 

cada solução individual ( .10.)

3

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com 

(4.38) indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .10.)

3 3( ) 0,1 (5.115)B

i iv x   

MSR – Máquina de Secar Roupa 

 

MSR.B.1 ( )( .1.)

4

B

ix  - Potência Sonora de Secagem 

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 3), constatou-se que a potência 

sonora de secagem, é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha 

de um dado eletrodoméstico/serviço energético.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .1.)

4

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

   ( .1.)

4 0,10000 (5.116)B

ix dB
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Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .1.) ( .1.)

4 4( )B B

i iv x , associado a 

cada solução individual 
( .1.)A

ijx , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com 

(4.38) indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .1.)

4 4( ) 0,1 (5.117)B

i iv x 
 

 

MSR.B.2 ( )( .2.)

4

B

ix  - Capacidade nominal  

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 3), constatou-se que a 

capacidade nominal, é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da 

escolha de um dado eletrodoméstico/serviço energético.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .2.)

4

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

   ( .2.)

4 0,10000 (5.118)B

ix kg  

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .2.)

4 4( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .2.)

4

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .2.)

4 4( ) 0,1 (5.119)B

i iv x 

 

MSR.B.3 ( )( .3.)

4

B

ix  - Qualidade (Fiabilidade) 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que a 

qualidade, e do ponto de vista da fiabilidade do equipamento, é um dos atributos a ter em 

conta pelo consumidor, aquando da escolha de uma dada máquina de secar roupa.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético,
( .3.)

4

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 
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 ( .3.)

4 10,9,8,7,6,5, 4 (5.120)B

ix 
 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .3.)

4 4( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .3.)

4

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .3.)

4 4( ) 0,1 (5.121)B

i iv x 

 

MSR.B.4 ( )( .4.)

4

B

ix  - Número de Funcionalidades  

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que o número 

de funcionalidades é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha 

de um dado eletrodoméstico/serviço energético.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .3.)

5

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

  

 ( .4.)

4 10,9,8,7,6,5, 4 (5.122)B

ix 

  

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .4.)

4 4( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .4.)

4

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .4.)

4 4( ) 0,1 (5.123)B

i iv x 

 

MSR.B.5 ( )( .5.)

4

B

ix  - Design 

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que a função 

de design, é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de uma 

dada máquina de secar roupa.  
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Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, com base em informação retirada do mercado, um intervalo, cujos valores, 

estarão compreendidos.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético j, ( .5.)

4

B

ix , 

vêm definida da seguinte forma: 

 
 

 ( .5.)

4 10,9,8,7,6,5,4 (5.24)B

ix   

•  

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .5.)

4 4( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .5.)

4

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .5.)

4 4( ) 0,1 (5.25)B

i iv x   

 

MSR.B.6 ( )( .6.)

4

B

ix  - Assistência Pós-venda (Garantia) 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que a 

existência do serviço de pós-venda, é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, 

aquando da escolha de uma máquina de secar roupa.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, com base em informação retirada do mercado, um intervalo, cujos valores, 

estarão compreendidos.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético 

“Máquina de Secar Roupa” (j=4), ( .6.)

4

B

ix , vêm definida da seguinte forma: 

 
 

 ( .6.)

4 10,9,8,7,6,5,4 (5.26)B

ix    
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Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .6.) ( .6.)

4 4( )B B

i iv x , associado a 

cada solução individual ( .6.)

4

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com 

(4.38) indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .6.)

4 4( ) 0,1 (5.27)B

i iv x 

 

FRIG – Frigorifico 

FRIG.B.1 ( )( .1.)

5

B

ix  - Ruido 

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que o ruido é 

um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de um frigorífico.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, com base em informação retirada do mercado, um intervalo, cujos valores, 

estarão compreendidos.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético 

“Frigorifico”, (j=5), ( .1.)

5

B

ix , vêm definida da seguinte forma: 

 

 ( .1.)

5 10,9,8,7,6,5, 4 (5.128)B

ix 

 
Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .1.)

5 5( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .1.)

5

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .1.)

5 5( ) 0,1 (5.129)B

i iv x   

 

FRIG.B.2 ( )( .2.)

5

B

ix  - Volume útil (temperatura >-6ºC) [l]  

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 3), constatou-se que o volume 

útil (a temperatura superior a 6º centígrados negativos) é um dos atributos a ter em conta 

pelo consumidor, aquando da escolha de um frigorífico.  
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Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, com base em informação retirada do mercado, um intervalo, cujos valores, 

estarão compreendidos.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético 

“Frigorifico” (j=5), ( .2.)

5

B

ix , vêm definida da seguinte forma: 

 

 ( .2.)

5 10,9,8,7,6,5,4 (5.130)B

ix   

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .2.)

5 5( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .2.)

5

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .2.)

5 5( ) 0,1 (5.131)B

i iv x   

 

FRIG.B.3 ( )( .3.)

5

B

ix  - Volume útil (temperatura <-6ºC) [l]  

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 3), constatou-se que o volume 

útil (a temperatura inferior a 6º centígrados negativos) é um dos atributos a ter em conta 

pelo consumidor, aquando da escolha de um frigorífico.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, com base em informação retirada do mercado, um intervalo, cujos valores, 

estarão compreendidos.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético 

“Frigorifico” (j=5), ( .3.)

5

B

ix , vêm definida da seguinte forma: 

 

 ( .3.)

5 10,9,8,7,6,5,4 (5.132)B

ix   
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Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .3.)

5 5( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .3.)

5

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .3.)

5 5( ) 0,1 (5.133)B

i iv x 

 

FRIG.B.4 ( )( .4.)

5

B

ix  - Autonomia Corte Energia (horas)  

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 3), constatou-se que a 

autonomia corte de energia é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da 

escolha de um dado eletrodoméstico/serviço energético.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .4.)

5

B

ix , 

pode ser definida da seguinte forma: 

 

 ( .4.)

5 10,9,8,7,6,5,4 (5.134)B

ix   

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .4.) ( .4.)

5 5( )B B

i iv x , associado a 

cada solução individual 
( .1.)A

ijx , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com 

(4.38) indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 ( .4.) ( .4.)

5 5( ) 0,1 (5.135)B B

i iv x   

 

FRIG.B.5 ( )( .5.)

5

B

ix  - Qualidade (Fiabilidade) 

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que a 

qualidade, e do ponto de vista da fiabilidade do equipamento, é um dos atributos a ter em 

conta pelo consumidor, aquando da escolha de um “Frigorifico”.  
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Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético 

“Frigorifico” (j=5), ( .5.)

5

B

ix , será definida da seguinte forma: 

 

 ( .5.)

5 10,9,8,7,6,5, 4 (5.136)B

ix 

 

 Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .5.) ( .5.)

5 5( )B B

i iv x , associado a 

cada solução individual ( .5.)

5

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com 

(4.38) indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .5.) ( .5.)

5 5( ) 0,1 (5.137)B B

i iv x 

 

FRIG.B.6 ( )( .6.)

5

B

ix  - Número de Funcionalidades  

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que “número 

de funcionalidades” é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da 

escolha de um dado eletrodoméstico/serviço energético.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético 

“Frigorifico” (j=5), ( .6.)

5

B

ix , será definida da seguinte forma: 

 

 ( .6.)

5 10,9,8,7,6,5,4 (5.138)B

ix   

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .6.) ( .6.)

5 5( )B B

i iv x , associado a 

cada solução individual 
( .1.)A

ijx , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com 

(4.38) indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .6.) ( .6.)

5 5( ) 0,1 (5.139)B B

i iv x   
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FRIG.B.7 ( )( .7.)

5

B

ix  - Design 

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que “Design”, 

é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de um 

“Frigorifico”.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao serviço energético “Frigorifico” 

(j=5), ( .7.)

5

B

ix , vêm definida da seguinte forma: 

 

 ( .7.)

5 10,9,8,7,6,5,4 (5.140)B

ix   

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .7.) ( .7.)

5 5( )B B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .7.)

5

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .7.) ( .7.)

5 5( ) 0,1 (5.141)B B

i iv x   

 

FRIG.B.8 ( )( .8.)

5

B

ix  - Assistência Pós-venda (Garantia) 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que a 

existência do serviço de pós-venda, é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, 

aquando da escolha de um “Frigorifico”.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, com base em informação retirada do mercado, um intervalo, cujos valores, 

estarão compreendidos.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético 

“Frigorifico” ( j=5),
( .8.)

5

B

ix , vêm definida da seguinte forma: 



176 
 

 

 ( .8.)

5 10,9,8,7,6,5,4 (5.142)B

ix    

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .8.)

5 5( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .8.)

5

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .8.)

5 5( ) 0,1 (5.143)B

i iv x 

 

FE – Forno Elétrico 

 

FE.B.1 ( )( .1.)

6

B

ix  - Volume útil [l]  

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que o volume 

útil é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de um Forno 

Elétrico.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, com base em informação retirada do mercado, um intervalo, cujos valores, 

estarão compreendidos.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético “Forno 

Elétrico” (j=6), ( .1.)

6

B

ix , vêm definida da seguinte forma: 

 

 ( .1.)

6 10,9,8,7,6,5, 4 (5.144)B

ix 

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .1.)

6 6( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .1.)

6

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .1.)

6 6( ) 0,1 (5.145)B

i iv x 
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FE.B.2 ( )( .2.)

6

B

ix  - Qualidade (Fiabilidade) 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que a 

qualidade, e do ponto de vista da fiabilidade do equipamento, é um dos atributos a ter em 

conta pelo consumidor, aquando da escolha de um “Forno Elétrico”.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético “Forno 

Elétrico” (j=6), ( .2.)

6

B

ix , será definida da seguinte forma: 

 

 ( .2.)

6 10,9,8,7,6,5,4 (5.146)B

ix    

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .2.)

1 1( )A

i iv x , associado a cada 

solução individual 
( .1.)A

ijx , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .2.)

6 6( ) 0,1 (5.147)B

i iv x 

 

 

FE.B.3 ( )( .3.)

6

B

ix  - Número de Funcionalidades  

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que “número 

de funcionalidades” é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da 

escolha de um dado eletrodoméstico/serviço energético.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético “Forno 

Elétrico” (j=6), ( .3.)

6

B

ix , será definida da seguinte forma: 

  

 ( .3.)

6 10,9,8,7,6,5, 4 (5.148)B

ix 
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Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .3.) ( .3.)

6 6( )B B

i iv x , associado a cada 

solução individual 
( .1.)A

ijx , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .3.) ( .3.)

6 6( ) 0,1 (5.149)B B

i iv x 

 

FE.B.4 ( )( .4.)

6

B

ix  - Design  

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que “Design”, 

é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de um “Forno 

Elétrico”.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao serviço energético “Forno 

Elétrico” (j=6), ( .4.)

6

B

ix , vêm definida da seguinte forma: 

 
 

 ( .4.)

6 10,9,8,7,6,5,4 (5.150)B

ix   

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .4.) ( .4.)

6 6( )B B

i iv x , associado a 

cada solução individual 
( .1.)A

ijx , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com 

(4.38) indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .4.) ( .4.)

6 6( ) 0,1 (5.151)B B

i iv x 

 

FE.B.5 ( )( .5.)

6

B

ix  - Assistência Pós-venda (Garantia) 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que a 

existência do serviço de pós-venda, é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, 

aquando da escolha de um “Forno Elétrico”.  



179 
 

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, com base em informação retirada do mercado, um intervalo, cujos valores, 

estarão compreendidos.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético “Forno 

Elétrico” ( j=6), ( .5.)

6

B

ix , vêm definida da seguinte forma: 

 
 

 ( .5.)

6 10,9,8,7,6,5,4 (5.152)B

ix   

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .5.) ( .5.)

6 6( )B B

i iv x , associado a 

cada solução individual 
( .1.)A

ijx , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com 

(4.38) indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 
 

 

 ( .5.) ( .5.)

6 6( ) 0,1 (5.153)B B

i iv x 

 

MLL – Máquina de Lavar Louça 

 

MLL.B.1 ( )( .1.)

7

B

ix  - Ruido 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que o ruido é 

um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de uma “Maquina de 

Lavar Louça”.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, com base em informação retirada do mercado, um intervalo, cujos valores, 

estarão compreendidos.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético 

“Maquina de Lavar Louça” (j=7), ( .1.)

7

B

ix , vêm definida da seguinte forma: 

 
 

 ( .1.)

7 10,9,8,7,6,5,4 (5.154)B

ix    
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Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .1.) ( .1.)

1 7( )B B

i iv x , associado a 

cada solução individual ( .1.)

7

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com 

(4.38) indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .1.) ( .1.)

7 7( ) 0,1 (5.155)B B

i iv x   

 

MLL.B.2 ( )( .2.)

7

B

ix  - Capacidade nominal  

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 3), constatou-se que a 

capacidade nominal, é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da 

escolha de uma Máquina de Lavar Louça. 

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético, ( .2.)

7

B

ix , 

será definida da seguinte forma: 

 

   ( .2.)

7 0,10000 (5.156)B

ix serviços delouça

  

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .2.) ( .2.)

7 7( )B B

i iv x , associado a 

cada solução individual ( .2.)

7

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com 

(4.38) indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 

 ( .2.) ( .2.)

7 7( ) 0,1 (5.157)B B

i iv x   

 

MLL.B.3 ( )( .3.)

7

B

ix  - Qualidade (Fiabilidade) 

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que a 

qualidade, e do ponto de vista da fiabilidade do equipamento, é um dos atributos a ter em 

conta pelo consumidor, aquando da escolha de um “Maquina de Lavar Louça”.  
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Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético 

“Maquina de Lavar Louça” (j=7), ( .3.)

7

B

ix , será definida da seguinte forma: 

 

 ( .3.)

7 10,9,8,7,6,5,4 (5.158)B

ix    

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .3.) ( .3.)

7 7( )B B

i iv x , associado a 

cada solução individual ( .3.)

7

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com 

(4.38) indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .3.) ( .3.)

7 7( ) 0,1 (5.159)B B

i iv x   

 

MLL.B.4 ( )( .4.)

7

B

ix  - Número de Funcionalidades  

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que “número 

de funcionalidades” é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da 

escolha de um dado eletrodoméstico/serviço energético.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético 

“Maquina de Lavar Louça” (j=7), ( .4.)

7

B

ix , será definida da seguinte forma: 

 

 ( .4.)

7 10,9,8,7,6,5,4 (5.160)B

ix    

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .4.) ( .4.)

7 7( )B B

i iv x , associado a 

cada solução individual ( .4.)

7

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com 

(4.38) indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .4.) ( .4.)

7 7( ) 0,1 (5.161)B B

i iv x 
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MLL.B.5 ( )( .5.)

7

B

ix  - Design 

 
Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que “Design”, 

é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, aquando da escolha de um “Maquina 

de Lavar Louça”.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, uma variável de decisão, com base em informação retirada do mercado. 

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao serviço energético “Forno 

Elétrico” (j=7), ( .5.)

7

B

ix , vêm definida da seguinte forma: 

 

 ( .5.)

7 10,9,8,7,6,5,4 (5.162)B

ix   

 

Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .5.)

7 7( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .5.)

7

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .5.)

7 7( ) 0,1 (5.163)B

i iv x 

 

MLL.B.6 ( )( .6.)

7

B

ix  - Assistência Pós-venda (Garantia) 

 

 

Com base no que fora referido anteriormente (Capítulo 2), constatou-se que a 

existência do serviço de pós-venda, é um dos atributos a ter em conta pelo consumidor, 

aquando da escolha de um “Maquina de Lavar Louça”.  

Dado que estes valores, podem ser variáveis de tecnologia para tecnologia, 

estabeleceu-se, com base em informação retirada do mercado, um intervalo, cujos valores, 

estarão compreendidos.  

Deste modo, a variável de decisão associada ao presente critério, por seu turno, 

correspondente a cada solução individual i, e relativa ao mesmo serviço energético 

“Maquina de Lavar Louça” (j=7),
( .6.)

