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Resumo 

A elevada competição e o uso intensivo dos ativos na indústria energética forçam as empresas 

desse setor a adotarem políticas que visem uma melhor gestão dos seus recursos de modo a 

torná-los mais eficientes ao longo da sua vida útil. 

A empresa EDP Distribuição (EDP D), operadora da rede de distribuição de energia em 

Portugal, tem procurado encontrar estratégias que permitam manter os elevados padrões de 

qualidade prestados aos seus clientes otimizando os ativos que tem ao seu dispor.  

Esta Dissertação tem como objetivo construir e desenvolver uma Metodologia Multicritério 

de Apoio à Decisão (MCDA) com o intuito de estudar a condição dos apoios de betão armado 

(AB) e os seus principais fatores de degradação de forma a classificar o risco subjacente ao seu 

desempenho, assim como estudar a viabilidade de reutilizar AB, que por diversas razões foram 

retirados do seu serviço. Pretende-se com o presente trabalho uma descrição detalhada da 

empresa, das suas estratégias de manutenção dos ativos e áreas de atuação. Introduzem-se os 

principais elementos da linha área da rede de distribuição (LA) dando especial importância às 

caraterísticas dos AB. Através da revisão bibliográfica fica-se elucidado da importância da gestão 

de ativos nas empresas, dos principais fatores de degradação que os AB estão sujeitos, e 

apresenta-se a MCDA aplicadas em problemas de classificação descrevendo em particular os 

métodos ELECTRE. Posteriormente, são construídos os critérios de avaliação, e é apresentado 

o conjunto de parâmetros a serem avaliados pelo método ELECTRE TRI-nC. Por fim, o modelo 

mostra-se útil na classificação dos AB e pouco sensível às variações nos parâmetros.  

  

Palavras-chave: Desempenho dos Apoios de Betão Armado (AB), EDP Distribuição, ELECTRE 

TRI-nC, Gestão de Ativos, Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA)      
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Abstract 

The high competition and the intensive use of assets in the energy industry force companies in 

this sector to adopt policies to improve their resources management in order to make them more 

efficient throughout their life time. 

The company EDP Distribuição, Distribution Network Operator in Portugal, has tried to find 

strategies to maintain high quality standards provided to its customers and optimize the assets it 

has at its disposal. 

This Dissertation intends to build and develop a Multi-criteria Decision Aiding Methodology 

(MCDA) to study the condition of reinforced concrete poles (CP) and its main degradation factors 

in order to classify the risk related to its performance, and also includes the study of the feasibility 

of reusing CP, which for various reasons have been removed from service. The work presented 

a detailed description about the company, its maintenance strategies of assets and principal 

action areas. It was also provided an introduction about the key elements of power distribution 

overhead lines with special importance to CP. The literature review clarified the importance of 

asset management in companies, which degradation factors that CP have to lead with and 

presents the MCDA applied in classification problems describing in particular ELECTRE methods. 

Subsequently, evaluation criteria are built and a set of parameters are defined to be evaluated by 

the ELECTRE TRI-nC method. Finally, the model has proven useful on CP classification and 

indifferent to variations in the parameters. 

 

Keywords: Performance of Reinforced Concrete Pole (CP), EDP Distribuição, ELECTRE TRI-

nC, Asset Management, Multi-criteria Decision Aiding Methodology (MCDA)  
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EDP D  – Energias de Portugal Distribuição 

EDP P  – Energias de Portugal Produção 

EDP R  – Energias de Portugal Renováveis    

EDP  – Energias de Portugal 

ELECTRE – Elimination and Choice Expressing the Reality 

ERSE  – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

LA   – Linha Aérea da Rede de Distribuição de Energia 

MAT  – Muito Alta Tensão 

MCDA  – Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão 

MT  – Média Tensão 

PSE  – Prestador de Serviços Externos 

PT   – Posto de Transformação 

RND  – Rede Nacional de Distribuição 
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1. Introdução 

Neste Capítulo, começa-se pela contextualização do problema, explicando toda a envolvente em 

que se insere, as motivações que o originaram e os objetivos da concretização do presente 

trabalho. Posteriormente, apresenta-se a metodologia adotada ao longo do trabalho na seção 

1.2. e por fim qual será o intuito e a principal estrutura do trabalho nas seções 1.3. e 1.4. 

respetivamente.  

1.1. Contextualização do Problema 

As operadoras da rede de distribuição de energia efetuam um uso intensivo dos ativos1 

instalados. Em consequência, é fundamental garantir o bom funcionamento dos equipamentos e 

a sua sustentabilidade. Quanto mais eficiente for a gestão desses ativos, maior será a qualidade 

dos serviços prestados aos seus clientes. O elevado número de ativos instalados e as restrições 

financeiras que as operadoras de distribuição enfrentam, têm sido desafiantes para a criação de 

um equilíbrio entre as exigências requisitadas pelos clientes na qualidade de serviço, bem como 

o retorno adequado do capital investido por parte dos acionistas. Para satisfazer as necessidades 

dos seus Stakeholders2 as operadoras de rede precisam de desenvolver e melhorar as práticas 

de gestão dos seus ativos (Schneider et al., 2006).  

A EDP Distribuição (EDP D) empresa pertencente ao Grupo Energias de Portugal (EDP), 

destaca-se por realizar a atividade de operadora de rede de distribuição, no território continental 

de Portugal, onde opera há cerca de quarenta anos. A distribuição de energia elétrica, bem como 

a prestação de outros serviços acessórios ou complementares, representam o seu core 

business. A EDP D tem como foco principal garantir a ligação às redes de distribuição de todos 

os utilizadores de energia elétrica, com elevados padrões de qualidade, fiabilidade e eficiência, 

de forma transparente e não discricionária. 

Sendo que a qualidade de serviço na distribuição de energia é uma das principais metas da 

empresa, e dado que as necessidades de todos os clientes têm de ser satisfeitas, é necessário 

efetuar uma gestão dos ativos o mais eficiente possível. Esta Dissertação pretende focar-se num 

ativo que possui grande relevância na distribuição de energia, os apoios de betão armado (AB) 

que suportam as linhas aéreas da rede de distribuição de energia (LA).  

O objetivo deste trabalho surge pelo facto de não se estar a realizar uma gestão otimizada 

destes ativos. Os AB desempenham um papel importante para o bom funcionamento da 

distribuição de energia, sendo esta atividade um dos core business da empresa, ainda não 

existem critérios para classificar e avaliar o seu estado ao longo do tempo de vida. Outro aspeto 

pertinente é a pouca reutilização destes ativos. Por diversas razões, os AB são removidos da LA 

quando estes ainda se encontram em boas condições. Por terem um elevado grau de risco 

associado quanto à ocorrência de uma falha, opta-se normalmente pela substituição por um 

novo. Consequentemente, a EDP D tem de lidar com os atrasos constantes dos fornecedores e 

                                                 
1 Entendemos por ativo todos os bens e direitos que sejam mensuráveis, que geram benefícios e possuem 

rastreabilidade ao longo da sua vida útil. 

2 Conjunto das entidades envolvidas nas unidades de negócio da empresa. 
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outros custos adicionais, podendo optar pela recolocação de AB em boas condições. A criação 

de critérios de avaliação tornará a opção de reutilização deste ativo seja mais fiável.   

Será então proposto, com o auxílio da avaliação multicritério, um estudo que possa 

caracterizar e avaliar o estado dos AB, de forma a classificar o risco que estes possam ter 

associado ao seu desempenho. Será também elaborada outra avaliação multicritério com o 

intuito de analisar um sistema de armazenamento dos referidos ativos com as quantidades de 

reserva adequadas aos armazéns disponíveis. Desta forma, permitirá que a empresa faça uma 

melhor gestão deste ativo, além da “otimização “da utilização dos seus recursos, visando garantir 

a satisfação dos serviços a todos os seus clientes.    

1.2. Metodologia Utilizada 

A metodologia utilizada nesta Dissertação consiste essencialmente em quatro etapas. De uma 

forma sucinta, essas etapas encontram-se no fluxograma presente na Figura 1.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na primeira etapa, o problema em estudo é descrito, será realizada uma breve introdução 

ao Grupo EDP, caracterizando as suas unidades de negócio principais, em que mercado se 

insere na prestação dos seus serviços, a sua rede de operações tanto nacional como 

internacional, dando a conhecer os países onde está a operar e, foca-se na apresentação das 

empresas e departamentos onde o projeto irá ter maior relevância. Efetua-se uma caracterização 

mais pormenorizada de todas as entidades e ativos envolventes com as linhas aéreas. Após esta 

caraterização do que consiste o problema, realiza-se uma Revisão Bibliográfica, fazendo-se um 

levantamento dos estudos que foram desenvolvidos para solucionar o problema, ou de forma 

extrapolativa algo que se possa aplicar, ao nível da classificação do estado de um ativo. Outro 

ponto relevante, é entender os passos e o conjunto de regras que são necessárias para a criação 

de critérios de classificação, assim como os métodos de análise multicritério mais adequado a 

servir de apoio para a resolução do problema. Por fim, será apresentado e caracterizado o 

programa que será utilizado que tem implementado o modelo de análise multicritério.  

Na segunda etapa, dá-se o início o desenvolvimento do trabalho proposto referente aos 

problemas descritos, onde se começa por realizar as etapas de recolha de dados na empresa, 

com o intuito de perceber quais os critérios que se consideram fundamentais, assim como os 

1

•Caraterização do Problema em Estudo

•Revisão Bibliográfica

2

•Recolha e Analise de Dados

•Criação de Critérios de Avaliação

3
•Construção e Validação de um Modelo de 
Avaliação Multicritério

4

• Interpretação e Analise dos Resultados

•Conclusões e Trabalho Futuro

Figura 1 – Fluxograma das etapas a desenvolver na presente dissertação de mestrado 
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aspetos mais técnicos que possam ser tidos em conta na criação dos mesmos e, posteriormente, 

nas análises efetuadas. Depois da recolha de informação, procede-se à construção dos critérios 

de avaliação tendo a colaboração de decisores proveniente da empresa. 

Nas restantes etapas, procede-se à utilização do programa MCDA Ulaval de análise 

multicritério, no qual através da interpretação de vários cenários se irá obter análises de 

sensibilidade para estudar a robustez das soluções sob as alterações de parâmetros. Será 

também apresentado um resumo das principais conclusões e direções de estudo futuras deste 

trabalho.     

1.3. Objetivos da Dissertação 

Os objetivos da realização desta Dissertação de Mestrado visam essencialmente a construção 

de dois modelos de avaliação multicritério idênticos, utilizando o método ELECTRE TRI-nC, no 

qual um tem o intuito de caraterizar a condição dos AB que se encontram a desempenhar funções 

de suporte da LA, e o outro avalia a possibilidade dos AB serem armazenados para uma futura 

reutilização. Para tal, é necessário realizar uma análise de modo a perceber de que forma o 

desempenho dos AB é condicionado e os aspetos principais para que seja viável a reutilização 

de AB.  

1.4. Estrutura do Projeto 

A estrutura da presente Dissertação divide-se em seis capítulos: 

 Capítulo 1: Descrição e contextualização do trabalho a desenvolver, bem como a sua 

motivação, metodologia utilizada e os objetivos a realizar com esta Dissertação de 

Mestrado; 

 Capítulo 2: Contextualização da empresa no mercado onde opera, bem como a 

caracterização da mesma, com foco nas áreas de maior importância para o trabalho, neste 

caso na distribuição de energia elétrica e nos ativos envolventes. Por fim é realizada a 

caracterização do problema desenvolvido nesta Dissertação; 

 Capítulo 3: Apresenta-se uma revisão do Estado da Arte, e de que forma o trabalho 

existente na literatura pode contribuir para ajudar e enriquecer o trabalho proposto. 

 Capítulo 4: Construção de critérios de avaliação dos problemas em estudo: caraterização 

da condição e do armazenamento dos AB, e respetiva ponderação utilizando o método 

das cartas. Adicionalmente são apresentados os desempenhos dos AB que serão 

avaliados pelo método ELECTRE TRI-nC; 

 Capítulo 5: Definição e construção dos parâmetros a serem inseridos no método 

ELECTRE TRI-nC, bem como a obtenção dos resultados devolvidos pelo programa MCDA 

Ulaval relativamente aos AB que foram avaliados. Realização de uma análise de 

sensibilidade para apurar a robustez do modelo apresentado.  

 Capítulo 6: Conclusões finais e considerações para o desenvolvimento de trabalho futuro.  
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2. Caso de Estudo 

Este capítulo encontra-se sub-dividido em diversas secções, começando por uma introdução do 

Grupo EDP, como é constituído, quais são as suas principais atividades e como está inserido no 

mercado. Na seção 2.2. apresenta-se a empresa EDP Distribuição, na qual o desenvolvimento 

do trabalho estará inserido. Seguidamente, apresenta a estrutura e constituição da Rede 

Nacional de Distribuição (ver seção 2.3.), descrevendo os elementos da Linha Aérea, com foco 

nas caraterísticas dos Apoios de Betão, que são o elemento em estudo neste projeto.   

2.1. Introdução do Grupo EDP 

O Grupo EDP foi criado a 30 de Junho de 1976, através da nacionalização e fusão de treze das 

catorze empresas existentes na altura no setor elétrico.  

No ano de 1991, o governo português decidiu alterar o estatuto da EDP para Sociedade 

Anónima (significando que o capital financeiro é divido em ações) de capitais exclusivamente 

públicos. 

Em 1997, dá-se o início do processo de privatização da EDP, com a alienação de 30% do 

capital. Outra fase importante de privatização ocorre no ano 2000, no qual 70% do capital passou 

a ser privado.   

Em 2015, a principal estrutura acionista era composta pelas empresas: China Three Gorges 

(21,35% do capital), Capital Group Companies (14,56%), Oppidum (7,19%), International 

Petroleum Investment Company (4,06%), o Grupo Millenium BCP e Fundo de Pensões (2,44%) 

e restantes acionistas (EDP, 2015). 

Desde 2006, que o cargo de Presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP é 

desempenhado pelo Dr. António Luís Guerra Nunes Mexia, o qual foi reeleito em 2009, 2012 e 

2015.  

Atualmente, a EDP é uma empresa que se destaca entre os grandes operadores europeus 

no setor da energia, sendo um dos maiores operadores energéticos da Península Ibérica, o maior 

grupo industrial a atuar em Portugal e o 3º produtor a nível mundial de energia eólica. A empresa 

rege-se pela cultura de valores, sustentabilidade e compromissos com os seus clientes, recursos 

humanos e com o meio ambiente. A EDP dispõe de uma força de trabalho de cerca de 12 mil 

colaboradores, gerando um volume de negócios na ordem dos 16 mil milhões de euros anuais, 

contando com aproximadamente 9,7 milhões de clientes de energia elétrica e 1,3 milhões de 

clientes de gás. 

 Dados relativos a 31 de Dezembro de 2014 confirmam que a EDP possuía uma capacidade 

instalada de 22,5 GW, tendo produzido nesse mesmo ano mais de 60,2 TWh, dos quais 71% 

foram provenientes das energias renováveis (http://www.edp.pt/). 

As principais unidades de negócio do Grupo EDP, como consta na Figura 2, são a produção, 

comercialização e distribuição de eletricidade em Portugal e em Espanha. Para além do setor 

elétrico, o Grupo EDP também tem um papel importante no setor do gás na Península Ibérica, 

sendo o segundo maior operador no mercado Espanhol e a segunda maior empresa de 

distribuição, através da EDP Gás, em Portugal (ver Anexo I).   
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As unidades de negócio/serviços partilhados são realizadas por um conjunto de empresas 

pertencentes à cadeia de valor do Grupo EDP. Analisando a Figura 2, dando o exemplo da 

empresa EDP Produção (EDP P), cuja sua função é a geração/produção3 de energia. Também 

realiza diversos serviços técnicos e de engenharia ligados à energia.  

 

As empresas ao dispor do Grupo EDP têm de garantir a maior disponibilidade, qualidade e 

eficiência na realização dos seus serviços. A nível internacional o Grupo encontra-se presente 

em cerca de 14 países a nível mundial, como se pode verificar na Figura 3. Tal como já foi 

referido anteriormente, o Grupo EDP é um dos maiores produtores de energia eólica a nível 

mundial, representado pela sua empresa EDP Renováveis (EDP R), sendo que esta detém uma 

forte presença nos Estados Unidos da América, com a EDP Renewables North America, bem 

como no Brasil (não só a nível de energia renováveis como também nas atividades de produção, 

distribuição e comercialização). Na Europa, a EDP R tem ativos de produção eólica e projetos 

em Portugal, Espanha, França Bélgica, Polónia, Roménia Itália e Reino Unido. Presta ainda 

serviços de engenharia para a China e Angola (EDP, 2015). 

Nesta dissertação o foco prende-se no âmbito do território nacional e na empresa EDP D. O 

trabalho assenta nos AB das LA, que são parte integrante da rede de distribuição de energia. 

Apresenta-se na seguinte secção a estrutura e constituição da empresa EDP D. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 A produção de energia é realizada nas centrais hidroelétricas, nas centrais termoelétricas e nos parques eólicos em 

serviço. 

Suporte Transversal

Geração Trading Distribuição Comercialização Serviços Serviços partilhados

EDP P PT

EDP D PT

EDP SU PT

EDP C PT

EDP SC PT

EDP G PT

EDP G D PT

EDP G SU PT

EDP G P PT

EDP V PT

EDP INOV PT

LABELEC PT

SÃVIDA PT

EDP I&P PT

FUNDAÇÃO EDP PT

EDP ESPAÑA ES

FUNDACION EDP ES

EDP BRASIL BR

INSTITUTO EDP BR

EDP R

EDP INT

UNGE

Legenda: Eletricidade Gás

Serviços Utilidade Pública

Empresa País
Negócios

Outros

Figura 2 – Principais unidades de negócio (Fonte: EDP, 2015) 
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2.2. EDP Distribuição  

A EDP D é a empresa do Grupo EDP que distribui energia elétrica em Portugal continental, a 

cerca de 6 milhões de consumidores. Esta atividade é regulada pela Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos (ERSE). A EDP D é a titular da concessão para a exploração da Rede 

Nacional de Distribuição (RND) de energia elétrica em Alta Tensão (AT) e Média Tensão (MT), 

e das concessões municipais em Baixa Tensão (BT). (http://www.edpdistribuicao.pt/) 

A atividade de distribuição de energia elétrica engloba ligações à rede elétrica, assistências 

técnicas à rede e a clientes, apoio na escolha de soluções energéticas eficientes e leitura de 

contadores. Com uma comunicação dinâmica e focada no cliente aposta na melhoria constante 

na qualidade de serviço da rede de distribuição, de uma forma sustentada e para todos os pontos 

de ligação. A rede elétrica é gerida com elevados padrões de qualidade técnica que incluem, 

entre outros, o número e o tempo máximo de duração das interrupções no fornecimento.  