7

B

ix , vêm definida da seguinte forma: 

 

 

 ( .6.)

7 10,9,8,7,6,5,4 (5.164B

ix    
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Com vista, a se obter um valor normalizado para cada ( .6.)

7 7( )B

i iv x , associado a cada 

solução individual ( .6.)

7

B

ix , foi realizada uma normalização de escala, de acordo com (4.38) 

indicado na Secção 4.8.4, obtendo-se daí, a relação final seguinte: 

 

 ( .6.)

7 7( ) 0,1 (5.165)B

i iv x 

 

5.3.4. C - Dimensão Ambiental  
 

Como se viu anteriormente na Secção 2.6.4, e em concreto na Secção 2.6.5, o 

impacte ambiental de um dado produto/serviço energético pode ser obtido através de um 

conjunto de indicadores, estimados através de uma análise do ciclo de vida útil (ACVU) do 

equipamento.  

Esta ACVU ocorre, nomeadamente, com o decorrer das fases de inventário, e, 

posteriormente, através da avaliação de impacte ambiental. 

Neste trabalho serão adicionados, à metodologia aqui proposta, dois possíveis 

indicadores, afetos a duas categorias de impacte ambiental distintas, nomeadamente; a 

pegada hídrica e a pegada de carbono. 

Com o intuito de suportar melhor o agente-decisor nas suas decisões, poder-se-ia 

empregar ainda mais indicadores, sendo que no Capítulo 7 deixar-se-á algumas sugestões 

para trabalho futuro. 

De acordo com a Secção 2.6.5, um dos métodos de cálculo para a estimativa da 

quantidade de CO2 emitido é o que consta da expressão 2.18, pelo que, se baseado na 

mesma expressão, obtêm-se a expressão geral correspondente para cada solução i, 

pertencente ao serviço energético j, i.e.:  

 

2 [kWh] . [k / ] (5.166)kgCO e Consumo Energetico F E gGEE kWh= 

 

Relativamente ao fator de emissão respetivo, este será considerado como único para 

todos os serviços energéticos aqui considerados, dado que é assumido que estes dependem 

da mesma fonte de energia elétrica. Deste modo, e com base num estudo da Agência 

Internacional de Energia (IEA) (IEA, 2017), foi considerado um valor de Fator de Emissão 

(F.E) correspondente a 0,675 gCO2/kWh, o que leva a seguinte expressão: 
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3

2 2 2[k ] [kWh] 0,675 10 [k / ] (5.167)kgCO e gCO Consumo Energetico gCO kWh−=    

 

Com base na expressão (2.17), e extipulado um horizonte temporal de 10 anos, vêm: 

 

2 2 2 2 2 2[k ] [k ] [k ] 10 (5.168)HorizonteTemporalkgCO e gCO kgCO e gCO n kgCO e gCO=  = 

 

Sendo este o valor das emissões de CO2 equivalentes ao consumo de energia elétrica 

por cada solução i, associada a um dado serviço energético j e durante a sua 

exploração/uso. 

O mesmo raciocínio é empregue às fases de produção (downstream) e 

desmantelamento (upstream), associado a cada solução individual considerada. 

Relativamente aos indicadores de impacto ambiental, decorrentes dos valores de 

inventário ACV, por sua vez, respeitantes as fases acima referidas, os mesmos foram 

obtidos através de diferentes estudos, pelo que serão explicados individualmente para cada 

um dos serviços energéticos considerados. 

 
Ilu. - Iluminação 

 

Ilu.C.1 ( )( .1.)

1

C

ix  - Uso - Emissões de CO2 (horizonte temporal) [kg]  

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

Ilu.C.2 ( )( .2.)

1

C

ix  - Fabrico - Emissões CO2e [kg] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

Ilu.C.3 ( )( .3.)

1

C

ix  - Final - Emissões CO2e [kg]  

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

AC.C.1 ( )( .1.)

2

C

ix  - Uso - Emissões de CO2 (horizonte temporal) [kg]  

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 
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AC.C.2 ( )( .2.)

2

C

ix  - Fabrico - Emissões CO2e [kg] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

AC.C.3 ( )( .3.)

2

C

ix  - Final - Emissões CO2e [kg]  
 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

MLR.C.1 ( )( .1.)

3

C

ix  - Uso - Emissões de CO2 (horizonte temporal) [kg]  

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

MLR.C.2 ( )( .2.)

3

C

ix  - Fabrico - Emissões CO2e [kg] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

MLR.C.3 ( )( .3.)

3

C

ix  - Final - Emissões CO2e [kg]  

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

MLR.C.4 ( )( .4.)

3

C

ix - Consumo Água Atualizado [€/horz.temp.] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

MSR.C.1 ( )( .1.)

4

C

ix  - Uso - Emissões de CO2 (horizonte temporal) [kg]  

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

MSR.C.2 ( )( .2.)

4

C

ix  - Fabrico - Emissões CO2e [kg] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

MSR.C.3 ( )( .3.)

4

C

ix  - Final - Emissões CO2e [kg]  

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 
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FRIG.C.1 ( )( .1.)

5

C

ix  - Uso - Emissões de CO2 (horizonte temporal) [kg]  

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

FRIG.C.2 ( )( .2.)

4

C

ix  - Fabrico - Emissões CO2e [kg] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

FRIG.C.3 ( )( .3.)

5

C

ix  - Final - Emissões CO2e [kg]  

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

FE.C.1 ( )( .1.)

6

C

ix  - Uso - Emissões de CO2 (horizonte temporal) [kg]  

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

FE.C.2 ( )( .2.)

6

C

ix  - Fabrico - Emissões CO2e [kg] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

FE.C.3 ( )( .3.)

6

C

ix  - Final - Emissões CO2e [kg]  

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

MLL.C.1 ( )( .1.)

7

C

ix  - Uso - Emissões de CO2 (horizonte temporal) [kg]  

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

MLL.C.2 ( )( .2.)

7

C

ix  - Fabrico - Emissões CO2e [kg] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

MLL.C.3 ( )( .3.)

7

C

ix  - Final - Emissões CO2e [kg]  

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 
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MLL.C.4 ( )( .4.)

7

C

ix - Consumo Água Atualizado [€/horz.temp.] 

 

A dedução deste atributo encontra-se demonstrada na Secção 5.3.4. 

 

 

 

 Lista final de critérios adotados 

 

Nas secções anteriores foram apresentados os critérios, associados a cada dimensão de 

sustentabilidade considerada, e afectos a cada um dos serviços energéticos considerados. 

Na Tabela 5.8 encontram-se apresentados, e de forma resumida, os mesmos critérios 

referidos anteriormente. 

 

 

 
 

Tabela 5.8 - Lista de critérios adotados, referente a todos os serviços energéticos aqui abordados 

 Dimensão  

S
er

v
iç

o
 

E
n

er
g

ét
ic

co
 

A - Económica Ref. B - Social Ref. C - Ambiental Ref. 

(continua nas Págs. 187, 188 e 189) 

Il
u

 -
Il

u
m

in
a

çã
o

 

Classe 

Eficiência 

Energética 

Ilu.A1 
Durabilidade 

(hrs) 
Ilu.B1 

Uso - Emissões 

CO2e 

(horz.temp.)[kg] 

Ilu.C1 

Poup. 

Cons.Energia 

Horiz. Temp.[€] 

Ilu.A2 IRC Ilu.B2 
Fabrico - Emissões 

CO2e [kg] 
Ilu.C2 

Poupança Inv. 

Horz Temp. [€] 
Ilu.A3 

Freq.Subst. 

Lâmpadas 
Ilu.B3 

Final - Emissões 

CO2e [kg] 
Ilu.C3 

Invest. Inic. 

Tot. Act [€] 
Ilu.A4 

Qualidade 

(Fiabilidade) 
Ilu.B4   

Cons.Energ.Tot. 

Act. [€] 
Ilu.A5 Fluxo luminoso  Ilu.B5  

 

A
C

 -
 A

r 

C
o

n
d

ic
io

n
a

d
o

 Classe 
Ef.Ener.Arref. 

AC.A1 
Pot. Son.      
(Int.)[dB] 

AC.B1 

Uso - Emissões 
CO2e 
(horz.temp.)[kg] 

AC.C1 

Classe 
Ef.Ener.Aquec. 

AC.A2 
Pot. Son. 
(Ext.)[dB] 

AC.B2 
Fabrico - Emissões 
CO2e [kg] 

AC.C2 

Poup. 
Cons.Energia 

AC.A3 
Capac. Nominal 
(Arref.) [kW] 

AC.B3 
Final - Emissões 
CO2e [kg] 

AC.C3 
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 Dimensão  
S

er
v

iç
o

 

E
n

er
g

ét
ic

co
 

A - Económica Ref. B - Social Ref. C - Ambiental Ref. 

Horz Temp.[€] 

(continuação da Tabela 5.8, Pág. 186, e continua nas Págs. 187,  188 e 189) 

Poupança Inv. 
Horz Temp. [€] 

AC.A4 
Capac. Nominal 
(Aquec.) [kW] 

AC.B4   

Invest. Inic. Tot. 
Act [€] 

AC.A5 
Função 
desumificação 

AC.B5  
 

Cons.Energ.Tot. 
Act. [€] 

AC.A6 
Filtro 
dedesodorização 

AC.B6  
 

 
 Qualidade 

(Fiabilidade) 
AC.B7  

 

 
 Nr. 

Funcionalidades 
AC.B8  

 

  Design AC.B9  
 

 
 Assistência Pós-

venda (Garantia) 
AC.B10  

 

M
L

R
 -

 M
á

q
u

in
a

 d
e 

L
a

v
a

r 
R

o
u

p
a

 

Classe Ef.Ener. MLR.A.1 Ruido (dB) MLR.B1 

Uso - Emissões 
CO2e 
(horz.temp.)[kg] 

MLR.C.1 

Poup. 
Cons.Energia 
Horz Temp.[€] 

MLR.A.2 
Capacidade 
Nominal [kgs] 

MLR.B2 
Fabrico - Emissões 
CO2e [kg] 

MLR.C.2 

Poupança Inv. 
Horz Temp. [€] 

MLR.A.3 
Qualidade 
(Fiabilidade) 

MLR.B3 
Final - Emissões 
CO2e [kg] 

MLR.C3 

Invest. Inic. Tot. 
Act [€] 

MLR.A.4 

Nr. 
Funcionalidades 
 

MLR.B4 
Cons. Água 
(horz.temp.) [l] 

MLR.C.4 

Cons.Energ.Tot. 
Act. [€] 

MLR.A.5 
Design 
 

MLR.B5   

Consumo de 
água total 
atualizado 
(Horiz. 
Temporal) [€]  

MLR.A.6 
Assistência Pós-
venda (Garantia) 

MLR.B6   

Poupança 
consumo água 
atual. 
(horizonte 
temporal) [€] 

MLR.A.7     

M
S

R
 -

 M
a

q
u

in
a

 

S
ec

a
r 

R
o

u
p

a
 

Classe Ef.Ener. 

MSR.A.1 
Pot. Sonora 
Secagem [dB] 

MSR.B1 

Uso - Emissões 
CO2e 
(horz.temp.)[kg] 

MSR.C1 

Poup. 
Cons.Energia 
Horiz. Temp.[€] 
 

MSR.A.2 

Capacidade 
Nominal [kgs] 

MSR.B2 

Fabrico - Emissões 
CO2e [kg] 
 

MSR.C2 
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 Dimensão  
S

er
v

iç
o

 

E
n

er
g

ét
ic

co
 

A - Económica Ref. B - Social Ref. C - Ambiental Ref. 

Poupança Inv. 
Horiz. Temp. [€] 

MSR.A.3 Qualidade 
(Fiabilidade) 

MSR.B3 
Final - Emissões 
CO2e [kg] 

MSR.C3 

(continuação da Tabela 5.8, Págs. 186 e 187, e continua na Pág. 189) 

Invest. Inic. Tot. 
Act [€] 

MSR.A.4 Nr. 
Funcionalidades 

MSR.B4  
 

Cons.Energ.Tot. 
Act. [€] 

MSR.A.5 
Design MSR.B5  

 

 
 Assistência Pós-

venda (Garantia) 
MSR.B6  

 

F
R

IG
. 

- 
F

ri
g

o
ri

fi
co

 

Classe Ef.Ener. 

FRIG.A.1 

Ruido (dB) FRIG.B.1 

Uso - Emissões 
CO2e 
(horz.temp.)[kg] 

FRIG.C.1 

Poup. 
Cons.Energia 
Horz Temp.[€] 

FRIG.A.2 
Vol. útil (>-6ºC) 
[l] 

FRIG.B.2 
Fabrico - Emissões 
CO2e [kg] 

FRIG.C.2 

Poupança Inv. 
Horz Temp. [€] 

FRIG.A.3 
Vol. útil (<-6ºC) 
[l] 

FRIG.B.3 
Final - Emissões 
CO2e [kg] 

FRIG.C.3 

Invest. Inic. Tot. 
Act [€] 

FRIG.A.4 

Autonomia 
Corte Energia 
(horas) 

FRIG.B.4  

 

Cons.Energ.Tot. 
Act. [€] 

FRIG.A.5 
Qualidade 
(Fiabilidade) 

FRIG.B.5  
 

  
Nr. 
Funcionalidades 

FRIG.B.6  
 

  Design FRIG.B.7   

  
Assistencia Pos-
venda (Garantia) 

FRIG.B.8  
 

F
E

 -
 F

o
rn

o
 E

lé
tr

ic
o

 

Classe Ef.Ener. FE.A.1 
Vol. útil comp. 
(l) 

FE.B.1 

Uso - Emissões 
CO2e 
(horz.temp.)[kg] 

FE.C.1 

Poup. 
Cons.Energia 
Horz Temp.[€] 

FE.A.2 
Qualidade 
(Fiabilidade) 

FE.B.2 
Fabrico - Emissões 
CO2e [kg] 

FE.C.2 

Poupança Inv. 
Horz Temp. [€] 

FE.A.3 
Nr. 
Funcionalidades 

FE.B.3 
Final - Emissões 
CO2e [kg] 

FE.C.3 

Invest. Inic. Tot. 
Act [€] 

FE.A.4 Design FE.B.4  
 

Cons.Energ.Tot. 
Act. [€] 

FE.A.5 
Assistência Pos-
venda (Garantia) 

FE.B.5  
 

M
L

L
 -

 M
a

q
u

in
a

 

L
a

v
a

r 
L

o
u

ça
 Classe Ef.Ener. MLL.A.1 

Ruido (dB) 
 

MLL.B.1 

Uso - Emissões 
CO2e 
(horz.temp.)[kg] 

MLL.C.1 

Poup. 
Cons.Energia 
Horz Temp.[€] 

MLL.A.2 

Capacidade 
nominal 
[serviços-louça] 

MLL.B.2 
Fabrico - Emissões 
CO2e [kg] 

MLL.C.2 

Poupança Inv. 
Horz Temp. [€] 

MLL.A.3 
Qualidade 
(Fiabilidade) 

MLL.B.3 
Final - Emissões 
CO2e [kg] 

MLL.C.3 
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 Dimensão  
S

er
v

iç
o

 

E
n

er
g

ét
ic

co
 

A - Económica Ref. B - Social Ref. C - Ambiental Ref. 

Invest. Inic. Tot. 
Act [€] 

MLL.A.4 
 

MLL.B.4 
Cons. Agua 
[l/horz.temp.] 

MLL.C.4 

(continuação da Tabela 5.8, Págs. 186-188 e  continua Pag189 

Consumo de 
água total 
atualizado 
(Horiz. 
Temporal) [€] 

MLL.A.5 Design MLL.B.5  

 

Poupança 
consumo água 
(horizonte 
temporal) [€] 

MLL.A.6 
Assistência Pós-
venda (Garantia) 

MLL.B.6  

 

 

 

Refira-se, no entanto, que existe a possibilidade de se poder estender a lista de critérios 

acima referida (ou até mesmo a substituição parcial de alguns aqui referidos) com outros, 

que serão referidos adiante neste trabalho, através da Secção 7.2. 