 

2.2.1. Estrutura Organizativa 

A EDP D é composta por 20 Direções como pode ser analisado nos organigramas das Figuras 

A1 e A2 do Anexo II. A Direção de Manutenção e as Direções de Redes e Clientes correspondem 

às direções que serão objeto de estudo no decorrer do trabalho que irá ser realizado. 

 Apresenta-se na seguinte secção, a Direção de Manutenção, que é responsável pela 

monitorização e manutenção das redes de AT e MT da EDP D.    

 

 

 

 

Figura 3 – Rede de Operações do Grupo EDP a nível mundial (dados relativos a 2014 – adaptação EDP, 2015) 
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2.2.2. Direção de Manutenção (DMN) 

A DMN é constituída por diversas atividades, unidades operativas e áreas (ver Anexo II – Figura 

A3), e tem um papel fundamental na definição e implementação das políticas e critérios de 

manutenção, tendo grande influência na melhoria dos indicadores de desempenho dos ativos 

técnicos, e naturalmente na melhoria da qualidade dos serviços (EDP, 2013). 

A DMN encontra-se geograficamente na totalidade de todo o território nacional, como se 

pode verificar na Figura 4.  

 

Figura 4 – Localização de instalações da DMN (Fonte: EDP, 2013) 

 

Numa direção no qual grande parte das suas atividades são executadas recorrendo à mão-

de-obra, os seus recursos humanos têm uma importância vital e possuem duas competências 

essenciais:  

1. Know-how técnico, adquirido ao longo dos anos, reflexo da experiência e de 

acompanhamento da evolução tecnológica; 

2. Proximidade com todos os ativos.  

A DMN monitoriza a condição técnica de toda a LA AT/MT através da realização de 

inspeções visuais, termográfias4 e na medição de distâncias (através do uso de laser) das linhas 

a obstáculos como árvores, edifícios, entre outros. Este supervisionamento é efetuado via aérea 

usando helicópteros, e a empresa que assegura o conjunto destas ações é a Labelec, a qual 

será apresentada adiante.  

Em Portugal Continental 39% do território é ocupado por área florestal, pelo que uma grande 

percentagem das LA de AT/MT cruzam essa mesma área. Dos cerca de 67 000 km de rede 

aérea de AT/MT, cerca de 26 000 km estão implantados em zona florestal. A EDP D como 

operadora da rede de distribuição é obrigada a manter e gerir estes ativos técnicos garantindo o 

                                                 
4 A termografia consiste na utilização de câmaras infravermelhos que captam imagens instantâneas das 

temperaturas do campo de visão. A termografia permite identificar pontos quentes em condutores provocados pela má 

instalação, corrosão e outros fatores, e assim detetar mais rapidamente possíveis falhas.   
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cumprimento da legislação aplicável, particularmente, no cumprimento do Decreto Regulamentar 

1/92, de 18 de Fevereiro – Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta e Média 

Tensão. Em função da monitorização efetuada, a DMN prioriza e estabelece planos de 

manutenção de modo a que seja assegurada a boa exploração da rede (EDP, 2013). 

Para se ter uma noção, em 2014, a DMN entreviu em ações de manutenção da faixa de 

proteção em 4 200 km aproximadamente das LA de AT/MT (EDP, 2014).  

O trabalho proposto encontra-se inserido no Departamento de Planeamento e Controlo 

(MNPC) na DMN, que é responsável pela gestão de ativos segundo um modelo preconizado pela 

norma PAS 555. 

A EDP D lançou em 2013 o Programa de Gestão de Ativos que visa a implementação de 

uma gestão dos ativos cobrindo todas as fases do ciclo de vida do ativo6 técnico, uma vez que 

estas são determinantes para o negócio. Como se pode verificar na Figura 5, um ativo passa a 

maior parte do tempo de vida útil7 na fase da manutenção/operação, sendo que esta acarreta 

cerca de 80% do custo do ativo. Consequentemente, é nesta etapa que se tem de atuar mais 

afincadamente de modo a analisar e controlar o desempenho dos ativos técnicos, de maneira a 

ajustar as políticas e critérios de manutenção.  

A Gestão de Risco elaborada pela EDP D é focada numa metodologia de análise e gestão 

do risco, tendo em conta as melhores práticas e o desenvolvimento de matrizes de risco (impacto 

vs probabilidade de ocorrência). Assim sendo, todas as ações tomadas têm em conta o risco que 

lhes está associado, podendo este ser de várias naturezas, como riscos operacionais, 

ambientais, económicos, segurança, reputação, entre outros.   

A EDP D está dependente do desempenho dos ativos que tem instalados, e desta forma é 

necessário garantir o correto funcionamento dos mesmos para que empresa consiga atingir os 

seus objetivos.  

                                                 
5 A PAS 55 é uma especificação disponível publicamente, emitida em 2004 pela British Standars Institution (BSI), 

que apresenta um conjunto de requisitos importantes para uma gestão otimizada dos ativos físicos, de forma que a 

instituição crie pilares que permitam uma melhoria continua e sustentável. A PAS 55 foca-se essencialmente no 

desempenho, no risco e no custo dos ativos fixos (Pinto et al., 2013). Em 2014 é emitida a ISO 55 000 que incorporou 

os ideais da PAS 55. 

6 O ciclo de vida do ativo corresponde a todas as etapas envolvidas na sua gestão, desde a sua idealização ao seu 

abate. 

7 O tempo de vida útil do ativo representa o período deste a produção do ativo até que este seja retirado da sua 

operação ou abatido.  

Figura 5 – Fases da vida útil do ativo (Fonte: EDP, 2012) 
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2.2.3. Direção de Redes e Clientes (DRC’s)  

As DRC’s são importantes intervenientes na rede MT e BT, no qual a EDP D está organizada, 

em termos territoriais, em seis DRC’s (Norte, Porto, Mondego, Tejo, Lisboa e Sul), sendo que a 

gestão de cada direção é independente umas das outras. Cada DRC possui os seus clientes 

cujos números e consumos estão representados na Figura 6.  

Como se pode verificar através da Figura 6, a DRC que possui o maior número de clientes e 

maior consumo/cliente é a DRC de Lisboa. A nível nacional, as regiões que têm maior consumo 

estão inteiramente relacionadas com a densidade populacional, como já foi referido 

anteriormente, verificando-se um maior consumo de energia na zona metropolitana de Lisboa e 

Porto.  

As DRC’s têm a seu cargo um conjunto de tarefas que devem ser desempenhadas, e que 

são descritas abaixo: 

 Estabelecimento de relações com os principais Stakeholders da empresa; 

 Estudar, projetar e executar determinadas obras para a rede; 

 Ações de reposição de serviço em toda a rede e operações de manutenção da natureza 

(desbaste ou corte florestal); 

 Supervisionamento das ordens de serviços e contagem.  

É importante dar enfase à DRC de Lisboa (ver Anexo 2 – Figura A4), nomeadamente à Área 

Operacional de Loures (AOL), que será aonde se recolherá em colaboração com um decisor da 

informação para avaliar os AB. Esta área é responsável por executar todos os projetos, 

manutenção e deteção de avarias na LA MT e BT nos concelhos de Sintra, Loures, Odivelas, 

Vila Franca de Xira e Mafra (ver Anexo II – Figura A5).    

 

2.2.4. Labelec 

A Labelec encontra-se ao serviço das empresas do Grupo EDP e da REN, na prestação de 

serviços especializados principalmente no âmbito da energia elétrica e do ambiente. O seu foco 

Figura 6 – Densidade de Consumo de Energia em Portugal e Clientes de cada DRC (Fonte: EDP, 2014) 
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preferencial é o setor elétrico, prestando serviços desde da produção, do transporte e da 

distribuição de energia elétrica. Como já foi referido anteriormente, a Labelec também presta 

serviços de apoio à manutenção de instalações elétricas do setor industrial, em ensaios de 

qualidade durante o fabrico de equipamentos e materiais que são usados no setor elétrico e, 

desempenha um papel importante no controlo da qualidade de variados equipamentos. Para tal, 

a empresa é certificada em Qualidade, Ambiente e Segurança segundo normas ISO 9001:2008, 

ISO 140001:2004 e OHSAS 18001:2007 (http://edplabelec.com/).  

Está acordado, que a Labelec tem de garantir a inspeção de toda a LA AT num período de 

cerca de três anos, e da LA MT em cinco anos. Com os recursos que atualmente dispõe, a 

empresa tem executado a inspeção de mais de 20 000 km de linha por ano.  

Na secção seguinte apresenta-se a RND de energia assim como os principais elementos 

pela qual é formada.  

 

2.3. Rede Nacional de Distribuição 

A RND integra as redes de AT e MT, que abrange as LA e os cabos subterrâneos de AT e MT, 

assim como as subestações de distribuição (AT/MT e MT/MT). Ainda se incluem os postos de 

corte/seccionamento de AT ou MT, que por possuírem capacidade de transformação, também 

se consideram parte da rede de distribuição.  

O fornecimento da rede de AT provém das subestações da Rede Nacional de Transporte 

(RNT), a qual efetua o transporte da energia elétrica que é produzida nas centrais 

eletroprodutoras até às redes de distribuição, que posteriormente conduzem a energia até às 

instalações dos consumidores finais. Há exceções em que os consumidores finais estão 

diretamente ligados à RNT por razões técnicas e económicas. A RNT é essencialmente 

constituída por linhas aéreas, com níveis de tensão de 400 kV, 220 kV e 150 kV, existindo ainda 

uma linha explorada a 132 kV a norte do país. A RNT integra ainda linhas subterrâneas, 

exploradas a 220 kV e 150 kV, na região da Grande Lisboa. A empresa Redes Energéticas 

Nacionais (REN) é concessionária da RNT, concessão atribuída pelo Estado Português em 

regime de serviço público e de exclusividade (http://www.erse.pt/). 

A rede MT é alimentada pelas subestações de AT/MT, exceto uma zona de Lisboa que é 

abastecida pela subestação de Sacavém da RNT.  

A distribuição da rede em AT apresenta uma tensão de 60 kV, existindo uma linha de AT de 

132 kV, entre a central hídrica do Lindoso e a subestação de Ruivães. A exploração da rede é 

realizada em malha fechada quando possível e conveniente. Verifica-se que uma grande 

percentagem da rede de AT é aérea, sendo que nas zonas urbanas de Lisboa e Porto, as linhas 

subterrâneas são bastante aplicadas.  

A distribuição da rede em MT é realizada, essencialmente, nos níveis de tensão de 30 kV, 

15 kV e 10 kV, sendo que os níveis mais baixos são utilizados em regiões onde há maior 

densidade de cargas e no litoral, enquanto que os 30 kV são utilizados onde há maior dispersão. 

Existem ainda redes com tensão de 6 kV que têm vindo a ser substituídas por outras de níveis 

de tensão mais elevados. Nas zonas urbanas ou semi-urbanas a rede em MT possui uma 
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estrutura em fuso ou anel, na qual é maioritariamente subterrânea. Já nas zonas rurais, possui 

uma estrutura normalmente radial arborescente e é frequentemente por via aérea. Na Tabela 1 

são apresentados dados relativos às instalações e equipamentos em serviço nas redes de 

distribuição no final do ano de 2014 (EDP, 2014). 

Tabela 1 – Instalações e equipamentos em serviço no final do ano 2014 

Rede distribuição  2014 

Linhas (incluindo ramais, em 

km) 

81 694 

Aéreas  67 028 

AT (60/132 kV) 8 844 

MT (6/10/15/30 kV) 

Cabos Subterrâneos     

AT (60/ 132 kV)         

MT (6/10/15/30 kV) 

58 184 

14 666 

531 

14 135 

Postos de transformação  

Unidades 66 719 

Potência instalada (MVA) 19 969 

Subestações  

Nº de subestações 416 

Nº de transformadores 

Potência instalada (MVA) 

725 

17 401 

Redes BT (km) 141 829 

Aéreas  108 586 

Subterrâneas 33 243 

  

2.3.1. Linhas Aéreas  

As linhas aéreas de AT e MT poderiam ser representadas em separado como uma classe de 

ativo, contudo como os elementos que as constituem são praticamente iguais, foi decidido que 

deveriam ser agrupadas.  

As linhas aéreas de AT e MT são constituídas pelos principais elementos (EDP, 2009): 

 Cabos condutores: são os elementos responsáveis pelo transporte da energia elétrica. 

Condutores nus constituídos por cabos de cobre, alumínio ou ligas de alumínio;   

 Cabo guarda: cabo que é colocado, por norma, acima dos condutores da linha aérea e 

ligado à terra nos apoios (circuito terra de proteção). Os cabos de guarda têm como 

funções a proteção dos cabos condutores, ao permitirem transportar a maior parte da 

corrente gerada por descargas atmosféricas, e a transmissão de dados; 

 Cadeias de isoladores: geralmente de vidro ou porcelana vidrada. Permitem a fixação 

dos condutores aos postes/armações, no qual são elementos responsáveis por impedir 

a passagem de energia elétrica dos cabos condutores para os apoios;  
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 Apoios (postes) metálicos ou de betão armado e respetivas fundações: elementos cuja 

sua função é suportarem os cabos condutores e guarda; 

 Armações/travessas: as armações em conjunto com os isoladores permitem fixar os 

condutores aos postes, garantindo as distâncias necessárias entre os condutores e o 

poste. 

 Sistema de ligação à terra: através de varetas revestidas de cobre e cabos de cobre; 

 Acessórios de fixação; 

 Amortecedores de vibração; 

 Conjuntos sinaléticos; 

 Balizagem aeronáutica dos cabos e dos postes, diurna e noturna: balizadores autónomos 

solares com fonte de luz leds. Dispositivos normalmente dotados com células 

fotovoltaicas e de um acumulador que carrega durante o dia e, permite a alimentação de 

LED que asseguram a balizagem noturna.  

 Dispositivos dissuasores de nidificação: são dispositivos instalados nos apoios para a 

proteção da avifauna, com o objetivo de minimizar o impacto do poiso/nidificação de aves 

nas linhas aéreas; 

 Faixa de proteção: advém da necessidade de se garantirem distâncias mínimas de 

proteção entre os condutores das linhas aéreas e as árvores/vegetação. De maneira a 

garantir as distâncias regulamentares e a minimização dos contatos acidentais entre as 

árvores e os condutores é normalmente assegurada uma faixa de proteção que pode 

variar entre os 15m e os 45m. 

Na seguinte secção, introduz-se com maior detalhe, o ativo que será a base de estudo do 

trabalho, como algumas das suas caraterísticas e especificações que serão úteis ter em conta. 

   

2.3.2. Apoios de Betão 

Os AB são essencialmente constituídos por cimento, inertes8, água, adjuvantes9 e armaduras10 

de aço. Estes apresentam diferentes alturas, funções e medidas conforme as especificações que 

serão necessárias. Na LA, o apoio é formado pelo poste, pela sua respetiva fundação e ainda 

pelos componentes que servem de suporte aos cabos condutores (as armações e os isoladores).  

Os AB são frequentemente mais utilizados do que os apoios metálicos devido, em grande 

parte, ao seu custo ser bastante inferior, e pelos maciços de fundação necessitarem menores 

dimensões, o que por consequência se torna mais benéfico por se expropriar menos área. As 

fundações representam uma elevada percentagem do custo total de uma obra, portanto menor 

área implica menor custo da obra. Porém os AB são mais difíceis de transportar por serem uma 

                                                 
8 Conjunto de rochas sedimentares que permitem garantir a adequada resistência e durabilidade do betão. 

9 Designa-se por adjuvantes à substância utilizada em percentagem inferior a 5% da massa do cimento, adicionada 

durante a amassadura, às argamassas e betões, com a finalidade de modificar certas propriedades destes materiais.   

10 Estrutura de aço disposta tanto longitudinalmente como transversalmente ao longo do poste, destinada a reforçar 

o betão e a absorver principais esforços de tração.   
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peça única, enquanto os metálicos são facilmente desmontáveis, optando-se por estes em locais 

de difícil acesso.  

A EDP D tem como principais fornecedores de AB as empresas Cavan e Postejo. Para além 

do fornecimento dos postes, a Cavan também realiza serviços especializados de reparação e 

total recuperação dos postes da LA. Antes de serem comercializados, existe um rígido controlo 

de qualidade dos AB perante ensaios que são regidos de acordo as normas da EDP (DMA - C67 

- 205-E, DMA - C67 - 215-E, DMA - C67 - 220-E, DMA - C67 - 225-E) e por normas europeias 

(EN 13369, EN 12843) (http://www.cavan.pt/, http://www.postejo.com/).  

Os AB são ativos que apresentam um tempo de vida útil esperado entre os 45 e os 50 anos, 

embora nos dias de hoje estejam implantados postes com mais de 60 anos. Quando inseridos 

numa LA, os AB sofrem variadas formas de degaste. Uma das grandes causas são os esforços 

a que estão sujeitos, essencialmente, esforços de torção, flexão, tração e compressão originados 

pela ação do vento, das forças que os cabos de linha exercem, esforço do seu próprio peso, do 

esforço sobre o maciço entre outros. Na parte superior do AB é onde estão aplicadas a maior 

parte das tensões, devido aos elementos da linha que se encontram ligados. Os agentes 

atmosféricos também estão inteiramente ligados com o desgaste do AB, como o vento, as 

variações de temperaturas nas regiões onde se localiza a linha, a proximidade com a orla costeira 

é propícia a uma maior erosão dos AB, bem como o índice ceráunico11 do local onde a linha está 

instalada.  

A referência da EDP D para os diferentes AB tem em consideração o tipo de rede a que se 

destina, a altura total, a solicitação principal12 e secundária13 e código de dimensões do topo do 

AB: Nos dois exemplos apresentados de seguida, são indicadas as designações utilizadas: 

Exemplo 1 – Poste para rede MT, de 20 metros de altura total e solicitação principal igual a 

1200 daN: 20M1200 ou 20MP02-1200 em que P02 é o código referente à dimensão do topo de 

1200 daN; 

Exemplo 2 – Poste para rede AT, de 22 metros de altura total e solicitação principal igual a 

4000 daN: 22A4000 ou 22AM08-4000 em que M08 é o código referente à dimensão do topo de 

4000 daN.  

No momento da fabricação, os postes são marcados, em relevo (com uma profundidade de 

3 mm e 5mm), com a mesma referência da EDP D, possuindo ainda outras indicações como o 

ano de fabrico, dia do ano em que ocorreu a fabricação (começando em 1 correspondendo ao 

dia 1 de Janeiro do respetivo ano), nome ou marca do fabricante e, no caso dos fabricantes que 

                                                 
11 O índice ceráunico indica o número de dias de trovoadas por ano numa determinada região.  

12 A solicitação principal representa a força máxima exercida na direção de maior inércia e na secção transversal 

distante 0,25 m do topo, quando o vento máximo habitual com pressão dinâmica de 750 Pa atua no poste sobre aquela 

direção (EDP, 2004). 

13 A solicitação secundária representa a força máxima aplicável normalmente ao AB, na direção de menor inércia e 

na secção transversal distante 0,25m do topo, quando o vento máximo habitual com pressão dinâmica de 750 Pa atua 

no poste sobre aquela direção (EDP, 2004). 
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possuem vários centros, o número indicativo do centro. Estas marcações encontram-se abaixo 

da placa que sinaliza perigo de morte, como se pode verificar na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As marcas presentes no AB da Figura 7 dizem respeito a um AB com as seguintes 

características: 

 26 metros de altura total; 

 AT (representado pelo “A” de “AM08”); 

 4000 daN  de solicitação principal (representado pelo código referente à dimensão do 

topo “M08” e escrito por baixo) ; 

 1320 daN de solicitação secundária; 

 Data de fabrico: 16 de Abril de 1996 (representado por “96-04-16”); 

 Nome do fabricante: Cavan no qual o número “05” representa o número do centro da 

Cavan onde foi produzido o AB.  

Além das marcas referidas anteriormente, os AB apresentam outras marcações em relevo. 

Numa das faces laterais é também realizado um traço horizontal, a três metros da base, para 

verificar a profundidade de encastramento. Nessa mesma face existe um círculo, que representa 

o centro de gravidade do AB, o qual é também representado de igual forma na face oposta à 

face anterior (ver Anexo III – Figura A6).  

Na base do poste, a tinta permanente, existe novamente uma referência da EDP D, referente 

ao dia e mês de fabricação (EDP, 2004). 

 

2.3.3. Caraterísticas Gerais dos AB 

As caraterísticas dos AB estão associadas com a sua configuração tendo em conta a finalidade 

do seu desempenho. Como tal, quando se projeta a colocação de um AB é necessário ter 

conhecimento do seu comprimento, da dimensão da cabeça do AB, da dimensão das fundações, 

dos tipos de esforços aplicados e dos diferentes tipos de AB existentes.  

Figura 7 – Marcas em relevo e placa de sinalização de perigo (seção inferior de um AB) 
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 Comprimento 

A escolha da dimensão do AB tem de ter em conta o local da sua implantação e função. O 

comprimento dos AB têm de obedecer às disposições regulamentares que a EDP D definiu para 

LA.  

O comprimento total do AB, que se representa por H, é o tamanho desde da sua base até 

ao topo. O comprimento útil, por norma representado por h, corresponde ao tamanho do AB 

quando implantado, desde do solo até ao topo como se pode verificar na Figura 8. 

     

 Dimensão da Cabeça 

O topo do AB está destinado para a montagem das ferragens, armações e dos isoladores. Os 

AB apresentam furação no topo, em duas faces, no qual o diâmetro dos furos é de 24 mm (+/- 1 

mm de tolerância) e o espaçamento dos furos é em função da dimensão do AB e da função do 

mesmo (ver Anexo III – Figura A7). 

 

 Fundações 

As fundações fornecem estabilidade aos AB, mas é necessário ter em conta um conjunto de 

caraterísticas para a sua construção, são elas: 

 A altura do AB;  

 A natureza do solo;  

 A função do apoio; 

 Os esforços que o apoio estará submetido.  

Os AB podem encastrados em maciço de betão ou implantados diretamente no solo. Nos 

casos dos postes implantados diretamente no solo, a profundidade de enterramento he, em 

metros e arredondados ao decímetro, não deve ser inferior à expressão (1): 

ℎ𝑒 = 0,1𝐻 + 0,5             𝐻 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝐴𝐵 𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  

Para AB de altura total igual ou superior a quinze metros admitem-se profundidades inferiores 

à expressão (1), mas nunca inferior a dois metros, desde que não comprometa a estabilidade do 

AB (RSLEAT, 2011). 

Os AB da LA habitualmente são colocados com maciços de fundação devido ao elevado 

risco de falha. Os fabricantes recomendam as respetivas dimensões, para que o AB garanta a 

estabilidade necessária. O dimensionamento do maciço de fundação depende do tipo de AB, 

das propriedades do terreno e na determinação dos vários esforços que atuam. Na Figura 8 está 

representado um AB com comprimento total H e comprimento útil h, e o seu respetivo maciço, 

de dimensão a (paralela à direção da força F) e b (normal àquela direção). A força F é a resultante 

das forças aplicadas reduzida a 0,25 m do topo do poste.  
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 Tipos de Esforços 

Os AB quando implantados na LA sofrem de diversos tipos de esforços. Esses esforços 

dependem dos tipos de AB aplicados e da presença de agentes atmosféricos. Os diferentes 

esforços são classificados como: 

 Esforços longitudinais – são esforços mecânicos que se exerce no AB por este suportar 

condutores apenas num dos lados ou, no caso dos vão próximos não serem de iguais 

dimensões; 

 Esforços verticais – são esforços induzidos no AB pelo peso dos condutores ou quando 

existem mangas de gelo na LA.  

 Esforços transversais – são esforços mecânicos devido à ação do vento sobre o AB e 

das trações que os condutores exercem em situações de ângulo.  

 

 Tipos de AB  

Existem seis tipos de AB que exercem diferentes funções na LA que são respetivamente 

(RSLEAT, 2011):  

 Apoio de Alinhamento – são apoios que se encontram em troços retilíneos. Nestes 

apoios devem-se considerar os esforços transversais devido à ação do vento; 

 Apoio de Ângulo – são apoios situados quando ocorre um ângulo da linha. Nestes apoios 

devem-se considerar os esforços transversais devido à ação do vento e da tração dos 

condutores.  

 Apoio de Reforço – são apoios destinados a suportar os esforços longitudinais, de forma 

a dar maior estabilidade à LA, reduzindo o impacto caso ocorra a rotura de condutores. 

Por norma, são colocados apoios de reforço de quinze em quinze vãos14 de LA.    

 Apoio de Derivação – são apoios que têm a finalidade de suportar esforços verticais e 

longitudinais causados pela ação do vento e pela tração exercida pelos condutores de 

derivação. O apoio de derivação ocorre quando a LA segue para mais do que uma 

direção.   

                                                 
14 Um vão consiste no comprimento de linha aérea entre dois apoios de betão consecutivos. 

Figura 8 – Apoio de Betão e respetivo Maciço (Fonte: http://pt.calameo.com/read/0040140942be2d21a216e) 
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 Apoio de Fim de Linha – são apoios que se encontram no início e fim duma LA. Têm de 

suportar esforços longitudinais dos condutores devido à tração destes e à ação do vento. 

Também atuam esforços verticais provocados pelo peso dos condutores. 

 Apoios de Travessia ou de Cruzamento15 – são apoios que limitam um vão. Atuam os 

mesmos esforços do Apoio de Alinhamento. 

A Figura 9 é um exemplo figurativo de uma LA de MT, onde se pode verificar a aplicação dos 

diferentes tipos de AB.  

2.3.4. Cabos Subterrâneas 

Os cabos subterrâneos encontram-se presentes nos maiores centros urbanos e, são 

implementados ao longo da via pública, em valas abertas, em passeios ou em galerias técnicas. 

Os cabos condutores que constituem as linhas são devidamente protegidos, tendo caixas de 

visita para facilitar a inspeção e a manutenção. Em conjunto com a linha de distribuição de 

energia, é possível também introduzir um cabo de telecomunicações para transmissão de dados 

necessários relativos à linha. Nas valas, onde passa a linha subterrânea, são colocadas lajes de 

proteção, redes plásticas e fitas de sinalização. Na transição da linha subterrânea para linha 

aérea ou nas instalações terminais, é efetuada a proteção contra descargas atmosféricas. 

  

2.3.5. Subestações 

As subestações são instalações que se destinam a transformar a energia em níveis de tensão 

mais baixos, normalmente de 60 kV para níveis de MT de 30, 15, 10 e 6 kV. Esta redução do 

nível de tensão da energia elétrica permite que os clientes de MT se liguem diretamente à LA, 

clientes esses que são maioritariamente entidades relacionadas com a indústria. 

                                                 
15 Travessia ou Cruzamento corresponde às seguintes situações: travessia de auto-estradas e de estradas 

nacionais ou municipais, travessia de cursos de água navegável, travessia de teleféricos, travessia e 

cruzamento de caminhos-de-ferro, cruzamentos com linhas de tração urbana ou suburbana, cruzamentos 

com outras linhas de energia e cruzamentos com linhas de telecomunicação (RSLEAT, 2011).  

Figura 9 – Diferentes tipos de AB implementados na LA (Fonte: 

http://pt.calameo.com/read/0040140942be2d21a216e) 
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As subestações de AT/MT são automatizadas e telecomandadas, levando a que a 

reconfiguração, bem como a deteção de incidentes se tornem mais fáceis e flexíveis. 

Geralmente, as subestações encontram-se mais concentradas nas zonas onde se efetuam 

maiores cargas de energia, ou seja, em centros urbanos maiores. Logo, para assegurar a 

qualidade do serviço é necessário um maior número de subestações.  

Existem dois tipos de subestações: 

a) As subestações de corte aberto, onde os equipamentos estão ao ar livre, e o próprio ar 

funciona como isolador; 

b) As subestações de corte fechado, nas quais os equipamentos se encontram instalados 

em compartimentos pressurizados na presença de hexaflureto de enxofre, que funciona 

como isolador.  

2.3.6. Postos de Transformação (PT) 

Os PT’s são instalações elétricas que têm como objetivo a transferência de energia elétrica entre 

redes que possuem diferentes tensões. Esta transferência é realizada através da utilização de 

transformadores, que convertem a energia.  

Ao longo das subestações de MT, existem postos de transformação, que efetuam a redução 

do nível de tensão para BT, para que esta possa ser consumida pela maioria dos clientes finais.  

De um modo geral, um PT é composto por três elementos: 

1. Equipamento de corte/seccionamento, que correspondem a instalações que permitem 

estabelecer ou interromper, por meio de interruptores, a energia nas linhas elétricas;  

2. Transformadores; 

3. Quadro geral de baixa tensão, através do qual é distribuída a energia para os ramais da 

rede BT.  

 

2.3.7. Cadeia de Abastecimento de Energia 

Depois de se apresentar os principais elementos da RND, podemos constatar que a cadeia de 

abastecimento da empresa, esquematizada na Figura 10, tem início na produção de eletricidade 

que pode ser realizada conforme dois regimes (http://www.ren.pt/): 

 Produção em regime ordinário, relativamente à produção com base nas fontes 

tradicionais e nos centros electroprodutores hídricos; 

 Produção em regime especial, relativamente à utilização de fontes de energia renováveis 

para gerar energia. 

Após a produção de eletricidade, a REN, através da RNT, encarrega-se do transporte da 

energia de Muito Alta Tensão (MAT≥150 kV), para as subestações MAT/AT, no qual será 

reduzida a tensão para valores de AT, alimentando assim a RND.  

Na restante parte da cadeia atuam a DMN e as DRC’s. Relativamente à concessão de 

AT/MT, as direções atuam na gestão de trabalhos programados, em planos de manutenção, 

avaliação das condições, análise de reclamações, assistência à rede, pesquisa e localização de 

defeitos, reparações provisórias, consignações e reposição de condições técnicas. Nas 
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concessões de BT, as DRC’s têm enfoque nas operações core como a gestão da rede BT e dos 

PT’s, da iluminação pública, contagens, fraudes e contratos de clientes.  

Nas subestações AT/MT verifica-se novamente outra redução da tensão da energia, às quais 

se ligam alguns consumidores do setor industrial. Por sua vez, os PT’s convertem a energia de 

MT para tensões mais baixas, de modo a serem utilizadas pelos consumidores BT. 

2.4. Conclusões do Capítulo 

O Grupo EDP tem um grande domínio no setor da energia, não só na Península Ibérica, mas 

também em diversos países por todo o mundo. Este sucesso prende-se com o facto de a EDP 

estar inserida em toda a cadeia de abastecimento de energia, desde a produção até ao 

consumidor final. O Grupo EDP é bastante reconhecido no mercado devido à sua filosofia de 

exigência, qualidade e desempenho, tentando sempre criar valor em todas as suas unidades de 

negócio. Em Portugal, não existe concorrência de outras empresas que sejam capazes de 

prestar os mesmos serviços com o nível de qualidade e execução igual ou superior.  

A empresa EDP D, sendo responsável pela distribuição de energia, tem de lidar com diversas 

entidades (fornecedores, entidades reguladoras, Estado, Câmaras Municipais, empresas de 

serviços externos, outras empresas do Grupo EDP, entre muitas outras) e tem de lidar com a 

gestão de múltiplos ativos que apresentam específicas e diferentes caraterísticas. De notar que 

estes ativos estão em sintonia e dependem muito do funcionamento uns dos outros.  

Os AB por serem o suporte da rede de distribuição de energia assumem um papel relevante 

no negócio da empresa, e como tal é necessário reduzir o número de falhas a um valor mínimo, 

pois caso estas existam, colocam em risco a qualidade do serviço. Existem diversos fatores que 

levam os AB a ter um elevado desgaste ao longo da sua vida. Uma melhor avaliação do estado 

dos AB permite, não só otimizar a monitorização dos mesmos, bem como avaliar o seu estado 

para uma possível reutilização.      

 

 

 

 

Figura 10 – Cadeia de abastecimento de energia  



20 

 

3. Revisão Bibliográfica 

Nesta secção, serão abordados os temas que estão relacionados com o desenvolvimento desta 

dissertação, começando por definir o conceito gestão de ativos para as empresas (seção 3.1.) e 

a necessidade que estas têm em possuir este tipo de gestão, focando-se mais especificamente 

no setor da energia (seção 3.2.). Na seção 3.3. descreve-se uma das estratégias de gestão de 

ativos da EDP D, a manutenção, os diferentes tipos e de que forma se aplicam.  

Seguidamente será abordado o tema em foco no trabalho na secção 3.4., os AB. Primeiro realiza-

se uma pequena comparação dos diferentes apoios utilizados no suporte das LA, depois aborda-

se as principais causas da degradação dos AB e ainda, é apresentado um estudo de reutilização 

de apoios (seção 3.5.). 

Por fim, explica-se o conceito da Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão, a sua importância 

e principais métodos (seção 3.6.), assim como as características essenciais que os critérios de 

avaliação devem possuir. Posteriormente, explicita-se o modelo que será utilizado no apoio à 

decisão da problemática do trabalho, o método de classificação ELECTRE TRI (seção 3.7. e 

seção 3.8.).  

3.1. Definição de Gestão de Ativos  

A expressão gestão de ativos é bastante utilizada podendo ter diversos significados consoante 

os diferentes tipos de indústria nas quais é aplicada. A gestão de ativos é um termo proveniente 

da área financeira, onde é aplicada a carteiras de investimento como, por exemplo, de ações, 

títulos, entre outros instrumentos financeiros. É fundamental para a gestão desses ativos 

financeiros ter em conta o risco e o retorno dos seus investimentos. Como tal, os investidores 

têm de identificar o risco que consideram aceitável e as técnicas de gestão de ativos a serem 

usadas, de modo a não ultrapassar esse nível de risco e a ter o maior retorno possível (Brown & 

Humphrey, 2005).  

As empresas de distribuição de energia assim como outras indústrias têm-se focado no 

conceito de gestão de ativos, pois ambos têm de lidar com a necessidade de gerir um conjunto 

de infraestruturas, no qual o desempenho destas são a base do seu negócio (Nordgård et al., 

2011).  

Para Schneider et al., (2006) gestão de ativos significa a atuação sobre um grupo de ativos 

ao longo de todo o ciclo de vida técnico, de forma a garantir o retorno adequado e os padrões de 

serviço e de segurança definidos. Para que se verifique uma boa gestão de ativos tem de ser 

cumprir certos aspetos como: a estratégia e as operações estarem em sintonia com os valores 

e objetivos dos stakeholders; um equilíbrio de confiança, segurança e financeiro; a existência de 

taxas com base no desempenho e regime de sanções com base nos resultados.  