Existe ainda a possibilidade de atribuição de um nível de importância relativa para 

cada conjunto de critérios, associados a cada dimensão, com o intuito de refinar a busca de 

soluções que vá ao encontro das pretensões do agente-decisor (consumidor). 

Entendeu-se neste trabalho, porém, que tal conduziria a um número excessivo de 

“pesos”, o que, e aliado ao alto grau de subjetividade na atribuição de valor a uma dada 

solução por parte do agente-decisor, faria com que a diversidade de soluções fosse afetada, 

assim como desencorajaria no futuro o agente-decisor a utilizar o método na prática.  

Deste modo, foram atribuídos três pesos, sendo estes relativos a cada uma das 

dimensões acima referidas, nomeadamente ωA, ωB e ωC, que traduzem o grau de 

importância relativa, atribuído pelo consumidor, respetivamente a cada uma das dimensões 

aqui tratadas: A- Económica, B - Social e C-Ambiental. 

 
5.3.5. Tabelas de desempenho e escalas utilizadas 

 

Estabelecidos os critérios, torna-se então possível construir uma tabela de 

desempenho, também designada de matriz de incidência, conforme abordado na Secção 

4.8.4.  
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Esta tabela configura-se como uma tabela com duas entradas, na qual o conjunto das 

linhas i e o conjunto de colunas j, é referente ao desempenho da solução alternativa 

individual 
( )jtg

ijx , considerando o critério 
jt

g  afeto ao serviço energético j. 

Deste modo, nas tabelas seguintes (Tabelas 5.9 a),b),c),d),e),f),g)) encontram-se 

apresentadas as respetivas formulações, referentes a cada um dos serviços energéticos 

considerados neste estudo, nomeadamente: Iluminação, Ar Condicionado, Máquina de 

Lavar Roupa, Máquina de Secar Roupa, Frigorifico, Forno Elétrico e Máquina de Lavar 

Louça.  

As tabelas de desempenho acima referidas resultam da agregação dos valores iniciais, 

atribuídos a cada um dos critérios mencionados anteriormente e são apresentadas no 

ANEXO 3.  

No entanto, e dada a discrepância em termos de escala nos valores envolvidos, 

associados a cada um dos critérios utilizados, optou-se por uniformizar os valores obtidos, 

utilizando para o efeito uma nova função de valor (de escala) para cada valor individual 

( )(g )
( )jt

ij ijv x , de forma a relacionar o valor inicial respetivo ( )(g )

. ( )jt

ijefect ijv x , com outros dois 

valores, associados ao melhor e pior resultado (referente ao mesmo critério). 

Deste modo, e com base na expressão (5.5), o novo valor de ( )(g )
( )jt

ij ijv x pode ser obtido 

através da expressão seguinte: 

 

( )
( )

(g ) (g )

. pior.(g )

(g ) (g )

melhor. pior.

( ) ( )
( ) (5.169)

( ) ( )

jt jt

ij ijjt

jt jt

ij ij

efect ij ij

ij ij

ij ij

v x v x
v x

v x v x

−
=

−

 
Esta função de valor poderá, contudo, ser ainda reconvertida no valor de origem 

respetivo, através das relações seguintes, baseadas nas expressões (5.5) e (5.204) 

respetivamente, i.e.: 

 

( )(g ) (g ) (g ) (g ) (g )

. melhor. pior. pior.( ) ( ). ( ) ( ) ( ) (5.170)jt jt jt jt jt

ij ij ij ijefect ij ij ij ij ij ijv x v x v x v x v x= − +

 

 

( )(g ) (g )

. . . .( ). (5.171)jt jt

ijij efect ij melhor ij pior ij pior ijx v x x x x= − +
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Tabela 5.9 – Tabela de desempenho, referente a todos os serviços energéticos aqui abordados: a) Iluminação 

(Ilum.)  b) Ar Condicionado (A.C) c) Máquina de Lavar Roupa (M.L.R) d) Máquina de Secar 

Roupa (M. S.R) e) Frigorifico (Frig.) f) Forno Elétrico g) Máquina de Lavar Louça (M.L.L) 
 

 

                                                               a) 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1

( .1.1.) ( .1.2.) ( .1.n .) (B.1.1.) (B.1.2.) ( .1. .) (C.1.1.) (C.1.2.)

11 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1

. .1. .2. ... . . B.1. B.2. ... B.n. C.1. C.2. ... C.n.

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ...A A A B n

i i i i i i i i

Ilum A A A n

X v x v x v x v x v x v x v x v x v (C.1. .)

11 1

( .1.1.) ( .1.2.) ( .1.n .) ( .1.1.) ( .1.2.) ( .1. .) ( .1.1.) ( .1.2.) ( .1. .)

21 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1

( )

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )

... ... ... ... ... ... ... ... ...

n

i

A A A B B B n C C C n

i i i i i i i i i

x

X v x v x v x v x v x v x v x v x v x

( .1.1.) (A.1.2.) ( .1.n .) ( .1.1.) ( .1.2.) ( .1. .) ( .1.1.) ( .1.2.) ( .1. .)

101 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1

...

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )A A B B B n C C C n

i i i i i i i i iX v x v x v x v x v x v x v x v x v x

b) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2

( .2.1.) ( .2.2.) ( .2.n .) (B.2.1.) (B.2.2.) ( .2. .) (C.2.1.) (C.2.2.)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1

. . .1. .2. ... . . B.1. B.2. ... B.n. C.1. C.2. ... C.n.

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ...A A A B n

AC A A A n

X v x v x v x v x v x v x v x v x v (C.2. .)

2 12

( .2.1.) ( .2.2.) ( .2.n .) ( .2.1.) ( .2.2.) ( .2. .) ( .2.1.) ( .2.2.) ( .2. .)

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

( )

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )

... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

n

A A A B B B n C C C n

x

X v x v x v x v x v x v x v x v x v x

( .2.1.) (A.2.2.) ( .2.n .) ( .2.1.) ( .2.2.) ( .2. .) ( .2.1.) ( .2.2.) ( .2. .)

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102

. ... ...

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )A A B B B n C C C nX v x v x v x v x v x v x v x v x v x

 

c) 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3

( .3.1.) ( .3.2.) ( .3.n .) (B.3.1.) (B.3.2.) ( .3. .) (C.3.1.) (C.3.2.)

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

.1. .2. ... . . B.1. B.2. ... B.n. C.1. C.2. ... C.n.

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ...A A A B n

MLR A A A n

X v x v x v x v x v x v x v x v x v (C.3. .)

13

( .3.1.) ( .3.2.) ( .3.n .) ( .1.) ( .2.) ( .3. .) ( .3.1.) ( .3.2.) ( .3. .)

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

( )

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

n

A A A B B B n C C C n

x

X v x v x v x v x v x v x v x v x v x

( .3.1.) (A.3.2.) ( .3.n .) ( .3.1.) ( .3.2.) ( .3. .) ( .3.1.) ( .3.2.) ( .3. .)

103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

..

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )A A B B B n C C C nX v x v x v x v x v x v x v x v x v x

 

d) 

4 4 1 1 1 4 4 4 4

( .1.) ( .2.) ( .n .) (B.1.) (B.2.) ( . .) (C.1.) (C.2.) (C. .)

14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 1 14 14 14 14 14 14 14 14

24 2

.1. .2. ... . . B.1. B.2. ... B.n. C.1. C.2. ... C.n.

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )A A A B n n

i

MSR A A A n

X v x v x v x v x v x v x v x v x v x

X v ( .1.) ( .2.) ( .n .) ( .1.) ( .2.) ( . .) ( .1.) ( .2.) ( . .)

4 24 24 24 24 24 11 24 24 24 11 1 24 24 24 24 24 24

( .1.) (

104 104 104 104 104

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

( ) (

A A A B B B n C C C n

i

A

x v x v x v x v x v x v x v x v x

X v x v x A.2.) ( .n .) ( .1.) ( .2.) ( . .) ( .1.) ( .2.) ( . .)

104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )A B B B n C C C nv x v x v x v x v x v x v x

e) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5

( .5.1.) ( .5.2.) ( .5.n .) (B.5.1.) (B.5.2.) ( .5. .) (C.5.1.) (C.5.2.)

15 15 15 15 15 14 14 14 14 11 1 15 15 15 15 15 15

. .1. .2. ... . . B.1. B.2. ... B.n. C.1. C.2. ... C.n.

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ...A A A B n

i

Frig A A A n

X v x v x v x v x v x v x v x v x v (C.5. .)

15 15

( .5.1.) ( .5.2.) ( .5.n .) ( .5.1.) ( .5.2.) ( .5. .) ( .5.1.) ( .5.2.) ( .5. .)

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

( )

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )

... ... ... ... ... ... ... ... ... .

n

A A A B B B n C C C n

x

X v x v x v x v x v x v x v x v x v x

( .5.1.) (A.5.2.) ( .5.n .) ( .5.1.) ( .5.2.) ( .5. .) ( .5.1.) ( .5.2.) ( .5. .)

105 105 105 105 105 105 105 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105

..

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )A A B B B n C C C nX v x v x v x v x v x v x v x v x v x

 

f) 

6 6 6 6 6 6 6 6 6

( .6.1.) ( .6.2.) ( .6.n .) (B.6.1.) (B.6.2.) ( .6. .) (C.6.1.) (C.6.2.)

16 16 16 16 16 16 1 16 1 16 1 16 16 16 16 16 16 1

. . .1. .2. ... . . B.1. B.2. ... B.n. C.1. C.2. ... C.n.

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ...A A A B n

i i i

F E A A A n

X v x v x v x v x v x v x v x v x v (C.6. .)

6 16

( .6.1.) ( .6.2.) ( .6.n .) ( .6.1.) ( .6.2.) ( .6. .) ( .6.1.) ( .6.2.) ( .6. .)

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

( )

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )

... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

n

A A A B B B n C C C n

x

X v x v x v x v x v x v x v x v x v x

( .6.1.) (A.6.2.) ( .6.n .) ( .6.1.) ( .6.2.) ( .6. .) ( .6.1.) ( .6.2.) ( .6. .)

106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106

. ... ...

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )A A B B B n C C C nX v x v x v x v x v x v x v x v x v x

 

 

g) 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7

( .7.1.) ( .7.2.) ( .7.7.n .) (B.7.1.) (B.7.2.) ( .7. .) (C.7.1.) (C.7.2.)

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

.1. .2. ... . . B.1. B.2. ... B.n. C.1. C.2. ... C.n.

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ...A A A B n

MLL A A A n

X v x v x v x v x v x v x v x v x v (C.7. .)

17 17

( .7.1.) ( .7.2.) ( .7.n .) ( .7.1.) ( .7.2.) ( .7. .) ( .7.1.) ( .7.2.) ( .7. .)

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

( )

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )

... ... ... ... ... ... ... ... ... .

n

A A A B B B n C C C n

x

X v x v x v x v x v x v x v x v x v x

( .7.1.) (A.7.2.) ( .7.n .) ( .7.1.) ( .7.2.) ( .7. .) ( .7.1.) ( .7.2.) ( .7. .)

107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107

.. ...

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ... ( )A A B B B n C C C nX v x v x v x v x v x v x v x v x v x
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5.4. Formulação do problema 
 

A formulação multiobjectivo ocorre apos a realização da análise multicritério referida 

anteriormente, e que de um modo geral passa pela definição dos critérios a considerar, e 

posterior valorização de cada solução potencial ótima de acordo com esses mesmos 

critérios. 

Do ponto de vista formal, o problema aqui abordado pode ser formulado da seguinte 

forma: 

( )

 

max , / , , (5.172)

/ ( ) ( ), ( ), ( )

m

T

m A B C

V x c m A B C

sujeito a x X c V x V x V x V x

=

 =

 

 

Da agregação dos valores individuais ( )AV x , ( )BV x  e ( )CV x , associados a cada 

dimensão, resultara uma única função objetivo ( )mV x , elaborada a partir das 3 funções 

objetivo acima definidas, sendo as mesmas respeitantes a cada uma das 3 dimensões da 

sustentabilidade referidas anteriormente, nomeadamente: A - Económica, B - Social e C - 

Ambiental. 

Nas secções seguintes far-se-á a definição da função objetivo, das restrições, bem 

como das variáveis de decisão associadas. 

 
5.4.1. Definição das variáveis de decisão 

 

As variáveis de decisão, aqui empregues, seguem uma notação, em parte já definida na 

Secção 6.3.1, sendo as mesmas definidas a partir dos diferentes critérios apresentados, 

aquando da construção do modelo multicritério (Secção 6.3). 

Para além do que fora referido anteriormente, o problema em estudo conduz a 

soluções discretas, pelo que as variáveis de decisão terão de ser também elas, discretas. 

Deste modo, a variável de decisão 
( )jtg

jx  define-se como: 

( )jtg

jx - Variável de decisão, referente ao serviço energético j, estabelecida de acordo 

com um dado critério t, associado por seu turno ao serviço energético j e a dimensão g 

( jt
g ) 

O critério jt
g  vêm definido da seguinte forma: 
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      1 2 1 2 1 2, ,.. , ,.. , ,.., (5.173)
A B Cj j j

jt j j jn j j jn j j jng A A A B B B C C C    

 

Com: 

     , , 1,2,..,7 1,2,.., , t, (5.174)
j jg gg A B C j t n n j=  =  =  

 

Onde: 

 

jtg  - Critério t, associado a uma dada dimensão g , referente ao serviço energético j 

jgn  - Número de critérios t, associados a uma dada dimensão g, referente ao serviço 

energético j 

g    - Dimensão do problema associada (A - Economico, B - Social, C - Ambiental) 

 

Deste modo, a atribuição de valor ( )ijv a 
( )jtg

ijx  vêm definida da seguinte forma: 

 

( ) ( )
( ) (5.175)jt jtg g

ij ij ijx v x⎯⎯→  

 
5.4.2. Definição da função objetivo 

5.4.3. Definição das restrições do problema 

 

As soluções ótimas obtidas terão de observar não apenas os critérios que o agente-

decisor (consumidor) mais valoriza, como também atender a um conjunto de requisitos de 

diversa natureza (económica, bem-estar e até mesmo ambiental) associadas a cada situação 

em concreto. 

Deste modo, e com base na revisão da literatura existente, desenvolveu-se um 

conjunto de restrições que atendessem aos requisitos referidos anteriormente.  

 

Restrição orçamental 

 

O agente-decisor (consumidor) dispõe normalmente de um rendimento disponível e 

limitado .( )disp  para a tomada de decisão, e aquando da aquisição do(s) serviço(s) 

energéticos que tenciona adquirir. 
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Essa limitação é formulada no presente problema como uma restrição orçamental, 

sendo a mesma expressa através da seguinte restrição:  

 

   . .

1 1

( ) ( ) ( ) / 1,2,..,7 1,2,..,7 (5.176)
j j

j

n n

T disp T ij ij ij ij disp

j j

I X I I x I x c n j 
= =

 
  =   =  =  

 
 

 

onde: 

( )j jI x  - Investimento inicial da solução individual jx  associada ao serviço 

energético j [€] 

.disp
- Rendimento disponível, associado ao agente-decisor [€] 

( )TI X  - Investimento total, associado a solução agregada X  [€] 

j
n - Número de serviços energéticos 

 

Formalmente, vem: 

1 .

1

: ( ) (5.177)
jn

ij ij disp

j

r I x 
=

  

 

Ou seja, o investimento total realizado ( )TI X , resultante da soma de cada um dos 

investimentos individuais ( )j jI x , referentes a cada serviço energético j considerado, não 

deverá ser superior ao rendimento disponível .disp , associado ao agente-consumidor. 

Redefinindo a restrição anterior, de modo a ficar em função da variável de decisão 

respetiva, obtêm-se a restrição (final) correspondente, i.e.: 

 

( ) ( )4 25

1 2 .