A gestão de ativos não passa de um conjunto de disciplinas, métodos, procedimentos e 

ferramentas que as organizações adotam ao longo de todo o ciclo de vida do ativo físico, de 

forma a otimizar o desempenho dos ativos e reduzir do impacto dos custos e da exposição ao 

riscos dos mesmos (Woodhouse, 2001).  
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3.2. Necessidade da Gestão de Ativos   

Durante as duas últimas décadas, o setor de energia e particularmente as operadoras da rede 

de distribuição, tiveram de lidar com conjuntura atual, como aconteceu noutras indústrias. Os 

gestores têm de lidar com um elevado número de ativos, com o seu envelhecimento após anos 

de subinvestimento. O grande desafio dos gestores é encontrar o equilíbrio entre as exigências 

na qualidade de serviços e produtos dos clientes, bem como o retorno do capital investido por 

parte dos acionistas. Motivadas pela necessidade de eficiência, as empresas de distribuição de 

energia elétrica têm intensificado os esforços na criação de formas mais eficientes de gestão do 

seu negócio (Schneider et al., 2006).  

A tecnologia está em constante mudança, a um ritmo cada vez mais avassalador. O setor de 

energia adota práticas de manutenção que têm sido desenvolvidas ao longo dos anos de 

atividade. Este facto tem aspetos positivos e negativos. O aspeto positivo é a grande experiência 

na exploração, na manutenção e na compreensão dos ativos. A desvantagem é que é 

extremamente fácil utilizar práticas que foram desenvolvidas há 10, 20 ou mesmo de há 50 anos 

atrás, é que não são apropriadas nos dias de hoje. A gestão de ativos é uma construção que tem 

em conta todos os acontecimentos que ocorreram no passado em sintonia com as melhores 

práticas que se consideram para os cenários dos dias de hoje, em vez de simplesmente se 

guiarem pelas abordagens antes adotadas (Davies, Dieter & McGrail, 2011). 

A gestão de ativos permite que os gestores analisem em maior detalhe toda a rede de 

distribuição possibilitando a identificação de onde reduzir, manter ou investir com o objetivo de 

obter a combinação ideal entre investimentos e ações a tomar. Desta forma é particularmente 

relevante para a empresa, conseguir-se concentrar em criar valor tanto para os acionistas como 

para os clientes, através da redução de custos e do aumento da vantagem competitiva (Palombo, 

2005).  

Segundo Shahidehpour & Ferrero (2005), a implementação da gestão de ativos não tem 

somente influência nas áreas técnicas e financeiras, também contribui para um maior 

envolvimento por parte de todos os departamentos da empresa na utilização e partilha de 

informação dos ativos físicos em tempo real. O trabalho administrativo fica mais facilitado uma 

vez que é automatizado pelos sistemas de informação. 

3.3. Manutenção 

A gestão de ativos que a EDP D realiza é baseada numa estratégia de manutenção e substituição 

de ativos, tendo em conta o histórico de indicadores de qualidade de serviço e avarias. Para além 

da realização de uma manutenção adequada, a EDP D adota uma abordagem mais focada no 

controlo e monotorização da condição técnica, prevendo a ocorrência de falhas nos ativos e 

atuando para que uma resposta a uma possível falha só se verifique momentos antes da 

ocorrência de uma possível falha, de maneira a realizar uma otimização de recursos.  

Para a EDP D as ações de manutenção tem por objetivo manter e repor a condição técnica 

dos ativos, garantindo a segurança, o cumprimento da regulamentação e conservar o 

desempenho das suas funções. 
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De acordo com a norma NP EN 13306:2007, respeitante à Terminologia da Manutenção, 

define manutenção como a “combinação de todas as ações técnicas, administrativas e de gestão, 

durante o ciclo de vida de um bem, destinadas a mantê-lo ou repô-lo num estado em que ele 

possa desempenhar a função requerida”   

É importante definir os tipos de manutenção que o gestor de ativos tem ao seu dispor e, em 

que ocasiões devem ser aplicados, para ter conhecimento do esforço físico e económico que os 

diferentes tipos de manutenção obrigam. No diagrama da Figura 11 estão identificados os 

diferentes tipos de manutenção que são considerados pela EDP D.  

Segundo a norma NP EN 13306:2007, a manutenção preventiva é uma manutenção 

programada que tem como objetivo a redução da probabilidade de ocorrer uma avaria ou 

desgaste do ativo. A manutenção corretiva é efetuada depois da ocorrência de uma avaria e tem 

como objetivo a reposição do bom estado do ativo.  

As definições que a EDP D atribui a cada tipo de manutenção são as seguintes (EDP D, 

2014):  

 Manutenção Preventiva Sistemática – manutenção efetuada com períodos de tempo 

previamente definidos ou de acordo com a utilização do ativo.  

 Manutenção Preventiva Condicionada – manutenção baseada no registo de um conjunto 

de parâmetros significativos que foram definidos para o seu funcionamento.  

 Manutenção Preditiva – a monotorização dos ativos com base nos resultados da 

manutenção sistemática e condicionada, permite avaliar a condição técnica e prever a 

evolução do funcionamento dos ativos.   

 Manutenção Extraordinária – corresponde a intervenções esporádicas de longo prazo 

durante a vida útil do ativo. Estas intervenções podem ser sugeridas pelo fabricante com 

base no tempo de funcionamento e de utilização, de modo que o bom desempenho do 

ativo seja garantido.  

 Manutenção Corretiva Paliativa – corresponde a intervenções que são efetuadas 

momento em que ocorre a avaria. A intervenção pode ser de emergência quando a avaria 

tem precursões graves ou uma reparação provisória, ficando o ativo limitado do que que 

respeita as suas funcionalidades.   

 Manutenção Corretiva Curativa – corresponde a intervenções que visam repor a 

condição técnica do ativo de forma a ficar totalmente funcional.  

Manutenção

Preventiva

Sistemática Condicionada Preditiva Extraordinária

Corretiva

Curativa Paliativa

Regulamentar

Figura 11 – Tipos de Manutenção adotados pela EDP D 
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 Manutenção Regulamentar – manutenção que tem de ser efetuada independentemente 

da condição técnica dos ativos, dado que existe uma obrigatoriedade de cumprir a 

regulamentação em vigor.  

3.4. Apoios de Betão 

Os apoios desde à muito que têm sido utilizados como suporte das LA, das linhas de transmissão 

telefónica e na iluminação. A carga que têm de suportar, não depende somente do seu próprio 

peso e dos elementos que suportam, depende também de outros parâmetros externos como por 

exemplo o vento. Os apoios que têm sido utilizados nestas funcionalidades podem ser de 

diferentes materiais. Os mais usuais são de madeira, de betão armado e de aço. Ambos possuem 

várias vantagens e desvantagens dependendo do seu propósito e da região de implementação 

(Hosford et al., 1998). A utilização de AB tem sido cada vez mais usual em países da Europa e 

da América do Norte, tornando-se uma alternativa popular aos postes de madeira e de aço 

(Bogajewski et al., 1982; Kuebler, 2008). A Tabela 2 apesenta um conjunto de caraterísticas 

referentes à utilização dos diferentes tipos de apoio (Deegan, 2008; Hosford et al., 1998; 

Rodgers, 1984). 

Tabela 2 – Comparação dos diferentes tipos de apoios 

Apoio 
Custo de 

Produção 

Custo de 

Manutenção 
Transporte 

Durabilidade 

(anos em média) 
Reutilização Impacto Ambiental 

Madeira Baixo 

Moderado 

(requer 

tratamentos 

químicos 

contra 

pragas) 

Relativamente 

acessível (porém 

frágil) 

30 

Pouco provável 

(decomposição 

devido à ação de 

baterias e fungos), 

Reutilização quase 

inexistente 

Elevada contaminação dos 

solos (tratamentos químicos), 

Emissão de gases poluentes no 

processo de fabrico  

Betão 

Armado 
Elevado 

Moderado 

(deterioração 

do betão e 

corrosão da 

armadura) 

Difícil de manipular 

(pesados, bloco 

único, bastante frágil) 

50 

Reutilizável 

(armadura é utilizada 

para fazer novos AB), 

Reutilização 

frequente 

Elevado consumo de energia e 

emissão de gases poluentes no 

processo de fabrico  

Aço 
Bastante 

elevado 

Reduzido 

(corrosão do 

aço) 

Acessível (mais leve 

do que ambos, 

articulados/flexíveis) 

50 

Reutilizável 

(armadura é utilizada 

para fazer novos 

apoios), Reutilização 

frequente 

Elevado consumo de energia e 

emissão de gases poluentes 

(menor emissão se for a partir 

de aço reutilizado do que do 

minério) no processo de fabrico  

 

Um dos grandes perigos que coloca em causa o desempenho dos AB está relacionado com 

a corrosão da armadura de aço, que por sua vez leva à fragmentação do betão e, em última 

instância à quebra do apoio. Este processo de degradação é inevitável e decorre ao longo dos 

anos (Rodgers, 1984). Na seção seguinte serão apresentados os principais agentes no processo 

de degradação. 

3.5. Degradação dos AB 

O desempenho dos AB está inteiramente relacionado com a sua durabilidade, ou seja, com a 

sua aptidão em desempenhar as funções para as quais foram projetados, sem que sejam 

necessárias quaisquer intervenções de reparação previamente planeadas. Como a principal 

função dos AB é suportar as LA, a sua degradação irá refletir no seu desempenho. 
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A deterioração dos AB pode ser de várias origens. Pode ser devido a erros humanos ou a 

ações naturais de ordem física, química, biológica ou mecânica (ver Anexo IV – Tabela A2). Os 

erros humanos são erros relacionados com a fase da concepção (erros de cálculos) e execução 

do projeto e, maus procedimentos de manutenção nas LA. As ações naturais são induzidas por 

agentes de degradação como a temperatura, vento, água, descargas atmosféricas, 

microrganismos e bactérias, resistência dos materiais aos esforços aplicados, entre outros. Estes 

agentes dependem do clima e da região geográfica onde estão inseridos os AB, da altura do ano 

e dos diferentes micros climas. (Bayliss et al., 2012; Brown, 2002) 

Na seção a seguir serão apresentados estudos que foram realizados com o intuito de 

monitorizar e examinar os efeitos da ação dos agentes de degradação em apoios de LA. Uma 

vez que não foram encontrados muitos estudos efetuados a AB, também serão referidos na 

presente revisão bibliográfica alguns estudos realizados a apoios de madeira ou em estruturas 

de betão armado.  

3.5.1. Estudos resultantes da ação dos agentes de degradação  

Bogajewski et al,. (1982) estudaram o efeito dos movimentos de terras onde estão implantados 

os AB da LA. Os movimentos de terras provocam sérios danos nos AB, que podem passar 

despercebidos por ser um processo lento e gradual. Foram realizados testes para medir a 

resistência dos AB, dividindo-os em quatro categorias: o apoio standard, o apoio com o apoio 

com isolamento anticorrosivo, o apoio com espigão fixo no solo e o “pole socket”. Os AB destas 

quatro categorias foram comparados com diferentes resistências do solo. As principais 

conclusões deste estudo ditaram que ao longo da LA os AB lidam com diferentes resistências do 

solo. Durante a movimentação do solo ocorre uma elevada deterioração da armadura dos AB. 

Os critérios mais importantes para avaliar os danos nos AB foram a resistência do AB 

relativamente ao solo e as caraterísticas térmicas do solo.  

 As empresas de distribuição de energia do Reino Unido efetuaram uma análise de modo a 

verificar de que maneira o clima tem influência nos seus custos e desempenhos (Yu et al., 2009). 

Com as frequentes mudanças climatéricas na Califórnia, Franco & Sanstad (2007), também 

avaliaram o efeito do clima na distribuição de energia. Ambos afirmam que certos parâmetros do 

clima como chuva, vento, temperatura e descargas atmosféricas estão correlacionados com as 

interrupções de energia. No primeiro caso, utilizou-se as técnicas factor analysis e two-stage data 

envelopment analysis para examinar o efeito do conjunto de parâmetros referidos acima nas LA. 

Os resultados indicaram que os parâmetros têm influência nos custos assim como no 

desempenho de alguns dos ativos da LA. Porém, como o clima no Reino Unido não varia assim 

muito de região para região, não se conseguiu obter maior impacto nos resultados. No segundo 

caso, utilizaram dados estatísticos de diferentes regiões da Califórnia, comparando as projeções 

das possíveis mudanças climatéricas com o consumo de eletricidade. O parâmetro em enfase 

foi a variação da temperatura, no qual se pode concluir que futuramente iria ter elevado impacto 

no consumo de energia nomeadamente em momentos de pico.  

 A ocorrência de furacões ou tempestades é relativamente frequente nos Estados Unidos da 

América e tem elevado impacto na rede de distribuição de energia. Bjamadottir et al.,(2014) 
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apresentaram um estudo baseado no risco que avalia os danos causados nos apoios de madeira 

da LA pela ocorrência de um furacão, assim como os custos e benefícios de diferentes 

estratégias de mitigação. Este trabalho baseia-se na análise da degradação dos apoios de 

madeira e no seu desempenho quanto ao suporte da LA e, de modelos probabilísticos 

relacionados com o vento, que determinam a probabilidade de falha dos apoios em determinadas 

regiões. A metodologia utilizada aparentemente é uma boa ferramenta para avaliar a 

vulnerabilidade e impacto dos furacões nos apoios de madeira. Quatro medidas de mitigação 

mostraram ser bastante significativas na redução de custos referente à substituição dos apoios 

por causa do furacão: 1– substituição dos apoios por outros com menor tempo de atividade na 

LA; 2 – substituição dos apoios danificados por apoios mais robustos; 3 – substituição dos apoios 

danificados e em certos casos substituição por apoios mais robustos; 4 – resulta da combinação 

da estratégia 1 e 3 e é focada para apoios localizados perto da orla costeira.  

 Davidson et al., (2003) elaboraram um estudo baseado numa larga base de dados referente 

às interrupções na LA originadas pelo acontecimento dos recentes furacões. Este estudo foca-

se sobretudo no número de falhas e clientes afetados, localização geográfica, duração e causas 

das falhas, tipos de equipamentos afetados (apoios, transformadores, entre outros), também tem 

em conta a relação entre interrupções com a velocidade do vento, precipitação e tipo de solo. A 

análise permitiu concluir que a maior parte das interrupções é causada pelo impacto das árvores 

na LA. O vento máximo verificado pode induzir na ocorrência de maiores interrupções, mas a LA 

instalada consegue suportar mesmo em condições adversas. O maior número de interrupções 

ocorreu perto de áreas de residenciais.  

 Kudzys (2006) teve como base no seu trabalho o vento em cenários de tempestades, o 

depósito de gelo e eventos de rutura dos condutores das LA que podem pôr em causa o 

desempenho dos AB. A probabilidade de falha é calculada através de métodos probabilísticos 

condicionados considerando a durabilidade e a avaliação durante a vida útil do AB. Tanto a 

resistência dos materiais, como as ações do vento, o depósito de gelo, a rutura dos condutores 

e as probabilidades de falha são processos aleatórios dependentes do tempo. O modelo concluiu 

que os fatores de degradação acima referidos têm uma consequência decisiva no desempenho 

dos AB. Abordagens baseadas em eventos probabilísticos evidenciaram que os efeitos 

climatéricos, ao longo do tempo, colocam em causa a segurança dos AB. O autor recomenda 

que a avaliação da segurança dos AB deve ser feita com métodos de avaliação multicritério. O 

conjunto de todos os elementos presentes na LA, suscetíveis a falhas, devem ser analisados 

recorrendo a probabilidades condicionadas.   

 A proximidade da orla costeira é um fator de degradação que se deve ter em consideração. 

Cerqueira et al., (2012) realizaram um estudo em duas regiões da orla costeira distintas, em 

Pontal do Paraná e Costa Sauípe, no Brasil. As duas regiões apresentam diferentes 

caraterísticas climatéricas. Pontal do Paraná é classificado como um clima subtropical húmido 

com predominância de massa polar atlântica, enquanto que a Costa Sauípe é classificado com 

clima equatorial tropical. Estas diferentes regiões apresentam diferenças relativamente à 

humidade, variação de temperaturas, radiação solar, direção e velocidade do vento, níveis de 
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precipitação entre outros. Foram analisados vários materiais constituintes da rede de distribuição 

de energia, dos quais umas estruturas de betão armado. Mensalmente eram recolhidos valores 

dos níveis de cloreto e sulfato, assim como outros parâmetros meteorológicos, de modo a se 

poder classificar a corrosão atmosférica. Pontal do Paraná foi classificado ambiente rural, a 

categoria mais baixa em termos de agressividade, com base nos níveis de humidade e 

concentração de poluentes, enquanto que a Costa Sauípe foi classificado como ambiente 

marítimo, o mais agressivo em termos de corrosão atmosférica. Não se conseguiu extrair 

conclusões relevantes em relação à estrutura de betão uma vez que o método utilizado era 

qualitativo e, não tinha em conta a longa durabilidade das estruturas de betão. Após um ano e 

meio de recolha de dados não ocorreram alterações significativas que evidenciassem a 

existência do processo de corrosão.  

 Stillman (1994) utilizou a simulação de Monte Carlo para prever o risco de falha do AB durante 

o seu período de vida útil. Como inputs do modelo o autor utilizou os esforços suportados pelos 

AB causados pelos condutores e outros acessórios da LA, utilizou os esforços aleatórios 

provocados pela ação do vento (modelados pela distribuição de Gumbel) e por fim, uma 

distribuição de Sparameter-Weibul para descrever a dispersão da força e a degradação dos 

materiais. A aplicação do modelo conseguiu reduzir na ordem dos 10% a 15% os custos de 

manutenção assim como os custos associados a uma eventual falha dos AB. 

 Muitos outros estudos foram realizados com o intuito de avaliar o desempenho de apoios de 

madeira nas LA, tendo em conta a sua deterioração e procedimentos de manutenção (Bolin & 

Smith, 2011; Nguyen et al., 2004; Ryan et al., 2014; Shafieezadeh et al., 2013; Wong & Rahmat, 

2010).  

 Na literatura atual não foram encontrados estudos relativamente à reutilização dos AB das LA 

ou estruturas de betão armado para se poder extrapolar. Na seção seguinte será apresentado 

um estudo realizado para testar o potencial uso de apoios de madeira que foram removidos das 

suas funções.  