1
2

: (5178)
j

j

n
A A

ij i disp

j
j

r x x 
=


+   

 

Conforto visual 

 

Tal como fora referido anteriormente, um dos requisitos a serem observados na 

instalação do serviço energético iluminação prende-se com o nível de iluminância mínimo 
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regulamentar a ser observado, de forma a garantir um determinado nível de conforto visual 

mínimo para o consumidor e demais utilizadores deste serviço.   

Deste modo, e com base na expressão 3.7, torna-se possível obter a iluminância 

média mE  através do número n de iluminarias, i.e.: 

  

. . . .
(5.179)

. .

m D i U
m

U i D

E A F F n
n E

F A F




=  =

 

Sabendo que deverá existir um nível mínimo de iluminância mE , de forma a garantir 

um nível de conforto mínimo correspondente, então a restrição associada poder-se-á definir 

uma restrição a partir da expressão (3.7), da seguinte forma: 

 

2 min min

. . . .
: (5.180)

. .

i U i U
m m

D D

F n F n
r E E E E

A F A F

  
  =   

 
 

 

Ou seja, o conjunto de lâmpada(s) com fluxo(s) individual(ais) i , referentes a uma 

dada solução individual adotada, terá de proporcionar na sua totalidade uma iluminância 

média ( )mE , de valor igual ou superior ao valor regulamentar (mínimo) recomendado minE , 

exigido para o plano de trabalho, e associado ao espaço em questão.  

A restrição anterior pode ainda ser reescrita, de modo a ficar apenas em função do 

fluxo individual i  e da área A (dado que o restante terá valor constante), i.e.: 

 

1 1

. . .
/ (5.181)

.

i u i u
medio medio

d d

F n F n
E E K c K

A F A F

 
=  = =  

 

Com área A constante, a expressão anterior pode ainda ser reescrita da seguinte forma: 

 

( )15 1
2 min 1 1 min 1 2 min 2: / (5.182)

Bi i
m m

K
r E E E K K E x K E c K

A A A

  
  =     = 
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Conforto térmico 

 

De forma a proporcionar um conforto térmico adequado ao consumidor, a solução a 

ser obtida no âmbito do serviço energético do ar condicionado deverá atender aos seguintes 

requisitos/restrições regulamentares:  

 
 

3 m. . . .( .): (5.183)no Arref th Arref projr P Q

4 m. . . .( .): (5.184)no Aquec th Aquec projr P Q

 

Onde: 

 
 

m. .no ArrefP - Capacidade nominal de arrefecimento, associado ao Ar Condicionado   

m. .no Aquec iP - Capacidade nominal de aquecimento, associado ao Ar Condicionado   

. .( .)th Aquec projQ - Carga total de projeto para o modo de aquecimento 

. .( .)th Arref projQ - Carga total de projeto para o modo de arrefecimento 

 

Ou seja, de forma a garantir os níveis mínimos de conforto térmicos regulamentares, a 

solução individual adotada terá assegurar uma capacidade nominal de arrefecimento 

( )m. .no ArrefP superior a carga correspondente prevista ( ). .( .)th Arref projQ , tendo em conta um 

conjunto de fatores previamente estabelecidos com o contexto onde se insere o consumidor 

(numero de ocupantes, área e características do edifício, etc.). O mesmo sucede-se com a 

capacidade nominal de aquecimento ( )m. .no Aquec iP  e a carga correspondente prevista 

( ). .( .)th Aquec projQ . 

Redefinindo as restrições anteriores, de modo a ficarem em função das variáveis de 

decisão respetivas, obtêm-se o conjunto restrições (finais) correspondentes: 

 

( )23

3 2 . .( .): (5.185)
B

th Aquec projr x Q

 

 
( )24

4 2 . .( .): (5.186)
B

th Aquec projr x Q
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Ruido (restrições definidas pelo utilizador) 

 

A restrição para o nível de ruido poderá ser referida a um serviço energético j, ou a um 

determinado conjunto de serviços energéticos, dando origem deste modo a uma ou um 

conjunto de restrições, cuja formulação estabelece-se de seguida:  

 

 

51 1 .1

52 2 .2

5 .

:

:

/ 5 2,3,4,5,6,7 (5.187)

:

def

def

j j def j

r Ruido Ruido

r Ruido Ruido

c i e j

r Ruido Ruido







= =
 




 

 

 

Onde: 
 

jRuido - Ruido associado a uma dada solução individual i, referente ao serviço energético j 

[dB] 

 

.def jRuido - Limite máximo de ruido associado a uma dada solução individual i, referente 

ao serviço energético j [dB] 
 

Redefinindo as restrições anteriores, de modo a ficarem em função das variáveis de 

decisão respetivas, obtêm-se o conjunto restrições (finais) correspondentes: 

 
 

( )

( )

( )

( )

 

21

31

1

71

51 1 .1

52 2 .2

56 6 .

57 7 .7

:

:

/ 5 2,3,4,5,6,7 (5.188)

:

:

j

B

i def

B

i def

B

i def j

B

i def

r x Ruido

r x Ruido

c i e j

r x Ruido

r x Ruido

 

 


= =







 

 

Consumo de Água  

 

A redução do consumo de água é algo desejável por um consumidor, que poderá 

estabelecer um limite de consumo de água anual para um dado serviço energético, ou até 

mesmo para o conjunto de serviços energéticos considerados para aquisição. Neste 
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trabalho abordou-se dois serviços energéticos que consomem água no seu ciclo de 

exploração; a máquina de lavar roupa e a máquina de lavar louça. 

Deste modo, foram consideradas as seguintes restrições neste âmbito: 

 

( )

( )

( )
 

( )
 

22 23 3 2

2
22 27 7

3 3 ( .3.6.)
61 . 61 . 61 3

( .7.5.)3 3
6 762 . 62 .

: : € 1/ € / : 1/

(

: 1/: : € 1/ € /

HT H O HT H Oi i

HT H O HT H Oi i

A
ef MLR ef H O MLR i H O MLR

A

j i H O MLLef MLL ef H O MLL

r C m C r C m C r x C

r x Cr C m C r C m C

 



               
   

                

5.189)  

  

 
5.4.4. Modelo final 

 

Em suma, o modelo de otimização final é o que se apresenta de seguida: 

 

( )

 

max , / , , (5.190)

/ ( ) ( ), ( ), ( )

m

T

m A B C

V x c m A B C

sujeito a x X c V x V x V x V x

=

 =

 

com: 

 

 1 2( , ,.., ) / 1, 2,3, 4,5,6,7 (5.191)jx x x x c j= =

( )    

( )    

( ) ( )

( ) ( ) ( )

1

( ) ( ) (B )

1

( ) ( ) (C )

1

V ( ) ( ) / 1,2,..,7 1,2,..,7 (5.192)

V ( ) ( ) / 1,2,..,7 1,2,..,7 (5.193)

V ( ) 1 ( ) / 1,2,.

Aj

j j jt

j

B j

j j jt

j

C j

j j jt

j

n

A A A

A ij ij ij ij A

t

n

B B

B ij ij ij ij B

t

n

C C

C ij ij ij ij C

t

V x x v x c n j

V x x v x c n j

V x x v x c n

=

=

=

= = =  =

= = =  =

= = − =





    .,7 1,2,..,7 (5.194)j =

 

 

Função objetivo (agregadora) utilizada: 

 

( )  . ( ) . ( ) . ( ) , , 0,1 (5.195)Total A A B B C C A B CV x V x V x V x     = + +  

 
 

( )max (5.196)Total
x

V x

 

com: 

 

( )
( )
( )

( )
( )

( )
. . . . . .

melhor . . melhor . . melhor .

( ) ( ) (B ) (B ) (C ) (C )

( ) ( ) (B ) (B ) (C )
1 1

. . . 1

jt jt jt jt jt jt
A Bj j

efect j pior j efect j pior j efect j pior j

jt jt jt jt jt

j pior j j pior j j p

A An n

Total A B CA A
t t

x x x x x x
V x

x x x x x x
  

= =

   − − −
   = + + −
   − − −
   

 
( )

.

(C )
1 1

(5.197)

Cj j

jt

ior j

nn

j t= =
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Sujeito às restrições seguintes: 

 

( ) ( )4 25

1 2 .

1
2

: (5.198)
j

j

n
A A

ij i disp

j
j

r x x 
=


+ 

 
( )15

1
2 1 min: (5.199)

B
x

r K E
A



 
 

( )23

3 2 . .( .): (5.200)
B

th Aquec projr x Q

 
( )24

4 2 . .( .): (5.201)
B

th Arref projr x Q

( )

( )

( )

( )

 

21

31

1

71

51 1 .1

52 2 .2

5 .

57 7 .7

:

:

/ 5 2,3,4,5,7 (5.202)

:

:

j

B

i def

B

i def

B

n ij def j

B

i def

r x Ruido

r x Ruido

c i e j

r x Ruido

r x Ruido

 

 


= =







2

2

( .3.6.)

61 3

( .7.5.)

6 7

: 1/

(5.203)

: 1/

A

i H O MLR

A

j i H O MLL

r x C

r x C





  


  

 

 
5.5. Nota Conclusiva 

 

No presente capítulo começou-se por definir a proposta de modelo a desenvolver, no 

âmbito dos objetivos fixados para este trabalho (Capítulo 1, Secção 1.2). 

Posteriormente, e tendo em conta o respetivo enquadramento teórico, evidenciado no 

Capítulo 4, definiram-se as variáveis de decisão e as respetivas escalas de atributo, para 

cada um dos critérios estabelecidos e associados a essas variáveis. A definição dos 

critérios, e da respetiva nomenclatura adotada, visou cada uma das dimensões, objeto de 

análise neste trabalho (Económica, Social e Ambiental), tendo para isso sido abordadas nos 

Capítulos 2 e 3 do mesmo.  

Definiram-se ainda as funções de escala a utilizar, com vista a conversão dos atributos 

nos respetivos valores, tendo ainda sido definido através da abordagem MAVT, cada uma 

das funções objetivo, referentes a cada uma das dimensões consideradas, bem como as 

respetivas restrições associadas. 
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Deste modo, o modelo desenvolvido resume-se através da definição dos critérios a 

considerar, bem como dos respetivos atributos e valores correspondentes. Os valores 

obtidos são combinados posteriormente em três funções objetivo, por sua vez sujeitas a um 

conjunto de restrições associadas, tendo em vista a extração de um conjunto de soluções 

ótimas, através do recurso a um método de otimização multiobjectivo.  

Este desenvolvimento tornar-se-á mais percetível no capítulo seguinte (Capítulo 6), 

através de um exemplo de aplicação, baseado num estudo de caso e num conjunto de dados 

reais, provenientes do mercado de eletrodomésticos (serviços energéticos). 
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Capítulo 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo de caso: Aplicação e 

validação do modelo proposto 
 

 

 

 

 

 

 

Resumo 
 

Neste capítulo apresenta-se uma 

aplicação do modelo proposto no 

capítulo anterior, com o objetivo final de 

serem obtidas soluções sustentáveis para 

o agente-decisor. As soluções obtidas 

serão objeto de análise, no sentido de se 

avaliar o modelo, quanto à consistência 

e robustez dos resultados obtidos. 
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6. Estudo de caso: Aplicação e validação do modelo proposto 

 
6.1. Introdução 

 

Com o intuito de apresentar um exemplo de aplicação do modelo proposto e discutir-

se a sua validade, com base nas soluções obtidas, apresentar-se-á nas secções seguintes um 

estudo de caso, inserido no âmbito de aplicação da metodologia proposta neste trabalho. 

Para efeitos de clarificação de todo o processo, a aplicação da metodologia, aqui 

proposta, compreende3 Fases, as quais se baseiam na Figura 6.1, que são as seguintes: 

 

• 1ª Fase - Definição do espaço de decisão, tabela de variáveis e cálculo das 

poupanças; 

• 2ª Fase - Implementação das preferências do consumidor, através da abordagem 

MAVT;  

• 3ª Fase - Obtenção de soluções sustentáveis (ótimas) para o consumidor;  

 

Relativamente à 3ª Fase, e dado que o algoritmo de otimização recorre a meta 

heurísticas, discutir-se-á a sua utilização, através de uma análise estatística dos resultados 

obtidos, bem como através da comparação com outros métodos de otimização clássica. 

Esta última comparação fora, entretanto, validada através de estudos preliminares, 

entretanto realizados durante a realização deste trabalho e os quais foram submetidos para 

apreciação da comunidade científica, quer fossem através de publicação em atas de 

conferencia e jornais indexados, ou até mesmo na discussão com outros investigadores, 

integrados na área da computação evolutiva. 

Por último, discutem-se as eventuais vantagens/desvantagens que o agente-decisor 

(consumidor) possa obter, quando suportado por esta metodologia nas suas decisões, face a 

ao mesmo conjunto de decisões tomadas por este, numa situação onde não existe qualquer 

suporte à tomada de decisão.  
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6.2. Descrição do estudo de caso 
 

6.2.1. Contexto 

 

Este estudo de caso considera um consumidor (agente-decisor) que pretende adquirir, 

diretamente do mercado para a sua casa, 7 serviços energéticos (eletrodomésticos) 

distintos, dispondo para tal de um orçamento limitado para o fazer. 

Para além do consumidor acima referido, o edifício possui ainda mais 3 ocupantes 

(ex.: agregado familiar).  

Relativamente ao edifício, este compreende uma moradia unifamiliar com 5 

assoalhadas, cuja planta é apresentada na Figura 6.1. Esta moradia é constituída por: 

 

• 4 quartos e respetivas casas de banho privativas (1 quarto de casal, 2 quartos 

individuais e 1 quarto de hóspedes);  

• 1 cozinha; 

• 1 sala de estar;  

• 1 sala de arrumos:  

• 1 sala para as máquinas de lavar roupa e louça; 

• 1 WC comum; 

 

A disposição dos quartos, bem como das restantes divisões, estão representadas 

através de uma planta (Figura 6.1), cujas dimensões, e respetivas a cada divisão, 

encontram-se apresentadas na Tabela 6.1.  

17 m

1
6

 m

 
 

Figura 6.1 - Disposição em planta da moradia a estudar 
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De forma a pretender ilustrar as dimensões da moradia em questão (e porque algumas 

serão utilizadas posteriormente para o dimensionamento do sistema de ar condicionado), 

na Tabela 6.1 são apresentadas as dimensões em termos de comprimento, largura e área 

útil de cada uma das divisões que constituem a mesma.  

 
Tabela 6.1 - Dimensões das divisões da moradia 

Divisão Comprimento (m) Largura (m) Área útil (m2) 

Quartos 6,00 5,00 30,00 

Cozinha 5,00 5,9 29,50 

Sala de estar 6,30 6,00 37,60 

Sala de arrumos 2,50 1,60 4,00 

Sala  das máquinas 2,50 1,60 4,00 

Casa de banho priv. 1,70 2,30 3,91 

WC comum 1,90 1,60 3,04 

 

 

O presente caso pressupõe que a família acima referida pretende equipar a sua casa 

com um conjunto de equipamentos essenciais ao seu bem-estar, dispondo para tal de um 

orçamento limitado para o fazer. 

Uma das restrições do problema, prende-se com a escolha do sistema de ar 

condicionado para a sala (sendo esta a única divisão a ser equipada), pois será necessário 

ter em conta as cargas térmicas a vencer, de modo a calcular-se a potência de refrigeração 

e de aquecimento, ambas necessárias para vencer as mesmas cargas. 

Na secção seguinte, e com base nas dimensões da sala de estar (Tabela 6.1), é obtida a 

potência total do ar condicionado, necessária a refrigeração/aquecimento da referida 

divisão. 

 
6.2.2. Parâmetros de entrada e prossupostos adotados 

 

No âmbito do que fora referido anteriormente, e com base na Figura 5.1, torna-se 

necessário partir de um conjunto de prossupostos e parâmetros de entrada do modelo 

(Tabela 6.2), sendo estes últimos definidos pelo agente-decisor. 
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Tabela 6.2 - Prossupostos e parâmetros de entrada considerados 

Factor de Emissão [gCO2/kWh] 675 
Taxa de Actualização 

[%] 
7 

Ciclo de vida (fase de uso) [anos]: 10 Factor de actualização 7.02 

Tarifa de Energia Electrica [€/kWh] 0.162 Tarifa de água [€/m3] 1.19 

Table 3. Perfil de consumo considerado 

Fator de emissão [gCO2/kWh] 675 Taxa de atualização [%] 7 

Ciclo de vida (fase de uso) [anos]: 10 Fator de atualização 7.02 

Tarifa de Energia Elétrica [€/kWh] 0.162 Tarifa de Água [€/m3] 1.19 

Serviço de Energia 
Perfil de uso (h) 

Diário Semanal Mensal Anual 

Ar Condicionado 2 12 48 576 

Máquina de Lavar Roupa 1 4 16 192 

Máquina de Secar Roupa 1 4 16 192 

Frigorifico 11 77 330 4015 

Forno Elétrico 1 2 8 96 

Máquina de Lavar Louça 1 4 16 192 

Iluminação 5 35 150 1825 

Serviço 
Perfil de uso (Frequência) 

Diário Semanal Mensal Anual 

Ar Condicionado 1 6 24 288 

Máquina de Lavar Roupa 1 4 16 192 

Máquina de Secar Roupa 1 4 16 192 

Frigorifico 1 7 30 365 

Forno Elétrico 1 2 8 96 

Máquina de Lavar Louça 1 4 16 192 

Iluminação 1 7 30 365 

 
 

Deste modo, com base na Tabela 6.2 e definidos pelo agente-decisor (consumidor), 

temos como parâmetros de entrada o número de serviços energéticos (eletrodomésticos) a 

considerar, o orçamento previsto pelo consumidor para aquisição dos mesmos e o respetivo 

perfil de consumo associado a cada um deles e definido tanto em duração como frequência 

de uso. 

 Este último conjunto de parâmetros, tanto pode ser definido pelo consumidor, como 

assumido por defeito pela metodologia aqui proposta. Refira-se que o perfil de consumo, 

aqui considerado, é elaborado numa base diária, sendo depois extrapolado para as bases 

mensal e anual respetivamente, de forma a se poder estimar os respetivos consumos 

durante o horizonte temporal, também ele estipulado pelo consumidor. Neste trabalho, foi 

adotado, contudo, o período de 10 anos, como sendo um período, normalmente aceite pela 

generalidade dos estudos realizados em torno da análise do ciclo de vida do produto (ACV) 

respeitante aos eletrodomésticos (Santos et al, 2018a). 
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Relativamente ao orçamento, assumido pelo agregado familiar para adquirir os 

eletrodomésticos pretendidos, foi considerado o valor de 2500 €, tidos pelo consumidor 

para a aquisição de 7 serviços energéticos (eletrodomésticos). 

Pretendendo-se selecionar um ar condicionado para a sala de estar, e, com base nas 

dimensões da referida divisão (Figura 6.1), estimou-se uma capacidade mínima de 

refrigeração/aquecimento de 9904,6 BTU. 

 
6.3. Aplicação do método 

 
6.3.1. 1ª Fase - Definição do espaço de decisão, tabela de variáveis, e cálculo das 

poupanças 

 

Com base no que fora referido anteriormente, e tendo como base, um conjunto de 

critérios pré-definidos (Tabela 6.1), foram pré-selecionadas um conjunto finito de potenciais 

soluções, referentes a cada serviço energético, e a que se deu o nome de “Opção i, 

relacionada com o serviço energético j” ou ( )ijx . No presente caso considerou-se 10 

opções/serviço energético, i.e.: 

 

1 2 3 4 5 6 7 10 (6.1)n n n n n n n= = = = = = =

 

 Esta pré-seleção pretendeu, deste modo, atender aos seguintes objetivos: 

 

• Promover a eficiência energética, através da utilização de equipamentos, selecionados 

do mercado, que satisfaçam as necessidades do consumidor; 

• Promover a eficiência do algoritmo de otimização, pela redução do espaço de busca; 

 

Da literatura sabe-se que uma das formas de promover a eficiência energética é através 

de uma melhor adequação de cada equipamento às necessidades de cada consumidor 

(Santos, 2018b), pelo que foram definidos um conjunto de critérios, através dos quais fora 

baseada a seleção dos equipamentos (Tabela 6.3). 
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Tabela 6.3 - Critérios utilizados na pré-seleção dos serviços energéticos a considerar no caso de estudo 

 
 

Electrodoméstico Criterios utilizados Caracteristicas 

Ar Condicionado 

Tipos de ar condicionado considerado: 

zona aquecida/arrefecida 

capacidade minima exigida 

mural (mono split) 

mural (multi split) 

Portatil 

Sala de estar 

9905.6 BTU 

Maquina de Lavar 

Roupa 

Capacidade de acordo com o numero de ocupantes do 

edificio [9] 
7 kg 

Maquina de Lavar 

Louça 
Capacidade de carga 12 serviços de louça 

Forno Electrico Volume baseado no nuumero de ocupantes [9] 47 cm x 68 cm 

Maquina de Secar 

Roupa 

Tipo de maquinas de secar roupa 

Capacidade de carga [9] 

por exaustão 

7 kg 

Iluminação Tecnologia 

halogenio 

Compact Fluorescent Light 

(CFL) 

Fluorescente 

Frigorifico 

Capacidade do frigorifico [9] 

Tipo de frigorifico de acordo com o numero de 

ocupantes considerado [9] 

150 litros 

Frigorifico do tipo 

Combinado 

 

O conjunto de critérios, referidos na Tabela 6.3, foi estabelecido tendo como base o 

número de ocupantes do edifício. Com base neste conjunto de critérios e no espaço de 

decisão, apresentado e formalizado nas Figuras 6.2 e 5.3, surge um conjunto de potenciais 

soluções, que nos permite definir e formalizar o espaço de decisão (busca), referente ao 

caso de estudo aqui apresentado (Figura 6.2).  
 

Maq. Lavar 

roupa 
Maq. Lavar 

Louça 
Frigorifico Forno 

Ar 

condicionado
Iluminação

Maq. Secar 

Roupa

x12 x13 x14 x15 x16 x17x11

x22 x23 x24 x25 x26 x27x21

x32 x33 x34 x35 x36 x37x31

x102 x103 x104 x105 x106 x107x101

O
p

ç
ã
o

 i
 

N

Soluções

Opção 

Xij

Dimensão j 

 
 

Figura 6.2 - Espaço de decisão do consumidor afeto ao problema 

https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp
https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp
https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp
https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_fluorescent_lamp
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Deste modo, e tendo como base o conjunto de critérios definido anteriormente, o 

agente-decisor terá à sua disposição um conjunto de opções por serviço energético. 

Tal problema conduz-nos a um problema do tipo combinatório, cujo número total de 

combinações ascende a 10000000 (107) combinações (assumindo o problema irrestrito). 

Posteriormente, e no âmbito da 1ª Fase de implementação do modelo (Fig.6.3), 

calcularam-se as poupanças, referentes a cada opção, e durante o ciclo de vida útil 

(horizonte temporal) considerado, referentes aos respetivos consumos (água e energia 

elétrica), tendo sempre como base de comparação a solução homóloga e energeticamente 

menos eficiente. 

 

 

Figura 6.3 – 1ª Fase, correspondente á implementação do modelo proposto 

 

Para além das poupanças acima referidas, foram ainda estimadas as emissões de CO2 

equivalentes (CO2e), durante o ciclo de vida útil dos equipamentos em questão. 

Todos os valores, resultantes dos cálculos acima referidos e respeitantes à 1ª Fase de 

implementação do modelo, encontram-se apresentados no ANEXO I.  

Na secção seguinte far-se-á a atribuição de valores de acordo com uma abordagem 

multicritério, respeitante às três dimensões abordadas neste trabalho.  

 
6.3.2. 2ª Fase - Implementação das preferências do consumidor, através da abordagem 

MAVT  

 

O espaço de decisões definido na 1ª Fase de implementação do modelo permitiu a 

avaliação posterior de cada uma das opções aqui tratadas, através da aplicação de uma 
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abordagem multicritério, assente na teoria MAVT, dando início à 2ª Fase de 

implementação (Figura 6.4). Nesta fase são atribuídos valores a cada opção, resultantes dos 

atributos definidos no âmbito dos critérios adotados. 

Estes critérios, apresentados no Capítulo 5 e resumidos na Tabela 5.8, permitem que o 

consumidor expresse as suas preferências, as quais serão utilizadas posteriormente para 

obter para cada uma das soluções em análise, o respetivo atributo, sendo este materializado 

posteriormente através de um valor no âmbito da teoria MAVT. 

 

 

Figura 6.4 – 2ª Fase, correspondente á implementação do modelo proposto 

 

Deste modo, e numa primeira instância, as preferências definidas pelo consumidor 

foram aplicadas posteriormente a cada uma das soluções individuais (e potenciais) do 

espaço de decisão, através dos respetivos atributos. Os resultados desta aplicação 

encontram-se apresentados no ANEXO II deste trabalho. 

Posteriormente, e com vista a uniformização de todos os atributos obtidos, e com 

recurso á expressão (5.5), efetuou-se a conversão dos valores obtidos anteriormente, em 

valores uniformes, e compatíveis com a abordagem MAVT. Dessa conversão, obtiveram-

se os resultados, constantes do ANEXO II deste trabalho. 
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6.3.3. 3ª Fase - Obtenção de soluções sustentáveis (ótimas) para o consumidor  

 

Nesta fase pretendeu-se obter soluções sustentáveis, tendo como base os critérios 

inicialmente empregues e a implementação das preferências do consumidor, conforme já 

aqui referido anteriormente (Figura 6.5).  

Para esse efeito, selecionaram-se soluções que maximizassem as pretensões do 

consumidor, e de acordo com a importância relativa atribuída por este, i.e., através da 

aplicação de pesos (ωA, ωB e ωC) a cada uma das dimensões consideradas. 

 

 
 

Figura 6.5 – 3ª Fase, correspondente á implementação do modelo proposto 

 

As soluções tiveram ainda em consideração um conjunto de restrições já abordadas no 

Capítulo 5.  

Deste modo, e tendo como base o modelo generalizado apresentado na Secção 5.4.4, o 

modelo de otimização, particularizado para este estudo de caso, é o que se apresenta de 

seguida: 

( )

 

max , / , , (6.1)

/ ( ) ( ), ( ), ( )

m

T

m A B C

V x c m A B C

sujeito a x X c V x V x V x V x

=

 =

 

com: 
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 1 2 7( , ,.., ) / 1, 2,3, 4,5,6,7 (6.2)x x x x c j= =

 

( )    

( )    

( ) ( )

( ) ( ) (A ) ( )

1

( ) ( ) ( ) (B )

1

( ) ( ) (C ) (C )

1

V ( ) ( ) / 1,2,..,7 1,2,..,7 (6.3)

V ( ) ( ) / 1,2,..,7 1,2,..,7 (6.4)
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t

V x x v x c n j

V x x v x c n j

V x x v x

=

=

=

= = =  =

= = =  =

= = −





    / 1,2,..,7 1,2,..,7 (6.5)
jCc n j=  =

 

 

Função objetivo (agregadora) utilizada: 
 

 
 

( )  . ( ) . ( ) . ( ) , , 0,1 (6.6)Total A A B B C C A B CV x V x V x V x     = + +  

 

 

Onde, 
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Formalmente: 

 

( )max
(6.8)TotalV x

x

 

 

Sujeito às restrições seguintes: 
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( )

( )

( )

( )
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6.3.4. Implementação do NSGAII 

 

O modelo matemático desenvolvido anteriormente foi implementado através do 

recurso ao algoritmo de otimização NSGA (Non-Dominated Sorting Genetic Algorithms) 

II, já abordado na Secção 4.7.1. 

Relativamente à definição de cada cromossomo (individuo), este fora considerado no 

seu conjunto, como uma única solução global, composta por soluções individuais, 

conforme já aqui fora referido. A estrutura é a que se apresenta na Figura 6.6. 

 

 
 

Figura 6.6 – Estrutura e codificação adotada para a solução global no NSGA II 
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A codificação utilizada nos AGs foi a real, tendo sido utilizado, contudo, e numa 

primeira abordagem, a codificação binária, envolvendo neste caso a dimensão Económica 

como único objetivo a ser maximizado (Santos, 2018a).  

Esta abordagem inicial, centrada em AGs uni objetivo, demonstrou, contudo, uma 

desvantagem, nomeadamente, relacionada com a perda substancial de eficiência do 

algoritmo, à medida que se aumentava o número de serviços energéticos 

(eletrodomésticos) a adquirir, bem como o número de opções por serviço energético. 

A perda de eficiência do algoritmo prende-se essencialmente com o tempo de 

execução, dado que o problema a ser abordado, é considerado como um problema do tipo 

N-P em termos computacionais, e como tal, pode ser resolvido em tempo polinomial, 

embora com métodos não determinísticos (Cormen et al, 2001 e Garey & Johnson, 1979). 

Deste modo, a escolha do método de codificação assume particular influência no 

desempenho do algoritmo, sendo que a codificação real, aplicada neste tipo de problema, 

de natureza combinatória, revelou-se mais eficiente ao contornar este tipo de desvantagem 

(Santos, 2019a).  

O algoritmo foi programado em Matlab (Figura 6.7), tendo sido essencialmente 

testado num computador com CPU i7, 2700 MHz e 6GB de Memoria RAM. 

 

 
  

Figura 6.7 – Implementação do NSGAII em Matlab® 



215 
 

A implementação em Matlab® permitiu alcançar uma maior eficiência de código, dada 

a estrutura de dados desta abordagem ser essencialmente matricial e tendo em conta a 

versatilidade do Matlab, nomeadamente através da realização de operações com matrizes.  

A utilização do Matlab revelou-se igualmente vantajosa, dada a facilidade de interação 

com o MsExcel através da importação de dados pré-processados, no âmbito das 1ª e 2ª 

fases de implementação, referente à abordagem aqui proposta (Figura 6.8). 

   

 

Figura 6.8 –Tabela de desempenho MAVT) (Parte da implementação da 1ª e 2ª Fases) 

 

Em termos computacionais, os parâmetros de simulação adotados foram os seguintes: 

 

• Método de seleção: Torneio; 

• Método de Crossover: 1 ponto de cruzamento; 

• Método de mutação: 1 ponto; 

 

Dado que o NSGA II recorre a meta heurísticas, houve a necessidade de se analisar a 

consistência e a robustez dos resultados obtidos, provenientes do NSGA II. 

Pela mesma razão acima referida, foram testados vários valores para cada um dos 

parâmetros do NSGA II, nomeadamente; taxa de mutação, taxa de cruzamento, população 

inicial entre outros parâmetros associados.  
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Na secção seguinte, dar-se-á a conhecer em maior detalhe os testes realizados nesse 

sentido. 

 
6.4. Apresentação e discussão dos resultados obtidos 

 

6.4.1. Introdução 

 

Os resultados obtidos com a implementação de Algoritmos Evolutivos (AGs), e em 

particular com a utilização do NSGAII, surgem na sequência de várias experiências 

levadas a cabo com AGs mono-objectivo, razão pela qual importa abordar na presente 

secção. 

Posteriormente, serão apresentados alguns resultados multiobjectivo envolvendo 

apenas duas dimensões, e nas suas mais diversas combinações, i.e.; Ambiental-Social, 

Económico-social, Economico-Ambiental. Estas combinações surgem neste trabalho, não 

apenas enquanto possível cenário de escolha, através da importância relativa dada pelo 

consumidor a cada uma das dimensões consideradas, como também pela consolidação da 

utilização do NSGA II, enquanto algoritmo evolutivo baseado no uso de meta heurísticas. 