3.5.2. Reutilização dos apoios 

Cooper et al., (1996) estudaram a possibilidade de reutilizar ou reciclar apoios de madeira ou 

partes dos apoios. A reciclagem dava origem a outros produtos de madeiras. Foi feita uma 

avaliação com base nas seguintes caraterísticas: idade, tipo de madeira, tipo de tratamento de 

conservação, dimensões, estado de degradação, danos causados pelos esforços mecânicos, 

local onde estava implantado e outros fatores específicos que pudessem ter efeito no seu 

desempenho. Feita a análise, os apoios de madeira foram alocados a possíveis alternativas de 

reutilização com base em certos critérios. Estas alternativas foram ordenadas tendo em conta a 

preferência das empresas na sua reutilização (ver Tabela 3). 

 O estudo concluiu que cerca de 8% dos apoios analisados podem ser reutilizados sem 

recorrer a quaisquer tratamentos de conservação, 15% pode ser utilizado em “cedar rood shakes” 

e, 35% em outros novos produtos. No estudo também é referido um fluxograma do transporte 

dos apoios até a instalações, para efetuar um tratamento de conservação, para que possam ser 

colocados novamente em funções. 
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Tabela 3 – Hierarquia das alternativas de reutilização dos apoios retirados (Fonte: Cooper et al., 1996)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (MCDA)  

O setor da energia tem sido bastante propício ao surgimento de vários problemas que estão 

intrinsecamente ligados à natureza dos métodos multicritério. Os profissionais do ramo têm 

respondido aos desafios com formulações sofisticadas, modelos e métodos adequados 

recorrendo à MCDA para resolver uma diversidade de problemas operacionais e de planificação 

no setor da energia. A aplicação destes modelos e métodos tem sido um contributo eficaz em 

vários problemas de tomada de decisão (Diakoulaki et al., 2005). 

A MCDA é uma ferramenta de comparação, que tem em consideração um conjunto de 

critérios, tornando-se bastante eficaz na formulação de conclusões em problemas complexos 

(Brito et al., 2010).  

A MCDA lida principalmente com três tipos de problemas de decisão: os de ordenação, os 

de classificação e os de escolha. Os problemas de ordenação consistem em ordenar de forma 

hierárquica todas as alternativas da pior para a melhor, tendo em conta a avaliação dos critérios 

que foram considerados. Os problemas de classificação consistem na atribuição a cada 

alternativa a uma classe predefinida e ordenada por ordem de preferência. Os problemas de 

escolha consistem na seleção do subconjunto de alternativas que são consideradas as melhores 

(Corrente et al., 2013). A Figura 12 ilustra os diferentes problemas de decisão.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12 – Diferentes problemas da MCDA (Fonte: Mousseau & Slowinski, 1998)    
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As principais vantagens da utilização da MCDA passam pela manutenção da unidade do 

problema, compreensão da complexidade, representação de critérios interdependes, capacidade 

de incluir a preferência dos decisores, consistência dos modelos, consideração dos julgamentos 

de valor dos decisores e avaliação de trade-offs perante as alternativas (Brito et al., 2010). 

Segundo Figueiredo & Oliveira (2009), as abordagens MCDA podem ajudar na 

consideração de vários tipos de informação (quantitativa e qualitativa) como ter ainda em conta 

as preferências dos decisores e, são constituídas principalmente por quatro etapas de 

estruturação, avaliação, teste e tomada da decisão: 

 Estruturação – ocorre a formulação do problema, a identificação dos decisores e dos 

restantes stakeholders, identificação dos critérios de avaliação e dos potenciais riscos. 

 Avaliação – classificação e ponderação de cada um dos critérios definidos e avaliação 

do desempenho dos mesmos consoante os riscos identificados. A classificação 

envolve a criação de um modelo que tem como base as preferências dos decisores. A 

ponderação consiste numa escala de diferença de atratividade entre os diferentes 

critérios. 

 Teste – efetua-se uma análise de sensibilidade e robustez do modelo utilizado. 

 Tomada da decisão – escolha da alternativa mais atrativa tendo em conta os resultados 

da sua análise. 

Para Belton & Stewart (2002) a MCDA tem como objetivos os seguintes pontos: 

 A MCDA tem em conta os múltiplos critérios no apoio à tomada de decisão; 

 O processo de MCDA ajuda a estruturar o problema; 

 Os modelos utilizados fornecem um foco e uma linguagem para discussão; 

 O objetivo principal é o ajudar os decisores a perceber o problema e, os valores e 

julgamentos próprios e de todos os envolvidos; 

 A análise da MCDA serve para complementar e desafiar a intuição de modo a que 

todas as alternativas sejam testadas; 

 A MCDA permite obter decisões mais sustentadas e justificáveis; 

 As abordagens mais uteis são conceitualmente simples e transparentes.  

Pela importância que os critérios de avaliação têm numa MCDA, na seção seguinte, será 

apresentado as principais caraterísticas e aspetos relevantes que se devem ter em conta na sua 

formulação.  

 

3.6.1. Critérios de Avaliação  

Os critérios servem para avaliar o desempenho do conjunto das alternativas de um determinado 

problema. Por norma, a definição dos critérios é realizada pelos decisores, tendo em conta os 

aspetos relevantes do conjunto de alternativas escolhidas, desta forma refletem os seus 

interesses e as suas preferências, assim como os valores inerentes à cultura da organização em 

que inserem. Bouyssou (1990) define que critério é um modelo que permite estabelecer relações 

de preferência entre as diferentes alternativas, no qual a qualidade na sua construção é 

importante para veracidade da decisão. Nos problemas de análise de decisão um dos processos 
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mais difíceis é essa incorporação dos julgamentos e valores dos decisores. De acordo com 

(Keeney, 1992) os “objetivos” expressam os valores do decisor, estes que têm um papel 

fundamental na avaliação das ações e das suas consequências. Bana e Costa (1992) em vez de 

objetivos refere-se a pontos de vista. Sendo que todos os aspetos pertinentes para a avaliação 

das alternativas são pontos de vista elementares, os quais reúnem e interligam as caraterísticas 

e valores dos decisores. A construção de um modelo de avaliação das alternativas visa a seleção 

dos aspetos fulcrais para a formação de pontos de vista fundamentais. Os pontos de vista 

fundamentais podem incluir vários pontos de vista elementares, de maneira a serem aceites 

pelos intervenientes no processo de decisão e serem isoláveis (independentes) uns dos outros. 

O conjunto de pontos de vista fundamentais vão influenciar o conjunto de critérios que irão ser 

utilizados na avaliação das alternativas. 

Os critérios podem ser de natureza subjetiva ou objetiva. A subjetividade no processo de 

decisão diz respeito às perceções individuais devem ser tidas em consideração em todo o 

processo (Tsoukiàs, 2008).  

Keeney (1992) considera que o conjunto de critérios de avaliação têm de obedecer a certas 

propriedades como ser:  

 Essencial - para indicar apenas as consequências relevantes para a realização do 

processo de decisão; 

 Controlável - para referir consequências que são influenciadas pelas escolhas das 

alternativas do problema em análise; 

 Completo - para incluir todos os aspetos importantes das várias alternativas;  

 Mensurável - de forma a definir os critérios o mais preciso possível para especificar 

de que forma estes podem ser satisfeitos; 

 Operacional - para facultar informação para uma análise, considerando o tempo e os 

esforços disponíveis; 

 Decomponível - por permite que os critérios em análise sejam tratados 

independentemente; 

 Conciso - para reduzir o mínimo possível o número de critérios no processo de 

decisão; 

 Não redundante - para que os critérios diferente não tenham as mesmas 

consequências; 

 Compreensível - de modo a ser entendido por todos os intervenientes no processo 

de decisão.  

Segundo Roy (1996) existem três propriedades relativamente a interligação dos critérios de 

avaliação que são fundamentais, são elas, a exaustividade, a coesão e a não redundância. A 

exaustividade garante que todos os critérios que são importantes na tomada de decisão têm de 

estar presentes. Se avaliação de duas alternativas for igual em todos os critérios pode-se concluir 

que são indiferentes, caso contrário o conjunto de critérios não será exaustivo. A coesão indica 

que caso a avaliação da alternativa a e da alternativa b seja igual em todos os critérios menos 

num, em que a é melhor que b, considera-se que a não é pior que b. Por último, a não 
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redundância, para que seja evitada a repetição dos critérios, de maneira que com a eliminação 

de um deles faça com que pelo menos uma das propriedades anteriores não seja respeitada.  

 

3.7. Métodos de Classificação Multicritério 

Para a MCDA, a classificação refere-se à atribuição de um conjunto finito de alternativas, que 

são descritas por um conjunto de critérios. Ou seja, a classificação em MDCA avalia cada 

alternativa em termos absolutos, sendo que lhes é atribuída uma classe pré-definida (Doumpos 

& Zopounidis, 2004).  

Este tipos de métodos têm sido aplicado em diversas áreas nomeadamente em (Zopounidis 

& Doumpos, 2002):  

 Medicina – realização de diagnósticos médicos através da classificação dos doentes com 

base em grupo de doenças com os mesmos sintomas; 

 Identificação de padrões – examinação das características físicas de objetos ou pessoas 

e a sua classificação em classes apropriadas;  

 Gestão de recursos humanos – classificação das pessoas em grupos tendo em conta as 

suas qualificações;  

 Gestão de sistemas de produção e diagnóstico técnico – monitorização de sistemas de 

produção complexos com o propósito de diagnosticar erros; 

 Marketing – medição da satisfação dos clientes, análise das caraterísticas de diferentes 

grupos de clientes, desenvolvimento de estratégias para entrar no mercado; 

 Gestão do ambiente e de energia, ecologia – análise e medição dos impactos ambientais 

das diferentes políticas de energia, investigação da eficiência das políticas de energia de 

países; 

 Gestão financeira e económica – previsão de falência de empresas, avaliação de risco 

de crédito para empresas e consumidores, avaliação e classificação de ações cotadas 

em bolsa, avaliação de risco do país, taxa de título da dívida. 

Esta vasta gama de aplicações de problemas de classificação tem levado cada vez mais à 

construção de novos modelos de classificação. Para tal, esse desenvolvimento requer uma 

estrutura que tenha em consideração a natureza multidimensional dos problemas de decisão 

reais.  

Na seção a seguir, será apresentado o método ELECTRE TRI que é um método de 

classificação, que associa um conjunto de alternativas a classes pré-definidas, com base na 

preferência e em múltiplos critérios. Essas classes ou categorias são ordenadas da pior para a 

melhor, como por exemplo “muito insuficiente”, “insuficiente”, “suficiente”, “bom” e “muito bom”. 

É portanto um método de afetação ordinal. Este método será importante para o presente 

trabalho, para avaliar o estado dos AB considerando diversos critérios e, no qual um conjunto de 

alternativas é associado a classes pré-definidas e ordenadas, tenho em conta o risco que possam 

ter para rede distribuição. O método também será igualmente importante na avaliação do 

armazenamento dos AB para no futuro serem reutilizados. 

 



31 

 

3.8. Método ELECTRE TRI 

O método ELECTRE TRI pertence a um grupo de métodos chamados ELECTRE (“Elimination 

Et Choix Traduisant la REalité”) que derivam do primeiro método ELECTRE I, apresentado por 

Bernard Roy em 1968. Estes métodos desde do seu desenvolvimento têm sido utilizados na 

resolução de problemas complexos com multicritérios, sendo tanto uteis no apoio como na 

tomada de decisões. Os métodos ELECTRE têm como base as relações de prevalência 

(outranking) como meio de agregar os diferentes critérios de avaliação (Lourenço & Costa, 2004). 

 Os métodos ELECTRE seguem dois procedimentos para classificar as alternativas: 

construção de uma ou várias relações de prevalência e, procedimentos de exploração. As 

relações de prevalência são relações que têm o objetivo de comparar cada pare de ações 

respeitando as preferências do decisor. Os procedimentos de exploração são utilizados para 

elaborar recomendações dos resultados obtidos das relações de prevalência (Figueira et al., 

2005). 

 Os métodos ELECTRE são importantes em lidar com situações com as seguintes 

características (Figueira et al., 2005): 

 O decisor quer que o seu modelo possua no mínimo três critérios de avaliação, porém o 

método está mais adaptado a modelos de decisão com mais do que cinco critérios de 

avaliação; 

 As ações são avaliadas pelo menos por um critério de avaliação, numa escala ordinal ou 

numa escala de intervalos, estas não mais uteis quando se tem de fazer comparação de 

diferenças. Por essa razão, é difícil construir uma fórmula que traduza a diferença de 

preferência dos rácios 
𝑔𝑗(𝑎)−𝑔𝑗(𝑏)

𝑔𝑗(𝑐)−𝑔𝑗(𝑏𝑑)
, onde 𝑔𝑗(𝑥) é a avaliação da ação 𝑥 no critério 𝑔𝑗;  

 Forte heterogeneidade relacionada com a natureza da avaliação dos critérios, que dificulta 

a agregação num único critério com escala comum; 

 A compensação de perda de um critério em detrimento de outro critério pode não ser aceite 

pelo decisor, isto leva à utilização de métodos de agregação não compensatórios; 

 Pequenas diferenças na avaliação de um critério que não sejam significativas em termos 

de preferência, podem sê-lo quando acumuladas. Isto leva à introdução do conceito de 

limiares indiferença e preferência.  

O método ELECTRE TRI tem o objetivo de associar um conjunto de ações (alternativas) 

𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚  } a classes (categorias) ordenadas. Seja 𝐶 = {𝐶1, 𝐶2, . . , 𝐶𝑘} um conjunto de 

𝑘 classes ordenadas por ordem de preferência no qual se assume que 𝐶1 é a pior e 𝐶𝑘 a melhor. 

O método aloca cada ação 𝑎𝑘 de 𝐴 a determinada classe 𝐶𝑘.  Esta classificação resulta da 

comparação de 𝑎𝑘 com uma ação (perfil) de referência que correspondem aos limites inferiores 

e superiores das classes, representados por 𝐵 =  {𝑏0, 𝑏1, … , 𝑏𝑘}. As avaliações têm em 



32 

 

consideração um conjunto de critérios 𝐹 = (𝑔1, 𝑔2, … , 𝑔𝑗) e definem um conjunto de valores 

{𝑔𝑗(𝑏0, … , 𝑔𝑗(𝑏𝑛)}, ∀𝑗 = 1,… , 𝑛, que limitam as classes, como representa a Figura 13 (Dias, 2000).   

3.8.1. Relações de Prevalência  

Os métodos de prevalência consistem na construção de relações de prevalência, como já foi 

referido anteriormente, que incorporam as preferências do decisor durante o processo de análise 

do problema e das alternativas que foram estabelecidas.  

Estas relações são construídas para se poder realizar a comparação de uma alternativa 𝑎𝑘 

com os limites referência 𝑏𝑖, no qual 𝐾 = 1,… ,𝑚 e 𝑖 = 1,… , 𝑛. O significado da afirmação 𝑎𝑘S 𝑏𝑘  

é que “𝑎𝑘 é pelo menos tão boa quanto 𝑏𝑖”. Para que a afirmação de prevalência 𝑎𝑖S 𝑎𝑗 seja 

validada pelos métodos ELECTRE, tem de respeitar duas condições (Mousseau & Slowinski, 

1998): 

 Concordância – para que a prevalência 𝑎𝑘S 𝑏𝑖 seja aceite, uma grande parte dos critérios 

tem de ser a favor desta afirmação; 

 Não-discordância – quando a condição de concordância se verifica, nenhum dos critérios 

que está em minoria se deve opor contra a afirmação 𝑎𝑘S 𝑏𝑖, isto é, nenhum critério deve 

ter razões significativas para não aceitar a prevalência. 

As relações de prevalência entre pares de ações são estabelecidas segundo diversos 

parâmetros (Dias & Clímaco, 2000): 

 Conjunto dos pesos dos critérios (𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑛) onde 𝑘𝑗 ≥ 0 (𝑗 = 1,… 𝑛) e ∑ 𝑘𝑗
𝑛
𝑗=1 = 1. 

Usados na condição de concordância e representam a importância relativa dos critérios que 

validam afirmação 𝑎𝑘S 𝑏𝑖 ;  

 Conjunto de limiares de veto {𝜐𝑗(𝑏𝑖), 𝑖 = 1,… , 𝑛} para o critério 𝑔𝑗. Usados na condição 

de discordância e representam a maior diferença entre o desempenhos dos critérios {𝑔𝑗(𝑏𝑖) −

𝑔𝑗(𝑎𝑘)} que invalida a afirmação 𝑎𝑘S 𝑏𝑖;  

 Conjunto de limiares de indiferença {𝑞𝑗(𝑏𝑖), 𝑖 = 1,… , 𝑛}   para o critério 𝑔𝑗. O limiar de 

indiferença 𝑞𝑗(𝑏𝑖) representa a maior diferença entre {𝑔𝑗(𝑎𝑘) − 𝑔𝑗(𝑏𝑖)} mantendo a 

indiferença entre 𝑎𝑘 e 𝑏𝑖 no critério 𝑔𝑗.   

 Conjunto de limiares de preferência {𝑝𝑗(𝑏𝑖), 𝑖 = 1,… , 𝑛} para o critério 𝑔𝑗 . O limiar de 

preferência 𝑝𝑗(𝑏𝑖) representa a menor diferença entre {𝑔𝑗(𝑎𝑘) − 𝑔𝑗(𝑏𝑖)} mantendo a 

preferência (estrita) entre 𝑎𝑘 no critério 𝑔𝑗.  

 O método ELECTRE TRI utiliza o conceito de pseudo-critério, por isso é que são 

estabelecidos limiares de preferência e de indiferença para modelar o caracter imperfeito dos 

Figura 13 – Limites das classes no método ELECTRE TRI (Fonte: Dias, 2000) 
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dados. Mousseau et al., (2000) afirmaram que uma ação é melhor que outra segundo um 

determinado critério se a diferença de desempenhos for significativa, ou seja, se a diferença de 

desempenhos não for inferior ao limiar de preferência. E que, duas ações são indiferentes 

segundo o mesmo critério se a diferença de desempenhos for mínima, isto quer dizer, que a 

diferença de desempenhos não seja superior ao limiar de indiferença do critério em questão. A 

noção de preferência fraca surge através destes limiares, uma vez que estes não têm de ter o 

mesmo valor, criam uma hesitação entre a preferência estrita e a indiferença.  