No final é explorada a vertente com 3 dimensões, sendo realizada posteriormente uma 

análise estatística do mesmo. 

 
6.4.2. Abordagem mono-objectivo 

 

Tal como fora referido anteriormente, a primeira abordagem deste estudo envolveu 

apenas a dimensão Económica, e para o mesmo estudo de caso. 

As simulações, obtidas e publicadas em trabalhos anteriores (Santos (2018a) e Santos 

(2018b), permitiram cumprir os seguintes objetivos: 

 

• Apresentação de uma primeira abordagem baseada na utilização dos AGs mono-

objectivo, através da obtenção de soluções eficientes do ponto de vista energético; 

• Avaliação da qualidade das soluções obtidas através da comparação dos resultados 

obtidos com os AGs e os resultantes, provenientes da aplicação do algoritmo 

SIMPLEX; 

• Avaliação da convergência do desempenho dos AGs, bem como a consistência dos 

resultados obtidos, com vista a validação da primeira abordagem realizada; 
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A formulação utilizada foi a mesma, respeitante a função objetivo da dimensão 

económica aqui apresentada neste trabalho, embora considerando apenas o valor da 

variável 
ij

x , i.e., não incluindo as preferências do consumidor, e sem o recurso a 

abordagem MAVT (Figura 6.9). 

Market
(Electrical 

appliances)

Adopted
Criteria

Optimal Process 
GA solver  

Solutions
acepted by the 

consumer?

Electric Appliances 

(solutions) chosen by the 

consumer:
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• Air Condicioner

• Wash Machine

• Dryer machine

• Refrigerator

• Oven

• Dishwash

Consumer initial data:

• Appliances to be acquired 

      (Problem dimensions) 

• Number of household 

occupants

• Available budget

Savings regarding each 
option i and dimension j:

Yes

No

( )

( )( ) . ( ),
ij ij ij ij

R ij

cons x inv x

V x

f P P

=

=

 
 

Figura 6.9 – Abordagem inicialmente proposta (Santos, 2018a) 

 

Deste modo, e no que toca ao presente estudo, apresentam-se nas Figuras 6.10 a) e 

6.10 b) o valor do investimento total referente a cada solução, bem como o valor da função 

objetivo (fitness) respetiva, sempre numa ótica de comparação entre os resultados 

provenientes dos AGs (a “a azul”) e os provenientes do SIMPLEX (a “vermelho”).  

 
 

    
 

 

                          a)                                                                   b) 
 Figura 6.10 – Resultados obtidos AGs mono-objectivo vs. Método SIMPLEX (Santos et al, 2018b)   

a) investimento total suportado pelo consumidor   b) valor da função objetivo  

 
Os resultados apresentados são referentes à melhor solução encontrada para cada 

cenário em termos de orçamento disponível. Foram considerados diferentes valores para 

cada cenário, e a oscilar entre os 1800 e os 3000 euros. 

O objetivo era avaliar o grau de cumprimento da restrição imposta, que na primeira 

abordagem seria unicamente a restrição orçamental.  
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Através dos AGs foi possível obter várias soluções viáveis, sendo que com o 

SIMPLEX, apenas era possível obter-se uma única solução para cada cenário de restrição 

orçamental, 

Este facto permitiu a comparação posterior das soluções, obtidas por ambos os 

métodos, sendo a aceitável a qualidade das soluções obtidas pelos AGs, dada a reduzida 

diferença entre os resultados, provenientes de ambos os métodos. Tal pode ser comprovado 

através dos resultados constantes da Tabela 6.4, referente à análise estatística realizada.  

Em relação a dados de simulação, o tempo médio de execução dos AGs foi de 7,1 s e 

12,3 s para o algoritmo SIMPLEX, considerando todos os cenários de restrição orçamental. 

A máquina utilizada consistiu num PC com CPU i5 2.7 GHz e 4GB de memória 

RAM. 

Tal como fora referido anteriormente, os AGs são usados para resolver vários tipos de 

problemas de otimização combinatória, evitando os máximos locais e fornecendo várias 

soluções viáveis.  

Contudo, os AGs baseiam-se em meta heurísticas, pelo que, devido à sua natureza 

estocástica, foi realizada uma análise estatística para avaliar a consistência dos resultados 

obtidos, conforme sugerido em alguns trabalhos relacionados (e.g., Aghay Kaboli et al, 

2017). Os resultados obtidos, encontram-se apresentados na Tabela 6.4. 

 

Tabela 6.4 – Análise estatística com 15 iterações por cenário de restrição orçamental (AGs vs Simplex) 

    
Função Objetivo (Vr) 

  

Cenário restrição  
orçamental (€) 

1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 

M
é

to
d

o
 

Simplex - -3.6400 3.1300 2.1000 2.3500 2.1200 2.1650 2.1400 2.1200 2.1000 2.2500 2.1700 2.1100 2.1700 

AGs 

Mínimo 
1.7784 1,8187 1.9177 2.1980 2.0180 2.0284 2.0282 2.0580 1.9381 2.1967 2.0582 1.9177 2.0284 

Média 
1.7800 2,9000 1.9200 2.2000 2.0200 2.0300 2.0300 2.0600 1.9400 2.2000 2.0600 1.9800 2.0300 

Máximo 
1.7816 1,9213 1.9223 2.2020 2.0220 2.0316 2.0318 2.0620 1.9419 2.2033 2.0618 1.9824 2.0316 

Desvio Padrão 
0.0112 0,0124 0.0123 0.0178 0.0183 0.0112 0.0124 0.0147 0.0149 0.0152 0.0154 0.0157 0.0160 

 

 

A análise estatística apresentada na Tabela 6.4 foi realizada com base em 15 

iterações/restrição orçamental.  

Com base nos resultados obtidos, é possível constatar a existência de um desvio-

padrão reduzido, sendo o pior caso (0,0183) de valor desprezável, o que permite atestar a 

robustez dos AGs na resolução do problema em questão.  
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Relativamente ao grau de convergência dos resultados obtidos com os AGs, é ainda 

apresentado na Fig.6.11 o desempenho da função fitness para 20 iterações e considerando 

uma restrição orçamental de 1900 €.  

 

 
 

Figura 6.11 – Convergência de resultados, referente ao melhor valor de função objetivo/geração 

(restrição orçamental de 1900 euros e considerando 20 iterações) (Santos et al, 2018b) 

 

Através da Figura 6.11 é ainda possível constatar a característica de convergência 

altamente similar entre todas as iterações realizadas, tal é a proximidade dos diferentes 

desempenhos dos AGs. 

Conforme fora referido anteriormente, o desempenho dos AGs é afetado pelos 

parâmetros de controlo, daí a necessidade de se ajustarem ambos os parâmetros (taxa de 

crossover, taxa de mutação e tamanho da população) para alcançar os melhores resultados 

(Delshad et al, 2016 e Kaboli et al, 2017). 

Deste modo, a robustez dos AGs foi analisada com base em duas análises de 

sensibilidade dos AGs a dois parâmetros de controlo, nomeadamente à taxa de mutação e a 

dimensão da população. Relativamente ao valor da taxa de crossover, este foi fixado em 

0,70, de acordo com o trabalho de Santos (2018a). 

Para este propósito, a taxa de mutação foi variada de 0 a 10% com passos de 1%. O 

tamanho da população foi variado de 50 a 700 indivíduos com passos de 50. Os valores 

máximos de iteração (número de gerações) não foram fixados e apenas o parâmetro 

correspondente fora alterado, tendo aqui sido considerado uma restrição orçamental de 

1900 €. Os resultados correspondentes encontram-se apresentados na Figura 6.12. 
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a)                                                b)                                                                       

Figura 6.12 –Sensibilidade dos AGs, através do valor de fitness respetivo para diferentes valores 

de parametrização: a) taxa de mutação b) dimensão da população (Santos et al, 2018b) 
 

Com base nos resultados acima expostos, verifica-se que os melhores resultados dos 

AGs encontram-se situados entre um valor de taxa de mutação de 4 e 8%, ao passo que no 

caso da dimensão da população, o intervalo de valores respetivo fica compreendido entre 

200 e 500 indivíduos aproximadamente. 

Fazendo a média dos limites, referentes aos intervalos de valores respetivos, obtêm-se 

o melhor parâmetro de controlo respetivo, resultando neste caso numa taxa de mutação de 

6%, uma dimensão de população inicial de 350 indivíduos e uma taxa de crossover de 

70%. Foi com base nestes valores, que se obteve a solução apresentada na Tabela 6.5. 

As poupanças em termos de CO2 equivalentes são também apresentadas, e resultam da 

comparação entre a adoção da solução eficiente em detrimento da solução menos eficiente 

(solução standard). 

 

Tabela 6.5 - Exemplo de solução eficiente obtida – Mono-objectivo  

 

Serviço Energetico 

/Electrodoméstico 

Solução 

Standard 

Total Invest. 

(€) 

Effic. Sol. 

Total Invest (€) 

Poup. 

Invest. (€) 

Poup. 

Cons. 

E.Elect.(€) 

Poup. 

CO2 

(kg) 

Marca Modelo/Ref. 

Iluminação 15,89 50,55 5,34 58,44 28,5 Philips 

GENIE 

ESAVER  

11W/827 

Ar Condicionado 368,0 299,0 69,0 1315,6 1315,57 Electro 
TC N12KRH 

PORT 

Frigorifico 250,0 529,0 -279,0 704,11 8,5 Indesit TAN13FFS 

Maq. Lav. Louça  310,0 349,0 -39,0 3,2 6,2 Fagor 1LF-011S 

Maq. Lav. Roupa 262,0 294,0 -32,0 6,85 94,8 Zanussi FLN1009 

Forno Electrico 170,0 199,0 -29,0 1,3 2,6 Candy FST100X 

Maq.Secar Roupa 349,0 419,0 -70,00 11,32 1,8 Indesit 1SL79C 

Total 1724,89 2149,55 -374,66 2100,82 1457,97 - - 
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De acordo com a solução apresentada na Tabela 6.5, se o consumidor optar pelo 

conjunto de soluções disponibilizadas por esta abordagem poderá poupar até € 1726,16 (€ 

2100,82-374.66), evitando ainda 1457,97 kg de CO2 durante o ciclo de vida útil, 

considerado para os equipamentos em questão. 

 

6.4.3. Abordagem Multiobjectivo (Múltiplas combinações c/2 Objetivos)  
 

Na sequência da criação de um modelo que fosse abrangente, de forma a exprimir as 

preocupações e as necessidades dos agentes-decisores (vulgo consumidores) na obtenção 

de soluções sustentáveis, resolveu-se alargar as dimensões de atuação do modelo anterior, 

procurando-se obter um modelo que fornecesse soluções sustentáveis.  

Deste modo, incorporou-se a metodologia apresentada na Figura 6.13 (a qual serviria 

mais tarde, para desenvolver metodologia final, apresentada na Figura 5.1), tendo-se 

desenvolvido um modelo cuja dimensão social, associada ao conforto/satisfação do 

consumidor, encontrava-se originalmente expressa no modelo, através das preferências.  

 

 

Figura 6.13 –Abordagem, considerando dois objetivos (Santos et al, 2018b) 
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Deste modo, a função objetivo integrou apenas a dimensão Económica e a Dimensão 

Ambiental, tendo a metodologia sido objeto de vários estudos posteriores, o que lhe 

conferiu várias possíveis abordagens, e que vieram mais tarde a ser publicadas (Santos, 

2019a) e (Santos, 2019b).   

Das múltiplas experiências realizadas, e com base em estudos de opinião, estabeleceu-

se como níveis de importância relativa, para cada uma destas funções objetivo, os 

seguintes; ωA (Economico) = 0,7 e ωC (Ambiental) = 0,3.  

Para a otimização das funções acima referidas, adotaram-se alguns dos parâmetros já 

apresentados na Secção 6.34, nomeadamente: 

 

• Método de seleção: Torneio; 

• Método de Crossover: 2 pontos de cruzamento; 

• Método de mutação: 1 ponto;  

  

Relativamente às taxas de mutação e de crossover, obtidas para este cenário, estas 

resultaram de uma análise de sensibilidade, realizada por meio da variação de diferentes 

combinações de pares de valores (taxa de crossover e de mutação), com o intuito de se 

analisar o grau de proximidade das Frentes de Pareto daí resultantes.  

Os resultados obtidos, bem como as diferentes combinações de valores de parâmetro 

(taxa de mutação e taxa de crossover), encontram-se apresentados na Figura 6.14 a).   

De igual forma, tentou-se analisar a influência do número máximo de gerações 

(enquanto critério de paragem) na obtenção da Frente de Pareto (Figura 6.14 b)). 

 

  
                              a)                                                                                            b) 

Figura 6.14 – Fronteira de Pareto para diferentes valores de parâmetros do NSGA II (Santos, 

2019b): a) População b) Taxa de cruzamento (crossover) e taxa de mutação (mutation rate)  
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Ambas as análises de sensibilidade resultaram de estudos que decorreram durante esta 

investigação, tendo sido posteriormente publicados em revista e conferencia especializadas 

e indexadas (respetivamente, Santos et al, 2019a e Santos et al, 2019b)). 

Relativamente às taxas de cruzamento e de mutação, e com base nos resultados da 

Figura 6.14 a), verifica-se um elevado grau de proximidade entre as diferentes Frentes de 

Pareto obtidas, pelo que foram adotados como valores de taxas de crossover e de mutação 

os valores de 0,9 e 0,1 respetivamente. Foi ainda adotada uma dimensão de população 

inicial de 100 indivíduos e um valor de dimensão do torneio de 10 indivíduos. 

Relativamente à influência do critério de paragem “máximo número de gerações” na 

Frente de Pareto obtida, verificou-se a existência de um grau de proximidade reduzido 

entre as duas curvas respetivas (Figura 6.14b)), nomeadamente entre a curva de 100 e a 

curva de 90 gerações como valores máximos.  

Na Figura 6.15 a) encontra-se apresentada a evolução da Frente de Pareto obtida, 

enquanto na Figura 6.15 b) é apresentado a Frente de Pareto, com a inclusão dos 

parâmetros de controlo obtidos e definidos anteriormente.   

Cada ponto (ou nó) da curva da Figura 6.15 b) designa uma potencial solução. Um 

destes nós é apresentado na Tabela 6.6 como exemplo de uma solução viável obtida, 

considerando um orçamento de 2500 €. 

 
 

      
                                        a)                                                                                             b) 

Figura 6.15 – Fronteira de Pareto obtida (Santos, 2019a):  a) Evolução do valor da função objetivo 

para diferentes gerações b) Frente de Pareto obtida, referente a última geração 

 

A Frente de Pareto obtida é formada por trezes soluções, sendo que uma delas 

encontra-se apresentada na Tabela 6.6. 
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As poupanças em termos de CO2 equivalentes são igualmente apresentadas, e resultam 

da comparação entre a solução eficiente adotada em detrimento da solução menos eficiente 

(solução standard). 

 

Tabela 6.6 - Exemplo de solução sustentável obtida – Multiobjectivo (ωA =0.7, ωB = 0 e ωC = 0.3) 

 
 

Serviço Energetico 

/Electrodoméstico 

Solução 

Standard 

Total 

Invest. (€) 

Effic. 

Sol. 

Total 

Invest 

(€) 

Poup. 

Invest. 

(€) 

Poup. 

Cons. 

E.Elect.(€) 

Poup. 

Cons. 

Àgua(l) 

Poup. 

CO2 

(kg) 

Marca Modelo/Ref. 