 De acordo com as condições de concordância e discordância, é calculado um índice 

𝜎(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖) ∈ [0,1], que apresenta o grau de credibilidade de uma relação de prevalência, em 

especifico da afirmação 𝑎𝑘S 𝑏𝑖. A afirmação é aceite se 𝑎𝑘S 𝑏𝑖 ≥ 𝜆, no qual 𝜆 ∈ [0.5,1], representa 

um limiar de corte ou nível de credibilidade, sendo o menor valor do grau de credibilidade 𝜎 pode 

ter. Para se aumentar o nível de credibilidade, aumenta-se o valor de 𝜆, porém a ocorrência de 

situações de incompatibilidade é maior. Se houver redução do valor 𝜆, temos menor exigência, 

e aumentam-se as situações de indiferença (Figueira et al., 2005).  

 

3.8.2. Fases do Método  

De acordo com Mousseau et al., (2001), o método ELECTRE TRI é constituído essencialmente 

por duas fases. A primeira fase consiste em estabelecer relações entre cada ação 𝑎𝑘 e as ações 

de referência 𝑏𝑘. A primeira fase tem como etapas: 

 Cálculo dos índices de concordância parcial 𝑐𝑗(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖) e 𝑐𝑗(𝑏𝑖 , 𝑎𝑘), que são análogos 

[mede quanto um dado critério concorda que 𝑎𝑘 prevalece sobre 𝑏𝑖]:  

 

𝑐𝑗(𝑎𝑘, 𝑏𝑖) =

{
 

 
0, 𝑠𝑒 𝑔𝑗(𝑏𝑖) − 𝑔𝑗(𝑎𝑘) ≥ 𝑝𝑗(𝑏𝑖),

1, 𝑠𝑒 𝑔𝑗(𝑏𝑖) − 𝑔𝑗(𝑎𝑘) ≤ 𝑞𝑗(𝑏𝑖),
𝑝𝑗(𝑏𝑖)+𝑔𝑗(𝑎𝑘)−𝑔𝑗(𝑏𝑖)

𝑝𝑗(𝑏𝑖)−𝑞𝑗(𝑏𝑖)
, 𝑐. 𝑐.

}
 

 

, 𝑐𝑗(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖) ∀𝑗 ∈ 𝐹; Sendo 𝐹 = (𝑔1, 𝑔2, … , 𝑔𝑗) 

 

 Cálculo dos índices de concordância global 𝐶(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖) [indica quanto é que 𝑎𝑘 

prevalece sobre 𝑏𝑖]: 

𝐶(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖) =
∑ 𝑘𝑗𝑐𝑗(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖)
𝑛
𝑗=1

∑ 𝑘𝑗
𝑛
𝑗=1

 

 Cálculo dos índices de discordância parcial 𝑑𝑗(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖) e 𝑑𝑗(𝑏𝑖 , 𝑎𝑘)[indica quanto cada 

critério se opõe a 𝑎𝑘 prevalecer sobre 𝑏𝑖]: 

𝑑𝑗(𝑎𝑘, 𝑏𝑖) =

{
 

 
0, 𝑠𝑒 𝑔𝑗(𝑏𝑖) − 𝑔𝑗(𝑎𝑘) ≤ 𝑝𝑗(𝑏𝑖),

1, 𝑠𝑒 𝑔𝑗(𝑏𝑖) − 𝑔𝑗(𝑎𝑘) > 𝑣𝑗(𝑏𝑖),
𝑝𝑗(𝑏𝑖)+𝑔𝑗(𝑎𝑘)−𝑝𝑗(𝑏𝑖)

𝑣𝑗(𝑏𝑖)−𝑝𝑗(𝑏𝑖)
, 𝑐. 𝑐.

}
 

 

, 𝑑𝑗(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖) ∀𝑗 ∈ 𝐹; Sendo 𝐹 = (𝑔1, 𝑔2, … , 𝑔𝑗) 

 Cálculo do índice de credibilidade 𝜎(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖): 

𝜎(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖) =  𝐶(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖)∏
1−𝑑𝑗(𝑎𝑘,𝑏𝑖)

1−𝐶(𝑎𝑘,𝑏𝑖)
𝑗𝜖�̅� , onde �̅� = {𝑗𝜖𝐹: 𝑑𝑗(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖) > 𝐶(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖)} 

 Estabelecer a relação de prevalência através do limiar de corte (Dias & Clímaco, 2000): 
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- 𝜎(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖) ≥ 𝜆 e 𝜎(𝑏𝑖 , 𝑎𝑘) < 𝜆 ⟹ 𝑎𝑘S𝑏𝑖 e não 𝑏𝑖S𝑎𝑘 ⟹ 𝑎𝑘  é estritamente preferível em 

relação a 𝑏𝑖;  

- 𝜎(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖) < 𝜆 e 𝜎(𝑏𝑖 , 𝑎𝑘) ≥ 𝜆 ⟹ não 𝑎𝑘S𝑏𝑖 e 𝑏𝑖S𝑎𝑘 ⟹ 𝑏𝑖  é estritamente preferível em 

relação a 𝑎𝑘;  

- 𝜎(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖) ≥ 𝜆 e 𝜎(𝑏𝑖 , 𝑎𝑘) ≥ 𝜆 ⟹ 𝑎𝑘S𝑏𝑖 e 𝑏𝑖S𝑎𝑘 ⟹ 𝑎𝑘  é indiferente em relação a 𝑏𝑖; 

- 𝜎(𝑎𝑘 , 𝑏𝑖) < 𝜆 e 𝜎(𝑏𝑖 , 𝑎𝑘) < 𝜆 ⟹ não 𝑎𝑘S𝑏𝑖 e não 𝑏𝑖S𝑎𝑘 ⟹ 𝑎𝑘  é incomparável em 

relação a 𝑏𝑖 (corresponde a situações de hesitação)  

A segunda fase consiste na afetação da alternativa 𝑎𝑘 a uma classe 𝐶𝑘 do conjunto classes 

definidas, tendo em conta a sua comparação com as alternativas referência. A comparação pode 

ser realizada por dois processos diferentes (Figueira et al., 2005):  

 Pseudo-conjuntivo (uma ação 𝑎𝑘 é atribuída à melhor classe 𝐶ℎ dado que 𝑎𝑘 prevaleça 

sobre o seu limite inferior 𝑏ℎ−1): 

1) Comparar 𝑎𝑘 sucessivamente com as ações de referencia seguintes 𝑏𝑟, em que 𝑟 =

𝑘 − 1, 𝑘 − 2,… ,0; 

2) Encontrar o primeiro limite superior 𝑏ℎ tal que 𝑎𝑘 prevaleça sobre 𝑏ℎ;  

3) Afetar 𝑎𝑘  à classe 𝐶ℎ+1.   

 Pseudo-disjuntivo (uma ação 𝑎𝑘 é atribuída à pior classe 𝐶ℎ dado que o limite superior 

𝑏ℎ prevaleça sobre 𝑎𝑘): 

1) Comparar 𝑎𝑘 sucessivamente com as ações referencia seguintes 𝑏𝑟, em que 𝑟 =

1,2, … , 𝑘 − 1; 

2) Encontrar o primeiro limite superior 𝑏ℎ tal que 𝑏ℎ prevaleça sobre 𝑎𝑘; 

3) Afetar 𝑎𝑘 à classe 𝐶ℎ   

Existem diferentes métodos ELECTRE TRI no qual a principal diferença reside na construção 

das ações de referência. Os diferentes métodos ELECTRE TRI são (Almeida-Dias et al., 2012): 

 ELECTRE TRI-B: cada categoria encontra-se delimitada por duas ações de referência, 

uma ação de referência para o limite superior e outra para o limite inferior; 

 ELECTRE TRI-C: cada categoria é definida por uma ação de referência que representa 

o centro da categoria; 

 ELECTRE TRI-nC: cada categoria pode ser caraterizada por uma ou mais ações de 

referência, que definem o centro dessa mesma categoria. 

Note-se que o método ELECTRE TRI-nC pode utilizar-se uma ou mais ações de referência 

nas categorias em que seja necessário. Devido ao facto dos decisores acharem necessário que 

as categorias possam ser definidas por mais que uma ação de referência recorreu-se a este 

método.  

 

3.9. Conclusões da Revisão Bibliográfica   

Este capítulo foi dedicado a rever todos os conceitos que vão ao encontro com o problema em 

estudo, apesar de se ter verificado algumas deficiências na literatura relativamente à avaliação 

do desempenho e de sistemas de reutilização de AB. A falta de informação disponível sobre o 

tema pode indicar que o presente trabalho é pioneiro nesta vertente ou assumir que devido à 
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elevada competitividade no setor da energia, exista uma dificuldade em aceder aos trabalhos até 

então efetuados.  

A gestão de ativos tem-se tornado uma prática cada vez mais recorrente, uma vez que as 

empresas têm de gerir um número de ativos bastante elevado. A gestão de ativos permitiu não 

só monitorizar o desempenho dos seus ativos como reduzir custos ligados à manutenção e à 

ocorrência de falhas. Esta filosofia não tem só relevância nos aspetos técnicos e financeiros, 

também permite que haja um envolvimento e conhecimento de todas as áreas da empresa, de 

modo a haver uma partilha de toda a informação disponível sobre as suas infraestruturas. A 

manutenção é das estratégias que tem maior valor na metodologia de gestão de ativos, pois 

reúne o conjunto de procedimentos destinados a garantir a atividade do negócio da empresa, 

tendo em conta o ponto de vista administrativo e técnico.     

Através dos estudos que foram revistos, percebeu-se que os apoios de madeira ainda são 

bastante utilizados no suporte das LA, talvez por terem custos totais relativamente baixos. 

Contudo, na Europa é cada vez mais usual a implantação de AB, que garantem uma maior 

durabilidade e menores intervenções (Kuebler, 2008). Foram descritos um conjunto de agentes 

que colocam em causa o desempenho dos AB. Estes estão associados diretamente ou 

indiretamente com o clima (vento, temperatura, precipitação, humidade, proximidade da orla 

costeira, poluição atmosférica, entre outros), com os constantes esforços que são empregues, 

com a resistência dos materiais e erros humanos (de cálculo e manutenção). Estes fatores são 

determinantes para avaliar o estado dos AB. Como foi anteriormente referido, devido à falta de 

informação a revisão bibliográfica também é composta por estudos a apoios de madeira. Embora 

as caraterísticas entre AB e apoios de madeiras sejam completamente diferentes, os agentes 

que atuam sobre eles são exatamente os mesmos, porém têm efeitos diferentes.       

No estudo que visa a reutilização dos apoios, percebe-se a preocupação Cooper et al., 

(1996) em avaliarem o estado e as caraterísticas dos apoios, porém outras variáveis igualmente 

importantes não foram abordadas. O custo de transporte, os custos de armazenamento, o risco 

associado à utilização de apoios reutilizáveis que pode vir a ter no seu desempenho são algumas 

das variáveis que são necessárias ter em consideração num sistema de reutilização.  

A MCDA parece ser adequada na resolução do problema uma vez que lida com a 

multiplicidade de critérios e as decisões são tomadas incorporando as preferências dos 

decisores, que na conjetura do problema é decisivo.  

A aplicação do método de classificação multicritério ELECTRE TRI-nC na avaliação do 

desempenho dos AB é inovadora. A informação recolhida numa situação de decisão é por norma 

imprecisa. É com esta imprecisão que se tem de alocar as alternativas às classes definidas, 

como concluir quais as ação que são mais vulneráveis a essa imprecisão. Os decisores podem 

tirar conclusões robustas sem terem de solicitar a recolha de mais informação, uma vez que 

podem chegar a um consenso à cerca das ações que pertencem a cada classe, sem que tenham 

definido o mesmo peso para os diferentes critérios. Desta forma o método ELECTRE TRI-nC 

torna-se essencial na avaliação do risco que estado dos AB possa ter na LA e, na decisão se o 

AB deve ou não ser reutilizado.  
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4. Metodologia  

O objetivo desta Dissertação de Mestrado é o de desenvolver um modelo de avaliação 

multicritério para caraterizar o estado dos AB e o seu armazenamento, de modo a verificar se a 

sua reutilização é viável. Este capítulo apresenta na seção 4.1. a metodologia aplicada na 

construção do modelo de avaliação multicritério. Na seção 4.2. encontra-se a construção dos 

critérios e das respetivas escalas de classificação. Na seção 4.3. efetua-se a obtenção das 

ponderações dos critérios recorrendo ao auxílio do método das cartas e do programa SRF16. E 

por fim, na seção 4.4. apresentam-se os desempenhos em cada critério das ações/AB tidas/os 

em consideração.  

4.1. Metodologia aplicada 

Neste capítulo terá inicio o desenvolvimento do trabalho relativo aos problemas em estudo. 

Depois de se realizar um enquadramento da empresa, das caraterísticas e especificações dos 

AB e dos principais fatores de degradação ao longo da sua vida útil, apresenta-se a metodologia 

a ser seguida para aplicar o método de classificação ELECTRE TRI-nC: 

I. Primeiramente, realiza-se a construção dos critérios de avaliação dos dois casos em estudo: 

a condição e o armazenamento dos AB; 

II. Utilizando o método das cartas e com o auxílio do programa SRF calcula-se a ponderação 

dos diferentes critérios. 

III. Construção das ações a serem avaliadas pelo método ELECTRE TRI-nC e respetivos 

desempenhos em cada um dos critérios;  

IV. São contruídos o conjunto de parâmetros necessários introduzir no método ELECTRE TRI-

nC, como tal efetua-se a definição do conjunto de categorias, bem como a construção das 

ações de referência, dos limiares de indiferença, limiares de preferência e limiares de veto. 

V. Introdução de toda a informação no programa MCDA Ulaval17 que irá implementar o método 

ELECTRE TRI-nC e posterior análise dos resultados obtidos.  

VI. Finalmente, realiza-se uma análise de sensibilidade que permitirá avaliar a suscetibilidade 

do modelo face à alteração de certos parâmetros; 

O desenvolvimento desta Dissertação terá a colaboração de dois de decisores da Direção 

de Manutenção do Departamento de Planeamento e Controlo e um outro decisor da Direção de 

Redes e Clientes de Lisboa referente à AOL.  

  

4.2. Critérios 

Bana e Costa (1992) considera que os pontos de vista fundamentais (PVF) são uma perspetiva 

que o decisor utiliza para analisar o problema. Para a caraterização do estado dos AB criaram-

se dois PVF. O PVF1 inclui os aspetos de cariz técnico que podem ser obtidos através de uma 

inspeção visual do AB. O PVF2 lida com o impacto negativo da ação do meio ambiente sobre os 

AB. Para avaliar o possível armazenamento dos AB, para que no futuro possam ser reutilizados, 

                                                 
16 Versão SRF-2.2 disponível em http://www.lamsade.dauphine.fr/~mayag/links.html - acedido a 

20/08/2016 
17 Versão MCDA-Ulaval-0.6.1 disponível em http://cersvr1.fsa.ulaval.ca/mcda/ - acedido a 28/08/2016 
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também se criaram dois PVF. O PVF3 está relacionado com todos custos inerentes ao transporte 

e tarefas de desarvoramento assim como custos do próprio AB. O PVF4 refere-se a aspetos 

técnicos relativos à condição e às caraterísticas dos AB consideradas importantes para o 

armazenamento. Foi criado um conjunto de critérios para avaliar todos os diferentes PVF. O 

PVF1 pelos critérios g1, g2, g3, g4, o PVF2 pelos critérios g5, g6, g7, g8, PVF3 pelos critérios g9, g10, 

e o PVF4 pelos critérios g11, g12, g13. Serão definidas escalas para caracterizar cada um dos 

critérios, no qual nas escalas qualitativas os diferente níveis são codificados pelos números que 

se encontram entre parêntesis.  

 

4.2.1. Condição dos AB 

Estes critérios servem para avaliar a condição/estado dos AB quando estes estão em serviço, 

ou seja a suportar a LA.  

 Idade do AB (g1) 

Este primeiro critério está relacionado com a idade do AB, que representa os anos desde o seu 

fabrico. Quere-se a minimização deste critério, na medida em que quanto mais recente for o AB 

maior a probabilidade de estar em melhores condições. O valor da idade do AB pode ser 

adquirido através da leitura das marcações gravadas nos próprios AB. A escala para o critério g1 

é quantitativa, E1=[0,50], correspondendo este intervalo ao  número de anos do AB, no qual 50 

anos representa o tempo de vida útil esperado do ativo.   

 

 Nível de Fissuração do AB (g2) 

As anomalias mais frequentes nos AB são o aparecimento de fissuras. As fissuras são aberturas 

que ocorrem na superfície dos AB, em que uma das principais causas da sua manifestação é o 

processo de corrosão das armaduras, que aumentam de volume, provocando tensões no interior 

do AB. As diversas tensões que o AB está sujeito também são propícias ao aparecimento de 

fissuras. O nível de fissuração pode ser analisado através de uma inspeção visual com medição 

com fita métrica da largura das fissuras. A escala para o critério g2 é qualitativa, E2={Muito baixo 

(1), Baixo (2), Médio (3), Elevado (4), Muito Elevado (5)}, correspondendo à gravidade e ao 

número de fissuras que o AB apresenta.   

 

 Recobrimento18 da Armadura do AB (g3) 

Ao longo do tempo de vida útil o recobrimento do AB vai sendo afetado pelos agentes de 

degradação. A qualidade e a espessura do recobrimento dos AB são um dos principais fatores 

que condicionam a sua durabilidade, uma vez que as armaduras ficam mais expostas aos 

agentes de degradação. Através de uma análise visual geral do AB é possível verificar a 

                                                 
18 O recobrimento é a espessura de betão sobre a armadura.  
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ocorrência de delaminação19 e o nível de exposição das armaduras20. Por norma o recobrimento 

dos AB é de 20mm. A escala para o critério g3 é qualitativa, 

E3={
Bom Recobrimento (1),  Delaminação Moderada (2), Delaminação Elevada (3),

 Exposição Moderada (4), Exposição Elevada (5)
} . 