Iluminação 15.89 09.53 5.34 59.40 - 28.90 GE EFL23W 

Ar Condicionado 368.00 299.00 69.00 1320.60 - 1315.70 Whirlpool  PACW9HP 

Frigorifico 250.00 529.00 −279.00 708.10 - 8.70 Candy  CFET 6182W 

Maq. Lav. Louça  310.00 349.00 −39.00 3.20 423.00 6.90 Bosch  SMS25AI00E 

Maq. Lav. Roupa 262.00 294.00 −32.00 6.90 317.00 94.80 Siemens WI12A222ES 

Forno Electrico 170.00 199.00 −29.00 1.70 - 2.20 Zanussi ZZB21601XV 

Maq.Secar Roupa 349.00 419.00 −70.0 12.30 - 1.70 Electrolux EDP2074PDW 

Total 1727.89 2098.53 −374.66 2112.20 740.00 1458.90 - - 

 

De acordo com a solução apresentada na Tabela 6.6, se o consumidor optar pelo 

conjunto de soluções disponibilizadas por esta abordagem poderá poupar até 2112,20 €, 

evitando ainda 1458,9 kg de CO2 e 740 litros de água, ambos os valores, referentes ao ciclo 

de vida útil, considerado para os equipamentos em questão. 

 

6.4.4. Abordagem Multiobjectivo (Múltiplas combinações c/3 Objetivos)  

 

Os resultados que a seguir se publicam vêm na sequência da abordagem anterior, da 

qual resultou a abordagem apresentada na Figura 5.1, e onde são explicitadas as três 

dimensões da sustentabilidade. 

Deste modo, o modelo matemático respetivo é o que se apresentou no início deste 

capítulo (Secção 6.3.3), cujos objetivos respeitam a cada uma das 3 dimensões da 

sustentabilidade; A - Económica, B - Social e C – Ambiental. 

Para o efeito, e considerando o mesmo caso de estudo, inicialmente apresentado neste 

capítulo, começou-se por definir um cenário, atribuindo os seguintes valores de 

importância relativa; ωA (Economico)=0,65, ωB (Social)=0,25 e ωC (Ambiental)= 0,10. 

O critério de paragem foi fixado em 100 gerações, dadas as conclusões a que se 

chegou na Secção 6.4.3.  
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Os métodos associados aos parâmetros de controlo, relativos ao NSGA II, foram os 

mesmos considerados na Secção 6.3.4 (abordagem multiobjectivo com duas dimensões). 

Relativamente aos parâmetros de controlo, estes foram adotados da abordagem 

anterior, idealizada na mesma secção, e são nomeadamente: 

 

Taxa de cruzamento: 0,9 

Taxa de mutação: 0,1 

A Frente de Pareto obtida nestas circunstâncias é a que se apresenta na Figura 6.16.    

 

Figura 6.16 – Superfície de Pareto, respeitante a última geração (ωA = 0.65, ωB = 0.25 e ωC = 0.10)  

 

Com base na Figura 6.16 verifica-se alguma predominância do lado da Dimensão 

Económica (A) e Social (B), como seria de esperar.  

Tal ocorre, em parte, devido aos pesos adotados (ωA = 0,65, ωB = 0,25 e ωC = 0,10), 

referentes a cada uma das dimensões aqui consideradas.  

No entanto, verifica-se um bom compromisso, da generalidade das soluções obtidas 

para com a dimensão Social, o que permite obter uma solução equilibrada entre as 

dimensões consideradas. 

Na Figura 6.16 é também visível uma distribuição com alguma uniformidade, em 

termos das soluções que compõem a frente de Pareto, o que permite fornecer soluções 

alternativas ao agente-decisor (consumidor), evitando-se, deste modo, nova simulação, o 

que poderia ocorrer na eventualidade de alguma indisponibilidade que surgisse (ex.de uma 

solução inexistente no mercado local). Na Tabela 6.7 encontra-se apresentada uma das 

soluções, respeitantes á Frente de Pareto obtida. 
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Tabela 6.7 - Exemplo de solução sustentável obtida – Multiobjectivo (ωA = 0,65, ωB = 0,25 e ωC = 0,10) 

 

Serviço Energetico 

/Electrodoméstico 

Solução 

Standard 

Total 

Invest. (€) 

Effic. 

Sol. 

Total 

Invest 

(€) 

Poup. 

Invest. 

(€) 

Poup. 

Cons. 

E.Elect.(€) 

Poup. 

Cons. 

Àgua(l) 

Poup. 

CO2 

(kg) 

Marca Modelo/Ref. 

Iluminação 16.88 49.04 5.35 62.20 - 27.60 Phillips LEDspotMV  

Ar Condicionado 352.00 279.00 69.00 1319.50 - 1322.60 SAMSUNG  AQV09PSBN 

Frigorifico 234.00 399.00 −265.00 709.30 - 9.72 BECKEN   Bc2016 Ix 

Maq. Lav. Louça  310.00 349.00 −39.00 3.20 423.00 6.90 Bosch  SMS25AI00E 

Maq. Lav. Roupa 272.20 249.90 −33.00 5.60 322.10 95.10 INDESIT  EWE71252 W 

Forno Electrico 171.00 701.00 −28.30 2.82 - 2.33 Electrolux EZC2430AOX 

Maq.Secar Roupa 368.00 449.00 −68.00 10.20 - 1.82 BOSCH  WTE84107EE 

Total 1724. 80 2475.94 -262.65 2112.30 745.10 1458.90 - - 

De acordo com a solução apresentada na Tabela 6.7, se o consumidor optar pelo 

conjunto de soluções disponibilizadas por esta abordagem poderá poupar até 2112,82 €, 

evitando ainda 1466,07 kg de CO2 e 745,10 litros de água, com ambos os valores, 

referentes ao ciclo de vida útil, considerado para os equipamentos em questão. 

A existência de uma distribuição (algo) uniforme, como a que se verifica na Figura 

6.16, permite ainda, por exemplo, que o consumidor possa analisar o espaço de soluções 

obtido, e, de acordo com as suas preferências, escolher, por exemplo, uma solução que 

estivesse mais orientada para uma dada dimensão em detrimento das restantes. 

A abordagem a três dimensões permite ainda estabelecer casos particulares, que podem 

revelar algum interesse potencial para o agente-decisor (consumidor). 

Por esse facto, e com base na implementação anterior, torna-se ainda possível definir 3 

cenários multiobjectivo, nomeadamente:   

 

• Cenário 1: ωA = 0.70, ωB = 0,00 e ωC = 0,30 (Económica e Ambiental);  

• Cenário 2: ωA = 0.70, ωB = 0,30 e ωC = 0,00 (Económica e Social);   

• Cenário 3: ωA = 0.00, ωB = 0,70 e ωC = 0,30 (Social e Ambiental);   

 

O primeiro cenário já foi apresentado na Secção 6.4.3, incluindo com a mesma 

importância relativa (ωA = 0.70, ωB = 0,00 e ωC = 0,30), pelo que estudar-se-ão 

seguidamente os restantes cenários, i.e.; (ωA = 0.70, ωB = 30,00, ωC = 0,00) e (ωA = 0.00, 

ωB = 0,70, ωC = 0,30). 

Os resultados obtidos, são apresentados nas Figuras 6.17 a) e 6.17 b): 
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                                                  a)                                                                                            b)  

Figura 6.17 – Fronteira de Pareto, obtida para 2 cenários multiobjectivo a 2 dimensões: 2º 

Cenário (ωA = 0.7, ωB = 0.3 e ωC = 0.0),   b) 3º Cenário (ωA = 0.0, ωB = 0.7 e ωC = 0.3) 

Na Tabela 6.8 encontra-se apresentada uma das soluções existentes na Frente de 

Pareto, considerando uma restrição orçamental de 1900 €. 

 

Tabela 6.8 - Exemplo de solução sustentável obtida – Multiobjectivo (ωA = 0.7, ωB = 0.3 e ωC = 0.0) 

 

Serviço Energetico 

/Electrodoméstico 

Solução 

Standard 

Total 

Invest. (€) 

Effic. 

Sol. 

Total 

Invest 

(€) 

Poup. 

Invest. 

(€) 

Poup. 

Cons. 

E.Elect.(€) 

Poup. 

Cons. 

Àgua(l) 

Poup. 

CO2 

(kg) 

Marca Modelo/Ref. 

Iluminação 15.89 09.53 5.34 59.40 - 28.90 GE EFL23W 

Ar Condicionado 368.00 299.00 69.00 1320.60 - 1315.70 Whirlpool  PACW9HP 

Frigorifico 234.00 399.00 −265.00 709.30 - 9.72 BECKEN   Bc2016 Ix 

Maq. Lav. Louça  310.00 349.00 −39.00 3.20 423.00 6.90 Bosch  SMS25AI00E 

Maq. Lav. Roupa 272.20 249.90 −33.00 5.60 322.10 95.10 INDESIT  EWE71252 W 

Forno Electrico 170.00 199.00 −29.00 1.70 - 2.20 Zanussi ZZB21601XV 

Maq.Secar Roupa 349.00 419.00 −70.0 12.30 - 1.70 Electrolux EDP2074PDW 

Total 1719.09 1924.43 −361.66 2111.15 745.10 1460.22 - - 
 

Tabela 6.9 - Exemplo de solução sustentável obtida – Multiobjectivo (ωA = 0.0, ωB = 0.7 e ωC = 0.3) 

 

Serviço Energetico 

/Electrodoméstico 

Solução 

Standard 

Total 

Invest. (€) 

Effic. 

Sol. 

Total 

Invest 

(€) 

Poup. 

Invest. 

(€) 

Poup. 

Cons. 

E.Elect.(€) 

Poup. 

Cons. 

Àgua(l) 

Poup. 

CO2 

(kg) 

Marca Modelo/Ref. 

Iluminação 15.89 69.65 5.34 59.40 - 28.90 OSRAM 3316242 

Ar Condicionado 352.00 279.00 69.00 1319.50 - 1322.60 SAMSUNG  AQV09PSBN 

Frigorifico 250.00 429.00 −279.00 708.10 - 8.70 Candy  CFET 6182W 

Maq. Lav. Louça  320.10 351.99 −38.10 2.20 432.05 7.80 BALAY  3VS303IP 

Maq. Lav. Roupa 262.00 294.00 −32.00 6.90 317.00 94.80 Siemens WI12A222ES 

Forno Electrico 171.00 601.00 −28.30 2.82 - 2.33 Electrolux EZC2430AOX 

Maq.Secar Roupa 368.00 449.00 −68.00 10.20 - 1.82 BOSCH  WTE84107EE 

Total 1738.99 2473,64   371.06 2109.12 749.05 1466.95 - - 
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De acordo com a solução apresentada na Tabela 6.8, se o consumidor optar pelo 

conjunto de soluções disponibilizadas por esta abordagem poderá poupar até 2111,15 €, 

evitando ainda 1460,22 kg de CO2 e 745,10 litros de água, com ambos os valores, 

referentes ao ciclo de vida útil, considerado para os equipamentos em questão. 

Já o exemplo da interação Social vs. Ambiental mostra-nos que, e de acordo com a 

solução apresentada na Tabela 6.9, se o consumidor optar pelo conjunto de soluções 

disponibilizadas por esta abordagem poderá poupar até 2109,12 €, evitando ainda 1466,95 

kg de CO2 e 749,05 litros de água. 

 

6.5. Nota conclusiva 

 

No presente capítulo foi apresentada a linha de investigação seguida, que contemplou 

várias fases de desenvolvimento, começando com o caso da dimensão Económica (mono 

objetivo) até à adição das restantes dimensões que compõem a sustentabilidade (Social e 

Ambiental), conjugada com a inclusão de atributos (preferências do consumidor). 

A utilização de Algoritmos Evolutivos (AE) na resolução deste problema foi validada 

através de um conjunto de testes, envolvendo para o efeito testes de robustez dos AEs à 

mudança de parâmetros de controlo (ex. taxa de mutação e taxa de cruzamento), seguida de 

uma análise estatística, com o intuito de avaliar a consistência dos resultados obtidos. 

Posteriormente, adicionou-se a dimensão Ambiental à já existente no início deste 

capítulo (i.e., dimensão Económica), de forma a explorar-se numa primeira vertente a 

interação entre as dimensões Económica vs Ambiental.  

Dado que esta abordagem constitui uma abordagem multiobjectivo, aplicou-se uma 

técnica de AEs multiobjectivo, nomeadamente o NSGA II, com vista à otimização 

posterior do multiobjectivo a 2 e 3 dimensões, por seu turno controladas através da 

atribuição de um conjunto de “pesos” /importância relativa, atribuídas pelo consumidor. 

Verifica-se um elevado grau de adequabilidade dos Algoritmos Evolutivos (AE) na 

resolução deste problema, dada a diversidade de soluções obtidas e a eficiência na sua 

obtenção, comparativamente com outros métodos, conforme se observou na versão mono-

objectivo. Os resultados, obtidos, em todas as fases da investigação apresentada 

anteriormente, permite-nos concluir que existe um potencial de poupança (e retorno) se o 

consumidor optar por uma “escolha inteligente” dos serviços energéticos 

(eletrodomésticos) que pretende adquirir.  
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Capítulo 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões, Limitações e  

Perspetivas de Trabalho futuro 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 
 

Neste capítulo procura-se responder às 

questões colocadas inicialmente, com 

base nos resultados obtidos, bem como 

na revisão de literatura realizada. 

Serão ainda apresentadas as limitações 

do trabalho, bem como sugestões de 

trabalho futuro, com vista a prolongar o 

desenvolvimento do modelo proposto. 
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7. Conclusões, limitações e perspetivas de trabalho futuro 

 
7.1 Introdução 

 
No presente capítulo apresentam-se as principais conclusões deste estudo, destacando-

se as suas implicações e os seus contributos teórico-práticos, seguido das limitações que 

constrangeram o seu processo de desenvolvimento, bem como os percursos de investigação 

entreabertos pelo estudo realizado. 

Atendendo ao facto de que o objetivo principal desta tese foi o de desenvolver uma 

metodologia de suporte à tomada de decisão ao agente-decisor (AD) (consumidor), através 

do fornecimento de soluções sustentáveis, originárias do mercado, para o sector 

residencial, o presente capítulo encontra-se organizado em quatro secções.  

Assim, na primeira secção são sintetizadas as principais conclusões obtidas, 

permitindo responder às questões metodológicas e verificação das proposições, 

inicialmente levantadas no decorrer deste trabalho. 

Posteriormente, na segunda secção apresentam-se os principais contributos obtidos 

com a realização deste trabalho de investigação. Por sua vez, na terceira secção 

apresentam-se os constrangimentos e as limitações do trabalho desenvolvido no decorrer 

da investigação realizada. 

Por último, na quarta secção sugerem-se eventuais linhas de investigação a seguir, 

tidas como perspetivas de trabalho futuro.    

 
7.2 Síntese das conclusões e principais contributos 

 

Na presente dissertação foi apresentada uma metodologia de suporte à tomada de 

decisão, que permite a um agente-decisor (consumidor) obter soluções sustentáveis 

existentes no mercado, tendo como base as suas preferências, necessidades e preocupações 

no âmbito das três dimensões que compõem a sustentabilidade, nomeadamente; 

Económica, Social e Ambiental. 

Devido à multiplicidade de questões, e no âmbito de cada uma das dimensões acima 

referidas, houve a necessidade de se desenvolver um modelo matemático suportado numa 

abordagem multicritério, o qual foi suportado na teoria MAVT. 
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Foram abordadas (e integradas) questões de diversa natureza, nomeadamente 

associadas à eficiência energética dos equipamentos (etiquetagem energética), de índole 

económica (avaliação de custos do ciclo de vida do produto, poupança no consumo hídrico 

e energético, entre outros), de índole social (ex. conforto visual, conforto térmico, conforto 

acústico, entre outros) e até mesmo de índole ambiental (emissões de CO2, ruido, entre 

outros).  

Da integração de todas as questões acima referidas resultou uma única metodologia de 

suporte à tomada de decisão, baseada na teoria MAVT, onde através da qual obtêm-se um 

conjunto de soluções ótimas globais, as quais dão origem a uma superfície de Pareto. Cada 

uma destas soluções define um conjunto otimizado de serviços energéticos (equipamentos) 

oriundos do mercado, a serem adquiridos para o sector residencial por parte do 

consumidor.  