 

 Alteração da Linearidade do AB (g4) 

O critério g5 é relacionado com alguma deformação a nível da existência curvatura ou torsão no 

AB. Quando são aplicadas tensões excessivas ou em direções anormais os AB tendem a ficar 

dobrados ou tortos. Com uma simples visualização é possível verificar a existência de alguma 

alteração. A Tabela 4 apresenta a escala para caracterizar o critério g4. 

 

Tabela 4 – Escala relativamente ao critério g4 

Escala Descrição 

Baixa (1) Não apresenta alterações visíveis 

Moderada (2) Apresenta pequenos sinais visíveis de dobra e/ou torsão 

Média (3) Apresenta sinais visíveis de dobra e/ou torsão 

Elevada (4) Apresenta sinais visíveis graves de dobra e/ou torsão 

Crítica (5) Apresenta sinais visíveis muito graves de dobra e/ou torsão 

 

 Índice Ceráunico (g5) 

As falhas no fornecimento de energia elétrica ocorrem muitas vezes devido ao impacto das 

descargas atmosféricas sobre a LA. A ocorrência deste fenómeno tem grande influência no 

funcionamento de todos os elementos que constituem a LA. Quanto maior for o número de 

trovoadas no local maior probabilidade de ocorrer danos nos elementos da LA. 

O índice ceráunico mede o número de trovoadas por ano, que varia com a região. Na Figura 14 

é possível verificar o índice ceráunico em Portugal Continental, no qual as regiões do norte 

apresentam maior número de trovoadas anualmente.  

A escala para o critério g5 é quantitativa, E5=[3,24], correspondendo este valor ao índice 

ceráunico, conforme se pode verificar através da legenda da Figura 14.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 A delaminanação carateriza-se pela perda localizada do betão de recobrimento. A penetração de 

cloretos leva a oxidação das armaduras causando fissuras que posteriormente dão origem à delaminação 

do betão. 
20 A exposição da armadura carateriza-se pela redução da seção útil da armadura, nomeadamente do 

diâmetro efetivo, expondo-as diretamente aos agentes de degradação. 
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 Proximidade da Orla Costeira (g6) 

Portugal é constituído por uma zona litoral com aproximadamente 1450 Km de extensão, e como 

tal, é importante ter em conta a proximidade a este tipo de ambiente. A degradação dos AB 

acentua-se com a proximidade de ambientes mais ácidos e salinos. A penetração de variados 

cloretos provenientes da água do mar ou da exposição ao ar que transporta sais marinhos, são 

determinantes na aceleração do processo de degradação dos AB. Portanto, quando maior for a 

distância relativamente à orla costeira menos vulneráveis estão os AB a este tipo de ambientes. 

A escala para o critério g6 é qualitativa, E6={Afastado da orla costeira 

(1), Próximo da orla costeira   (2),  Na orla costeira (3)}. 

 

 Velocidade do Vento por Zona Geográfica (g7) 

O vento é um dos principais agentes atmosféricos responsáveis pela degradação dos AB. 

Quando maior for a sua velocidade maiores serão as vibrações das LA e por sua vez, maior 

serão as tensões sentidas nos AB. Sob a influência do vento também se podem verificar impactos 

de objetos nas LA ou mesmo nos AB provocando maiores danos. A escala atribuída a este 

critério g7 é quantitativa, E7=[0,10], correspondendo à velocidade do vento em m/s que se 

encontra se no mapa representado na Figura 15. 

 

Figura 14 - Mapa ceráunico de Portugal Continental (Fonte: EDP,2008) 
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 Extremos da Temperatura por Zona Geográfica (g8) 

A temperatura é outro agente atmosférico igualmente importante, uma vez que regiões com 

amplitude térmica elevada são mais propícias à degradação dos AB. A temperatura tem 

influência no processo de penetração dos cloretos. O aumento de temperatura leva a que o 

movimento das moléculas seja maior fazendo com que a penetração dos cloretos seja facilitada, 

no entanto a sua diminuição pode causar condensações, levando ao aumento do teor de 

humidade no material. Por sua vez, temperaturas baixas podem desencadear a formação de 

uma manga gelo sobre a LA, contribuindo para o aumento do seu peso, diâmetro aparente e 

consequentemente área de impacto do vento, fazendo com que as tensões sentidas nos AB 

sejam maiores.  

As variações de temperatura (e quanto maior for a amplitude nos extremos de temperatura) 

provocam dilatações e contrações na LA alterando o seu comprimento e a tração nos AB. Na 

Figura 16 pode-se verificar os extremos de temperaturas, no qual o risco de ondas de calor 

representa o extremo para temperaturas máximas e o risco de vagas de frio representa o extremo 

para temperaturas mínimas.  

Figura 15 - Mapa de distribuição espacial da velocidade do vento em Portugal continental (Fonte: 

www.prociv.pt) 
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Foi considerada a escala para o critério g9 representada na legenda da Figura 16. O critério 

irá ser avaliado perante o pior caso de extremo de temperatura, isto é, se uma região tem risco 

moderado para as ondas de calor e risco reduzido para as de vagas de frio, será considerado o 

parâmetro moderado (ver Tabela 5).   

Tabela 5 - Escala relativamente ao critério g8 

 

 

 

 

Escala Descrição 

Mínimo (1) Se o risco de ondas de calor e vagas de frio for mínimo 

Reduzido (2) 
Se a classificação maior entre o risco de ondas de calor e vagas de frio for 

reduzido  

Moderado (3) 
Se a classificação maior entre o risco de ondas de calor e vagas de frio for 

moderado 

Elevado (4) 
Se a classificação maior entre o risco de ondas de calor e vagas de frio for 

elevado 

Máximo (5) 
Se a classificação maior entre o risco de ondas de calor e vagas de frio for 

máximo 

Figura 16 - Extremos de temperaturas por zona geográfica de Portugal continental (Fonte: www.prociv.pt) 
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4.2.2. Armazenamento dos AB 

Estes critérios servem para avaliar a viabilidade do armazenamento dos AB, para que 

futuramente possam ser colocados novamente em serviço, ou seja para se saber se compensa 

a sua reutilização. Os AB são removidos da LA por causa da sua condição de degradação. 

Porém, em certas situações como a passagem de LA para linha subterrânea, a alteração da rota 

da LA ou redimensionamentos da LA podem dar origem à remoção de AB em boas condições.  

Através do diagrama representado na Figura 17 é possível entender o processo habitual 

desde a compra até à colocação do AB em serviço. Este diagrama ilustra o processo que a AOL 

executa.  

 

 Custo de Transporte do AB (g9) 

Este critério refere-se ao custo associado às atividades de desmontagem e transporte para local 

de armazenamento. O custo de transporte está dependente de certas caraterísticas dos AB, 

nomeadamente da sua altura total, do seu peso, se tem ou não maciço e da distância que se 

encontram do local de armazenamento. Estas tarefas são realizadas recorrendo a um prestador 

de serviços externos (PSE), ou seja por uma empresa contratada pela EDP D. A escala para 

critério g9 é E9={Baixo (1), Moderado (2), Médio (3), Elevado (4), Muito elevado (5)}.  

 

  Custo do AB (g10) 

Os AB possuem diferentes caraterísticas de acordo com as funções que têm de desempenhar, 

como tal, pode haver uma grande discrepância nos preços dos diferentes AB. É importante ter 

em conta o custo de compra dos AB, para que aqueles com preços elevados possam ter maior 

relevância no processo de reutilização. A escala para critério g10 é E10={Muito elevado 

(1), Elevado (2), Médio (3), Moderado (4),Baixo (5)}. 

 

 Condição da Base do AB (g11) 

Para que se possa reutilizar um AB é necessário que a base deste se encontre em boas 

condições após ser retirado da sua fundação. O AB não deve ser “arrancado”, quer tenha ou não 

Figura 17 - Fluxo de transporte dos AB MT da Área Operacional de Loures 
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maciço na sua base, com o auxilio de grua ou outro meio de elevação. Devem ser executados 

primeiro todos os trabalhos de escavação, destruição do maciço e outros caso necessários, para 

remover o AB sem danificar a sua base. Por norma os AB são cortados pelo seu maciço, isto 

porque para retirar o AB com o maciço, o AB fica sujeito a mais esforços (peso do próprio maciço 

e trabalhos para quebrar o maciço) que podem por em causa a sua condição. Como se corta o 

AB pelo seu maciço tem de se ter em conta que para uma futura reutilização a altura total do AB 

será inferior. Através de uma inspeção visual é possível verificar a boa condição da base o AB. 

Na Tabela 6 apresenta a escala relativa ao critério g11.   

Tabela 6 - Escala relativamente ao critério g11 

 

 Condição do AB (g12) 

O estado em que se encontram os AB para serem reutilizados é dos critérios com maior 

relevância no processo de armazenamento. A avaliação deste critério é realizada tendo em conta 

o conjunto de critérios que foram definidos na seção 4.1.1. A escala para caraterizar o critério g12 

encontra-se na Tabela 7. 

Tabela 7 - Escala relativamente ao critério g12 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicador de Armazenamento (g13) 

Este critério tem em consideração a frequência de utilização e o número de AB com as mesmas 

caraterísticas (altura total, solicitação principal e secundária, dimensões da cabeça) que se tem 

em stock. Desta forma, é possível dar importância aos AB que são frequentemente 

requeridos/consumidos e que quantidade que se deve ter em armazém. O indicador de 

armazenamento quanto mais próximo de 1 melhor, uma vez que o stock satisfaz as necessidades 

requeridas, e assim não é necessário incorrer em custos de compra de AB nem em custos 

desnecessários de armazenamento. Como não existe nenhum critério que tenha em conta o 

processo de degradação dos AB ao longo do tempo quando estes se encontram armazenados, 

o indicador de armazenamento dá-nos a noção se ocorre “reciclagem” de stock (quanto mais 

próximo de 1 for o indicador de armazenamento maior “reciclagem” do stock). Isto só se verifica 

se efetivamente adotarem a politica de reutilização e não de compra. Este critério será avaliado 

tendo em conta dados históricos referente aos consumos anuais e às quantidades que se 

Escala Descrição 

Boas condições (1) 
AB apresenta a sua base totalmente em bom estado para ser 

reutilizado 

Danificado (2) AB apresenta a sua base partida ou parcialmente destruída 

Escala Descrição 

Muito boa (1) Baixo/sem risco para o funcionamento da LA  

Boa (2) Moderado risco para o funcionamento da LA 

Mediana (3) Médio risco elevado para o funcionamento da LA 

Crítica (4) Alto risco para o funcionamento da LA 

Muito crítica (5) Muito alto risco para o funcionamento da LA 
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encontram disponíveis na base de dados. O indicador de armazenamento é dado pela expressão 

(1):  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐼𝐴) =
𝑛º 𝑑𝑒 𝐴𝐵 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑒𝑚 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘

𝑛º 𝑑𝑒 𝐴𝐵 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
         (1) 

A escala para o critério g13 é dada pelo valor absoluto da expressão (2), no qual quanto 

menor for o seu valor mais próximo de 1 se encontra o IA e, por sua vez mais benéfico será para 

a empresa pelas razões enunciadas em cima. 

𝐸13 = |1 − 𝐼𝐴|      (2) 

Os critérios foram desenvolvidos com base na revisão bibliográfica e com a colaboração dos 

decisores.  

Tentou-se que os critérios não fossem tão específicos relativamente à área da engenharia 

civil, no qual poderia ser analisada a degradação do betão e das armaduras de aço com maior 

detalhe, ao nível das tensões aplicadas e dos efeitos químicos e biológicos dos agentes de 

degradação. Assim, os critérios considerados são de análise mais fácil e prática, não sendo 

necessário grande conhecimento técnico, abordando os principais fatores de degradação e 

especificações de armazenamento dos AB. Nas Tabela 8 e 9 encontram-se sintetizados todos 

os critérios e os seus objetivos de acordo com as escalas definidas.  

De forma a harmonizar as escalas das alternativas dos diferentes critérios são definidos 

coeficientes de ponderação (pesos), que não podem ser interpretados como indicadores diretos 

referente à importância que têm para o decisor, pois estão intrinsecamente relacionados valor 

das diferentes escalas que se atribui a cada critério. Na seção 4.3. carateriza-se o método que 

foi utilizado na obtenção dos pesos dos critérios.  

Tabela 8 – Critérios caraterizam a condição dos AB e os seus objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 - Critérios caraterizam o armazenamento dos AB e os seus objetivos 

 

 

 

 

 

  

 

Tipo ID Descrição Objetivo 

C
o

n
d

iç
ã
o

 d
o

s
 A

B
 

g1 Idade do AB Minimizar 

g2 Nível de fissuração do AB Minimizar 

g3 Recobrimento da armadura do AB Minimizar 

g4 Alteração da linearidade do AB Minimizar 

g5 Índice ceráunico Minimizar 

g6 Proximidade da orla costeira Minimizar 

g7 Velocidade do vento Minimizar 

g8 Extremos da temperatura Minimizar 

Tipo ID Descrição Objetivo 

A
rm

a
z
e
n

a
m

e
n

to
 

d
o

s
 A

B
 

g9 Custo de transporte do AB Minimizar 

g10 Custo do AB Minimizar 

g11 Condição da base do AB Minimizar 

g12 Condição do AB Minimizar 

g13 Indicador de armazenamento Minimizar 
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4.3. Definição dos Pesos dos Critérios – Método das cartas 

A determinação dos pesos dos critérios pode ser realizada através de diversos métodos de 

ponderação. Tendo em conta que se irá utilizar um método de classificação multicritério 

ELECTRE tem de se ter um método adequado ao cálculo dos pesos dos critérios. Como tal, 

decidiu-se a utilização do método das cartas, procedimento de Simos revisto (Figueira & Roy, 

2002) nos quais os parágrafos seguintes serão baseados. 

O método das cartas possibilita que os decisores expressem facilmente a sua opinião mesmo 

que não estejam muito familiarizados com a MCDA. Os diferentes critérios são hierarquizados 

consoante a preferência dos decisores. A aplicação do procedimento requere que os decisores 

utilizem um conjunto de cartas (que representaram os critérios) e um conjunto de cartas brancas, 

que mais à frente se explicará a sua utilidade. O número das cartas varia consoante o tipo de 

problema. O método pode ser dividido em duas fases, no qual a primeira consiste na obtenção 

de dados com a ajuda do decisor, e na segunda fase realizam-se os cálculos que permitem 

atribuir os pesos a cada um dos critérios. 

Na primeira fase, recorrendo a um conjunto de cartas no qual cada carta corresponde a um 

critério, é pedido aos decisores para hierarquizar as cartas de forma a classificar os níveis por 

ordem crescente de importância. A carta da base ou mais à esquerda (conforme for elaborada a 

orientação da hierarquia) corresponde ao critério que se deseja atribuir menos peso, ou seja, ao 

critério com menos relevância e a última carta corresponde ao critério que se deseja atribuir 

maior peso, ou seja, mais importância, de acordo com o problema em causa. Como se pode 

verificar na Figura 18, o critério g3 tem menos importância que o critério g1, logo menos peso, e 

assim sucessivamente. As cartas não devem ter nenhum número escrito para não influenciar os 

decisores na sua decisão. Se os decisores acharem que algum dos critérios tem o mesmo nível 

de importância que outros, devem agrupá-los e, criar um conjunto de cartas (como se pode 

verificar na Figura 18 nos critério g1 e g4). Cada nível de importância pode ser identificado de 1 

a 𝑛 , no qual 𝑛 corresponde ao número total de níveis. Até este ponto, a distância entre dois 

consecutivos é idêntica e igual a uma escala única 𝑢 (ver Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, os decisores devem utilizar as cartas brancas se acharem que a diferença de 

importância entre dois níveis é maior que a unidade 𝑢. Cada carta branca adicionada significa 

mais uma unidade 𝑢 entre dois níveis consecutivos. Quanto maior for a diferença entre os pesos 

dos critérios e/ou conjunto de critérios (se houver critérios com o mesmo nível de importância), 

maior será o número de cartas brancas entre cada nível de importância.   

Figura 18 - Esquema do método das cartas no procedimento de Simos (Fonte: Shanian et al., 2008)  
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Se não forem adicionadas cartas brancas significa que a diferença entre níveis é a unidade 

𝑢. Se uma carta for adicionada significa que a diferença entre níveis é 2 vezes maior que 𝑢. E 

assim sucessivamente, podendo ser adicionadas o número de cartas brancas que os decisores 

acharem necessário.   

Na Figura 19, encontra-se representada a primeira fase do método das cartas referente aos 

casos em estudo, no qual se pode tirar as seguintes ilações:  

 Na caracterização da condição do AB, os critérios g3 e g4 foram considerados os mais 

importantes enquanto que os critérios g7 e g8 os menos importantes; 

 Na caracterização do armazenamento do AB, os critérios g11 e g12 foram considerados 

os mais importantes enquanto que o critério g9 o menos importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na segunda fase, após a hierarquização dos critérios em termos de importância e da 

atribuição das cartas brancas de modo a dar mais peso a critérios mais importantes, utilizou-se 

o programa SRF para se calcular os pesos dos critérios. Para que a ponderação seja mais 

precisa, existe um parâmetro z, que o programa SRF permite definir. Este parâmetro z está 

relacionado com o número de vezes que o critério que foi escolhido em primeiro lugar na 

hierarquia é mais importante que o último critério. 

Figura 19 - Primeira fase do método das cartas aplicado ao critérios que caraterizam a condição do AB (à 

esquerda) e aos critérios que caraterizam o armazenamento (à direita) 
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 Na Figura 20, encontra-se a primeira fase do método no qual na tabela do lado esquerdo, 

está definida a hierarquia dos critérios que caraterizam a condição dos AB, enquanto que na 

tabela do lado direito está definida a hierarquia dos critérios de armazenamento dos AB. No 

programa SRF a hierarquia encontra-se na coluna “Rang”, no qual é atribuída maior pontuação 

aos critérios que terão maior peso.  