A solução agregada, a ser obtida do mercado, prossupõe uma solução de compromisso, 

resultante da maximização do bem-estar social, económico e ambiental do consumidor, 

através da atuação em cada uma das áreas acima referidas, por meio da implementação de 

Algoritmos Evolutivos multiobjectivo. 

A sua aplicação resultou de um conjunto de testes, com a vista à validação e 

aprimoramento do método desenvolvido. 

Tal como referido anteriormente no Capitulo 1, o principal objetivo desta investigação 

foi o de desenvolver uma metodologia de suporte à tomada de decisão ao agente-decisor 

(AD) (consumidor), através do fornecimento de soluções sustentáveis, originárias do 

mercado, tendo em vista o bem-estar económico, social e ambiental do consumidor, 

procurando, desta forma, promover a eficiência energética, a responsabilidade ecológica, o 

conforto humano e a competitividade económica.  

A prossecução deste objetivo permitiu responder às questões de investigação 

levantadas inicialmente no Capítulo 1, nomeadamente: 
 

 
 

Sub-questão 1: Como obter soluções ótimas e diversificadas, que maximizem o bem-estar 

económico do agente decisor (consumidor), nomeadamente ao nível da 

poupança no consumo e no investimento inicial, e durante o horizonte 

temporal considerado?   
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O recurso a técnicas, baseadas na Análise de Custo do Ciclo de Vida do Produto, 

permitiu obter uma relação beneficio-custo, referente a cada solução individual 

considerada no espaço de decisões, baseada não só no período em análise (ciclo de vida 

útil considerado para cada serviço energético), como também, referente ao perfil de 

consumo do agente-decisor (consumidor), analisado em diferentes bases de tempo (anual, 

mensal e diária), e tendo em conta os diferentes tipos de consumo (água e energia elétrica) 

e investimentos iniciais associados.  

O perfil de consumo é ajustado ao consumidor, e de acordo com as suas 

especificidades em termos de frequência e duração, referentes ao uso dos serviços 

energéticos a adquirir do mercado. Relativamente aos custos (investimentos) iniciais, 

importa ainda referir o orçamento disponível, variável de acordo com o consumidor, e 

também este tido em conta na análise em questão.  

As diferentes classes de eficiência energética, associadas a cada serviço energético, 

foram de igual modo tidas em consideração, com vista a incluir a diversidade de níveis de 

eficiência energética, associada aos eletrodomésticos existentes no mercado, relativos a 

cada serviço energético a adquirir.   

A combinação holística dos diferentes elementos referidos anteriormente, conjugada 

com o recurso a técnicas de otimização baseadas em meta-heurísticas, permitiu obter 

soluções oriundas do mercado, com vista à promoção do bem-estar económico do 

consumidor. 

Assim, e tendo por base o que fora referido anteriormente, verifica-se a Proposição 1, 

formulada e apresentada na Secção 1.2 deste trabalho. 

 
 

Sub-questão 2: Como obter soluções ótimas e diversificadas, que vão ao encontro do 

bem-estar social do agente-decisor, nomeadamente ao nível da 

satisfação das suas necessidades (conforto térmico, qualidade do ar 

interior, grau de adequação aos equipamentos, etc.), por sua vez 

relacionadas com as suas escolhas e durante o horizonte temporal 

considerado?  

 

Com recurso a teoria MAVT foi possível modelar um conjunto de preferências, onde, 

e de acordo com a revisão de literatura realizada, são usualmente tidas em consideração 

pelo consumidor alguns fatores como design, fiabilidade, número de funcionalidades de 

cada aparelho, serviço pós-venda, entre outros.  
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Foi ainda possível incluir aspetos associadas ao conforto visual, nomeadamente 

através do cumprimento em termos dos mínimos regulamentares em matéria de níveis de 

iluminância, bem como dos níveis de ruido, suportáveis pelo consumidor em questão. 

Foi ainda tido em consideração o conforto térmico, ao dimensionar-se a potência de 

refrigeração/aquecimento do ar condicionado a ser escolhido a partir das soluções 

existentes no mercado, e de acordo com as dimensões da área/divisão a climatizar, bem 

como dos valores mínimos definidos pelo consumidor. 

Deste modo, a combinação holística dos diferentes elementos referidos anteriormente, 

conjugada com o recurso a técnicas de otimização baseadas em meta-heurísticas 

(Algoritmos Evolutivos), permitiu obter soluções oriundas do mercado, com vista a 

promoção do bem-estar social do consumidor.  

Assim, e tendo por base o que fora referido anteriormente, verifica-se a Proposição 2, 

formulada e apresentada na Secção 1.2 deste trabalho. 

 
 

Sub-questão 3: Como obter soluções ótimas e diversificadas, que vão ao encontro do 

bem-estar ambiental do agente-decisor, nomeadamente ao nível da 

pegada de carbono, associada com as suas escolhas, e durante o 

horizonte temporal considerado?  

 
 

Através do recurso à teoria MAVT foi possível associar às duas dimensões, referidas 

anteriormente, um conjunto de eco indicadores, baseados no conceito de pegada ecológica, 

nomeadamente pegada de carbono (emissões de CO2 equivalentes) e pegada hídrica 

(consumo de água) associadas a cada solução. 

O conceito de Avaliação do Ciclo de Vida de cada solução foi igualmente 

considerado, tendo como objetivo, estimar as emissões de CO2 equivalentes, bem como ao 

consumo de água, referente às fases de produção, uso e desmantelamento de cada solução, 

objeto de análise, proveniente do mercado. 

Deste modo, a combinação holística dos diferentes elementos referidos anteriormente, 

conjugada com o recurso a técnicas de otimização baseadas em meta-heurísticas 

(Algoritmos Evolutivos), permitiu obter soluções oriundas do mercado, com vista à 

promoção do bem-estar social do consumidor, através da redução dos impactes negativos 

para o meio-ambiente, decorrentes das soluções adotadas, provenientes do mercado. 

Assim, e tendo por base o que fora referido anteriormente, verifica-se a Proposição 3, 

formulada e apresentada na Secção 1.2 deste trabalho. 
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As respostas obtidas, referentes a cada uma das questões metodológicas acima 

referidas, contribuíram para responder à pergunta principal, apresentada no Capítulo 1, e 

motivação da presente investigação, nomeadamente: 

 

Como suportar o agente-decisor (consumidor) nas suas escolhas em matéria de 

serviços energéticos (equipamentos para o sector residencial), de forma a se obterem 

soluções sustentáveis, que promovam simultaneamente o seu bem-estar económico, social 

e ambiental? 

 

Para além do que já aqui fora referido anteriormente, a natureza extremamente 

diversificada das dimensões acima referidas, aliada à diversidade de marcas e modelos 

existentes no mercado, referentes a cada serviço energético considerado, conduziu-nos a 

um problema de elevada natureza combinatória, o que requereu o uso de algoritmos 

eficientes (e eficazes), para a otimização e tratamento de dados. 

Neste contexto, o recurso aos Algoritmos Evolucionários (AEs) foi aqui analisado, 

tendo em conta o papel de relevância que os mesmos têm vindo a assumir na literatura, no 

âmbito da investigação operacional, e em concreto no suporte à tomada de decisão. 

Tal relevância prende-se com algumas vantagens identificadas na literatura, sendo uma 

delas a possibilidade dos AEs recorrerem a menos recursos (ex. tempo) para obter soluções 

ótimas e diversificadas, face aos tradicionais métodos de otimização, sendo 

particularmente eficientes e eficazes em problemas de natureza combinatória. 

No entanto, o facto de ser um método pseudo-deterministico, baseado em meta-

heurísticas, requereu especial cuidado na validação dos resultados obtidos, não só em 

termos de qualidade dos mesmos (face aos resultados homólogos obtidos por métodos de 

otimização tradicionais) como também ao nível da consistência do seu comportamento, 

medida através dos resultados obtidos após várias “iterações”. 

Este facto motivou o estudo da sua implementação neste trabalho, nomeadamente 

através da análise do seu comportamento e dos resultados obtidos, mediante a realização de 

vários estudos preliminares. 

Nesse sentido, esta investigação iniciou-se com uma abordagem uni objetivo, 

considerando apenas a dimensão Económica, e onde se comparou o desempenho dos AEs 
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uni-objetivo (Algoritmos Genéticos) com os resultados provenientes de métodos de 

otimização tradicional (SIMPLEX). 

Os testes realizados permitiram aferir os parâmetros de controlo dos AGs mais 

adequados à otimização do problema em questão, bem como validar o uso dos AGs, 

através da análise dos respetivos resultados em termos de qualidade e consistência. 

De seguida passou-se para uma versão multiobjectivo a duas dimensões, substituindo a 

versão uni objetivo dos AGs, por uma versão multiobjectivo, recorrendo ao método NSGA 

II. 

Nesta fase comprovou-se a adequabilidade dos AEs através da obtenção de soluções 

ótimas, tendo sido incluídas as preferências do consumidor no modelo de suporte à tomada 

de decisão. 

Por último, integraram-se as três dimensões, com vista a obterem-se soluções no 

âmbito das três dimensões da sustentabilidade: Económica, Social e Ambiental. 

A busca por uma solução de compromisso agregada nestas 3 dimensões foi orientada 

não apenas pelo que já aqui fora referido, incluindo os parâmetros de controlo do NSGA II, 

como também através do recurso a três níveis de importância relativa (ou “pesos”), 

definidos pelo consumidor. 

Para além da qualidade e eficiência, evidenciada através das soluções obtidas em todas 

fases da investigação aqui descrita, os AEs demonstraram ainda a possibilidade de 

providenciarem soluções ótimas e variadas para o consumidor.  

Deste modo, e na ausência de abordagem semelhante na literatura consultada, pensa-se 

ter desenvolvido uma abordagem integradora das três dimensões referidas anteriormente, 

tendo em vista a promoção da sustentabilidade a partir de soluções existentes no mercado.   

 

7.3 Principais contributos obtidos  

 

Na ausência de abordagem semelhante na literatura, pensa-se ter-se desenvolvido uma 

abordagem integradora das três dimensões referidas anteriormente, tendo em vista a 

promoção da sustentabilidade a partir de soluções existentes no mercado.   

De uma forma geral, as contribuições deste trabalho podem ser sistematizadas através 

de três vertentes (Figura 7.1), nomeadamente; Ciência, Indústria e Sociedade. 
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Figura 7.1 – Principais contributos obtidos no âmbito da presente dissertação 

 

Para cada uma das vertentes acima enunciadas, pretendeu-se ainda subdividir as 

respetivas contribuições em três diferentes perspetivas, coincidentes com cada uma das três 

dimensões consideradas no âmbito da sustentabilidade.  

Apesar da presente metodologia poder ser aplicada no contexto dos edifícios 

residenciais e de serviços, e para além das contribuições acima referidas, o trabalho aqui 

desenvolvido permite ainda abrir caminho para uma metodologia a ser desenvolvida num 

contexto totalmente industrial. 

 

7.4 Limitações 

 
À semelhança de qualquer outra investigação realizada, também este trabalho 

apresenta limitações, que se espera que possam ser colmatadas por novos estudos a 
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realizarem-se no futuro. Deste modo, e ao concluir este trabalho, torna-se pertinente 

enunciar as limitações com que nos deparámos no decurso do mesmo. 

Uma das limitações encontradas prende-se com incorporação da incerteza no padrão 

de consumo energético adotado pelo agente-decisor (consumidor), pressupondo que o 

mesmo adota um perfil de consumo de energia, “constante” durante o ciclo de vida útil 

considerado para cada um dos equipamentos adquiridos no mercado. 

Outro exemplo de incerteza, a qual motiva o respetivo tratamento adequado, poderá 

passar pela incerteza nos preços das tarefas energética e hídrica, derivado da ocorrência de 

fenómenos de inflação/deflação a ocorrer no futuro. 

 Outra limitação, encontrada no decurso desta investigação, prende-se com o número 

de serviços energéticos aqui considerados neste trabalho, dado que se excluem outros, para 

os quais já existe etiquetagem energética. Refira-se como exemplo, o caso de Televisores, 

Aspiradores, Computadores, etc. 

Ao nível da avaliação do ciclo de vida de cada solução poderá haver ainda a inclusão 

do inventario de materiais, constituindo-se, como tal, uma mais valia, na medida em que 

permite sensibilizar o consumidor para o dispêndio de material usado no fabrico da(s) 

solução(ões) que o mesmo pretende adquirir do mercado. 

Também ao nível do especto comportamental do consumidor, e durante o ciclo de vida 

útil dos aparelhos adquiridos num determinado instante (“presente”), não é tida em 

consideração uma eventual perda (ou ganho) de eficiência energética por parte da solução 

adquirida no presente, decorrente da adoção de outra solução energética no futuro. Como 

exemplo de uma possível interação, refira-se o caso do efeito da iluminação sobre o ar 

condicionado e vice-versa. 

 
7.5 Perspetivas de trabalho futuro 

 

Dado que a construção do modelo perfeito será sempre um processo inacabado, 

qualquer trabalho de investigação terá sempre nesta medida um carácter provisório, e, 

simultaneamente, um ponto de partida para outro que ocorrerá no futuro.  

Deste modo, com base nas limitações anteriormente referidas, e no âmbito da 

prossecução do modelo desenvolvido neste trabalho, será necessário desenvolver um 
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conjunto de atividades de investigação, as quais não foi possível em alguns casos abordar, 

e noutros aprofundar na presente investigação. 

Uma das atividades de investigação prende-se com a possibilidade de inclusão do 

Rebound Effect, enquanto indicador económico associado ao comportamento humano, 

conforme já iniciado nos trabalhos de Santos et al (2018a) e Santos et al (2018b). 

O objetivo a alcançar será o de sensibilizar o consumidor para que as escolhas que este 

faça no futuro não afetem negativamente a eficiência energética alcançada, através das 

escolhas realizadas no presente. 

Também ao nível da dimensão social poderá importar aprofundar as preferências do 

consumidor, aliada ao recurso, por exemplo, de ponderadores individuais, que explicitem a 

importância relativa dada por este a cada um dos critérios adotados, com vista a direcionar 

a busca por soluções ótimas. 

A inclusão do inventário de materiais, no âmbito da avaliação do ciclo de vida do 

produto, poderá também ser uma mais valia, na medida em que permite sensibilizar o 

consumidor para o dispêndio de material usado no fabrico da(s) solução(ões) que pretende 

adquirir. 

Poder-se-á ainda estender a metodologia aqui desenvolvida a outros serviços 

energéticos (equipamentos), que não foram aqui integrados, como por exemplo 

equipamentos multimédia (ex. computadores, sistemas de áudio, televisões), veículos 

elétricos, sistemas de aquecimento (Termo ventiladores, aquecedores), entre outros. 

 

7.6 Lista de publicações realizadas – Publicadas & Submetidas  

 

Nesta secção listam-se as publicações alcançadas através da realização do presente 

trabalho de investigação.  

A listagem seguinte encontra-se dividida em 2 partes, sendo a primeira referente às 

publicações submetidas e aceites para publicação, e a segunda parte referente às 

publicações submetidas, mas a aguardar resposta por parte da editora da respetiva revista. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – Cálculo das poupanças ao nível do consumo (energia elétrica e água)  e  e dados acerca das opções 

disponíveis no mercado, consideradas neste trabalho 

 

 

 

Tabela I –Iluminação 
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Tabelas II e III – Ar Condicionado 
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Tabelas IV e V – Máquina de lavar louça 
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Tabelas VI e VII – Máquina de Lavar Roupa 
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Tabelas VIII e IX – Frigorifico 
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Tabelas X e XI – Forno Elétrico 
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Tabelas XII e XIII – Máquina de Secar Roupa 
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ANEXO II – Definição da tabela de atributos, associada às opções disponíveis no mercado, 

consideradas neste trabalho 
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ANEXO III– Definição da tabela de valores, associada às opções disponíveis no mercado, consideradas neste trabalho 
 

 