 

Nas Figura 21 e 22, estão representadas a atribuição das cartas brancas inseridas na coluna 

“Intervalle”. Na Figura 21 estão definidas o número de cartas nos respetivos intervalos 

relativamente aos critérios que caraterizam a condição dos AB. No total foi inserido uma carta 

branca.  

 

Na Figura 22 encontra-se definido o número de cartas brancas nos respetivos intervalos dos 

critérios que caraterizam o armazenamento dos AB. No total foram inseridas três cartas brancas.  

  

 

   

 

Figura 21 - Atribuição das cartas brancas no programa SRF dos critérios que caraterizam a condição dos AB 

Figura 20 - Atribuição da hierarquia dos diferentes critérios no programa SRF 
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 Por fim, depois da implementação da primeira fase do método das cartas no programa SRF, 

este irá devolver as ponderações dos critérios. Na Figura 23 encontram-se os pesos dos critérios 

que caraterizam o estado dos AB com a variável 𝑧 = 10 (na tabela do lado esquerdo) e, no gráfico 

do lado direito é mais percetível os diferentes pesos dos critérios de acordo com a hierarquia que 

foi estabelecida anteriormente. Da mesma forma, na Figura 24 estão representados os 

resultados da ponderação dos critérios de armazenamentos dos AB dados pelo programa SRF 

com a variável 𝑧 = 10.   

Figura 22 - Atribuição das cartas brancas no programa SRF dos critérios que caraterizam o armazenamento 

dos AB 

Figura 24 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z =10) 

Figura 23 - Ponderação dos critérios que caraterizam o armazenamento dos AB fornecido pelo programa SRF  

(z = 10) 
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4.4. Desempenho em cada critério das ações consideradas 

Para se testar o modelo é necessário que lhe sejam inseridas amostras, que no caso de estudo 

são AB. Com a ajuda dos decisores foi possível construir um conjunto de AB, representados por 

𝑎𝑘, sendo 𝑘 o número de AB, os quais estão presentes nas Tabela 10 e 11.  

 Foram analisados vinte e dois AB de forma caraterizar a sua condição (ver Tabela 10). Os 

AB 𝑎1 a 𝑎5 são AB que pertencem à área da responsabilidade da  AOL e, estão a servir de 

suporte da LA, os quais foram analisados fisicamente com a colaboração de um dos decisores. 

Os AB 𝑎6 a 𝑎10 encontram-se armazenados no local de stockagem da AOL e também foram 

analisados pelo mesmo decisor (ver Anexo V). Os restantes AB são fictícios. Recorreu-se à 

construção de AB fictícios de modo a simular que estes possuíssem diferentes caraterísticas e 

testar a afetação que AB às diferentes categorias que serão definidas no capítulo seguinte, pois 

caso contrário tornaria o trabalho complexo na medida em que não existem base de dados com 

as caraterísticas da condição que os AB se encontram. Sendo assim, decidiu-se alterar as 

caraterísticas relativas à inspeção visual assim como a localização dos AB ao longo país, de 

modo alterar os valores dos critérios em que a região onde o AB se encontra influência. Os AB 

de 𝑎11 a 𝑎14 localizam-se mais a norte, os AB de 𝑎15 a 𝑎18 mais no centro e, os AB de 𝑎19 a 𝑎22 

mais a sul de Portugal continental.   

Tabela 10 - Desempenho dos critérios de diferentes AB (condição dos AB) 

Ações/AB 

Critérios 

𝑔1 𝑔2 𝑔3 𝑔4 𝑔5 𝑔6 𝑔7 𝑔8 

𝒂𝟏 18 1 1 1 10 1 5,5 1 

𝒂𝟐 21 2 1 1 10 1 5,5 1 

𝒂𝟑 10 2 1 1 10 2 6 1 

𝒂𝟒 16 1 2 1 10 2 6 1 

𝒂𝟓 22 2 2 1 10 1 5,5 1 

𝒂𝟔 3 1 1 1 10 1 5,5 1 

𝒂𝟕 13 2 1 1 10 1 5,5 1 

𝒂𝟖 7 1 1 1 10 1 5,5 1 

𝒂𝟗 
5 1 1 1 10 1 5,5 1 

𝒂𝟏𝟎 
15 2 2 1 10 1 5,5 1 

𝒂𝟏𝟏 
15 3 2 1 18 1 6,5 5 

𝒂𝟏𝟐 
30 3 3 3 22 2 5 1 

𝒂𝟏𝟑 
25 2 2 1 16 1 7 4 

𝒂𝟏𝟒 
16 2 1 1 10 1 5,5 1 

𝒂𝟏𝟓 
10 1 1 1 14 3 6,5 5 

𝒂𝟏𝟔 
20 3 3 1 12 2 5 1 

𝒂𝟏𝟕 
32 3 5 2 9 2 5 4 

𝒂𝟏𝟖 
39 4 3 2 10 1 5 3 
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Para caraterizar o armazenamento dos AB foram analisados onze AB com a ajuda dos 

decisores (ver Tabela 11). Avaliou-se a condição de cinco AB (𝑎6 a 𝑎10), os que se encontram 

armazenados na Lousa pela AOL, com os critérios anteriormente definidos relativos à condição. 

A utilização destes AB deve-se ao facto de serem precisos AB que não estejam colocados na 

LA, de forma a ser possível analisar o critério referente á condição da base (critério 𝑔11) e, a ter 

informação relativamente à condição do próprio AB (critério 𝑔12). Os restantes AB são fictícios, 

uma vez mais para simular outros cenários possíveis, que na prática se tornariam mais difíceis 

de recolher. 

 Tabela 11 - Desempenho dos critérios de diferentes AB (armazenamento dos AB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foram construídos todos os critérios de avaliação dos dois problemas em análise, 

a avaliação da condição dos AB e o seu armazenamento. Quando os AB são retirados do seu 

serviço, quem realiza a sua inspeção é o PSE destacado para efetuar o serviço e o engenheiro 

responsável pela obra. Estas duas entidades não são nenhuns peritos em ciência dos materiais 

ou engenharia de estruturas. A sua análise é resultado da sua experiência e do conhecimento 

que vão adquirindo com a prática. Por essa razão e, por este trabalho ser pioneiro na avaliação 

do risco do desempenho dos AB, tendo uma MCDA como base, visou-se a construção de 

critérios não muito técnicos e de uma análise intuitiva, tendo em conta a literatura atual e o que 

a empresa considera fundamental. A caraterização da condição dos AB foi dividida em dois 

𝒂𝟏𝟗 
6 1 1 1 5 3 5,5 4 

𝒂𝟐𝟎 
12 3 2 1 11 1 5 4 

𝒂𝟐𝟏 
18 2 2 1 15 1 6 5 

𝒂𝟐𝟐 
45 5 4 3 10 1 5 4 

Ações/AB 

Critérios 

𝑔9 𝑔10 𝑔11 𝑔12 𝑔13 

𝒂𝟔 1 3 1 1 0,8 

𝒂𝟕 2 4 1 2 0,9 

𝒂𝟖 1 3 1 1 0,9 

𝒂𝟗 1 3 1 1 0,75 

𝒂𝟏𝟎 3 2 1 2 0,5 

𝒂𝟐𝟑 3 3 2 3 0,5 

𝒂𝟐𝟒 1 2 1 4 0,25 

𝒂𝟐𝟓 4 4 1 1 0,25 

𝒂𝟐𝟔 2 2 1 2 0,9 

𝒂𝟐𝟕 1 3 2 1 0 

𝒂𝟐𝟖 1 5 1 3 0,7 
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grupos, um para apurar a condição do AB através de uma inspeção visual e outro no qual através 

de algumas indicadores ambientes se consideram os principais fatores de degradação. Quanto 

à caraterização do armazenamento dos AB, a avaliação também foi dividida em dois grupos, um 

que tinha em conta os custos associado à logística e ao próprio valor dos AB e, outro que têm 

em consideração a sua condição.  

 Recorrendo ao método das cartas e com o auxílio do programa SRF definiram-se os pesos 

dos critérios. Os critérios 𝑔3 e 𝑔4 foram considerados os mais importantes para caraterizar a 

condição dos AB. Os critérios 𝑔11 e 𝑔12 foram considerados os mais importantes para caraterizar 

o armazenamento dos AB. Os decisores tiveram algumas dúvidas no número de cartas brancas 

a atribuir a certos níveis, como por exemplo na caraterização da condição dos AB introduzir mais 

uma carta entre os critérios 𝑔1 e 𝑔5 e, na caraterização do armazenamento dos AB introduzir 

mais uma carta branca entre os critérios 𝑔11, 𝑔12 e 𝑔13 ficando com um total de 3 cartas entre 

esses níveis. Estas incertezas serão tidas em conta no próximo capítulo, quando for efetuada a 

análise de sensibilidade. 

 As tabelas de desempenhos dos critérios (Tabelas 10 e 11) serão avaliadas pelo método 

ELECTRE TRI-nC no capítulo seguinte. É de salientar a criação de AB fictícios para testar o 

modelo com AB em estados e caraterísticas diferentes, de forma a que seja possível retirar 

melhores conclusões.  
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5. Aplicação do Método ELECTRE TRI-nC  

Neste capítulo com o auxílio da ferramenta de apoio multicritério de decisão MCDA-Ulaval na 

qual será utilizado o método ELECTRE TRI-nC. Serão definidos todos os elementos necessários 

para o funcionamento do método como a definição das categorias, das ações de referência e os 

limiares de preferência, de indiferença e de veto (ver seções 5.1., 5.2., 5.3.). Na seção 5.4 é 

descrito o procedimento de introdução dos dados no programa MCDA Ulaval e, na subseção 

5.4.1 serão apresentados os resultados devolvidos pelo programa, os quais serão interpretados 

e analisados. Por fim, na seção 5.5. será realizada uma análise de sensibilidade de modo a 

verificar o comportamento do modelo.  

5.1. Definição das Categorias e Construção das Ações de Referência 

Como foi mencionado na seção 3.8., o método de classificação ELECTRE TRI-nC tem como 

base associar ações/alternativas, que no caso de estudo são os AB, a categorias ordenadas por 

ordem de preferência.   

 Para caracterizar a condição dos AB considerou-se um conjunto de quatro categorias, 

associadas ao risco que o desempenho dos AB pode colocar em causa o bom funcionamento 

da LA. Estas categorias estão definidas na Tabela 12, completamente ordenadas, desde a pior 

que apresenta maior risco (𝐶1) à de menor risco (𝐶4).  

Tabela 12 - Categorias para caraterizar a condição dos AB 

 

 De forma a caraterizar a viabilidade do armazenamento dos AB, visando uma futura 

reutilização dos mesmos, considerou-se três categorias, presentes na Tabela 13. Estas 

categorias estão ordenadas, desde a pior (𝐶1) no qual o armazenamento do AB não se deve 

verificar e a melhor (𝐶3) no qual o armazenamento é benéfico para a empresa.  

Tabela 13 - Categorias para caraterizar o armazenamento dos AB 

 

 

 

 

Um conjunto de ações de referência permitem definir as categorias. Será feita a comparação 

entre o desempenho das ações de referência e o desempenho do conjunto de AB, 𝑎𝑘, para se 

realizar a afetação dos AB às categorias definidas. 

Das categorias que caraterizam a condição do AB, as categorias 𝐶3 e 𝐶4 foram definidas por 

duas ações de referência, representadas por 𝑏3
1, 𝑏3

2 e 𝑏4
1, 𝑏4

2 respetivamente. As restantes 

categorias forma definidas por apenas uma ação de referência (representadas por 𝑏1
1, 𝑏2

1 e 𝑏3
1), 

como se pode verificar na Tabela 14.  

 

 Categorias 

 C1 C2 C3 C4 

Nível de risco Muito elevado Elevado Médio Baixo/sem risco 

Condição do AB Muito crítica Crítica Boa/moderada Muito Boa 

 Categorias 

 C1 C2 C3 

Armazenamento Não viável Questionável Viável 
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Tabela 14 – Desempenho das ações de referência das categorias que caraterizam a condição dos AB 

 

Todas as categorias que caraterizam o armazenamento do AB foram definidas com apenas 

uma ação de referência. Na Tabela 15 consta as ações referencias referentes às categorias que 

caraterizam o armazenamento dos AB.  

Tabela 15 -Desempenho das ações de referência das categorias que caraterizam o armazenamento dos AB 

 

5.2. Definição dos limiares de indiferença (𝒒𝒋) e preferência (𝒑𝒋)   

Conforme foi referido na subseção 3.8.1., o método ELECTRE TRI-nC utiliza os limiares de 

indiferença e de preferência para modelar o caráter imperfeito dos dados recolhidos, bem como 

do desempenho das alternativas de cada critério e arbitrariedade na construção de cada uma 

dos critérios. Assim sendo, neste trabalho foram definidos limiares de indiferença e de 

preferência constantes para todos os critérios com a colaboração dos decisores, como constam 

na Tabela 16, porém na prática os valores dos limiares podem variar consoante a preferência do 

decisor perante o desempenho das ações.  

Tabela 16 – Limiares de indiferença e preferência para todos os critérios 

 

 

 

 

 

5.3. Definição dos Limiares de Veto 

Conforme foi referido na subseção 3.8.1., o método ELECTRE TRI também permite a atribuição 

de um limiar de veto (𝜐) a cada um ou alguns dos critérios, que os decisores assim achem 

necessário. A introdução de um limite de veto num critério significa que esse mesmo critério pode 

Categorias Condição AB Ações de referência 

Critérios 

𝑔1 𝑔2 𝑔3 𝑔4 𝑔5 𝑔6 𝑔7 𝑔8 

𝑪𝟏 Muito crítica 𝑏1
1 45 5 4 4 21 3 7 5 

𝑪𝟐 Crítica 𝑏2
1 35 4 3 3 18 3 6,5 4 

𝑪𝟑 Boa/moderada 
𝑏3
1 25 3 2 2 15 2 6 3 

𝑏3
2 20 2 2 1 15 1 5,5 3 

𝑪𝟒 Muito Boa 
𝑏4
1 12 2 1 1 12 1 5 2 

𝑏4
2 6 1 1 1 6 1 4,5 1 

Categorias Armazenamento 
Ações de 

referência 

Critérios 

𝑔9 𝑔10 𝑔11 𝑔12 𝑔13 

𝑪𝟏 Não viável 𝑏1
1 4 5 2 4 1 

𝑪𝟐 Questionável 𝑏2
1 2 3 1 3 0,8 

𝑪𝟑 Viável 𝑏3
1 1 2 1 2 0,5 

Limiares 

Critérios 

𝑔1 𝑔2 𝑔3 𝑔4 𝑔5 𝑔6 𝑔7 𝑔8 𝑔9 𝑔𝟏𝟎 𝑔11 𝑔𝟏𝟐 𝑔13 

𝒒 - - - - 2 - 1 - - - - - 0,1 

𝒑 - - - - 5 - 2 - - - - - 0,2 
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discordar com a afetação de uma dada ação a uma determinada categoria. Na Tabela 17 contém 

os pesos normalizados que foram obtidos através do método das cartas (seção 4.3.) e os limiares 

de veto que forma considerados para todos os critérios em análise.   

Tabela 17 – Pesos normalizados e limiar de veto dos critérios 

 

 Na seção 5.4. será apresentado o programa que implementa o método ELECTRE TRI-

nC. Será mostrado o ambiente de trabalho do programa assim como os principais procedimentos 

para introduzir todos os parâmetros que foram definidos anteriormente, referentes aos problemas 

em estudo. Posteriormente, serão apresentados os resultados obtidos. 

 

5.4. Aplicação do Programa MCDA Ulaval  

O MCDA Ulaval é uma ferramenta programada em Java que implementa algoritmos MCDA. Foi 

concebido sob a direção da Professora Irène Abi-Zeid. O programa implementa os métodos 

ELECTRE II, III, TRI-B, TRI-C, TRI-rC e TRI-nC. 

 Como se pode verificar na Figura 25, o programa MCDA Ulaval tem um ambiente de trabalho 

que à primeira vista pode ser pouco percetível mas é de fácil aprendizagem, no qual a coluna do 

lado esquerdo dispõe os diferentes parâmetros inseridos e os resultados da execução do 

método. Note-se que quando se inicia o programa apenas aparecem os separadores “Alternative 

set” e “Criterion set”. Ao clicar em “Alternative set”, aparece a janela do lado direito da Figura 25, 

onde são inseridas as ações que foram definidas para caracterizar a condição dos AB. Os botões 

(1) no topo da janela permitem adicionar uma ou mais ações, alterar a ordem das ações criadas 

ou eliminar uma ação. Pode-se atribuir o nome e a descrição que se desejar a cada uma das 

ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios 

𝑔1 𝑔2 𝑔3 𝑔4 𝑔5 𝑔6 𝑔7 𝑔8 𝑔9 𝑔𝟏𝟎 𝑔11 𝑔𝟏𝟐 𝑔13 

Pesos 0,129 0,20 0,235 0,235 0,094 0,059 0,024 0,024 0,033 0,131 0,328 0,328 0,18 

𝝊 30 4 4 4 15 - 6 4 4 4 - 4 0,7 

Figura 25 - Introdução das ações no programa MCDA Ulaval 
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 De seguida, inserem-se os critérios definidos para avaliar a condição dos AB, ilustrado pela 

Figura 26. Como anteriormente, pode ser atribuído o nome, a descrição que se desejar aos 

critérios, porém adicionalmente tem de ser inserido o tipo de escala (Cardinal ou Ordinal) e, o 

sentido de preferência de cada critério, ou seja, se é para ser a maximizar ou a minimizar. Neste 

caso todos os critérios são a minimizar. Quanto ao tipo de escalas, nas escalas ordinais apenas 

a ordem dos valores da escala tem importância, a distância entre os valores da escala não têm 

qualquer significado em termos de intensidade, de maneira que não se pode comparar diferenças 

de desempenhos (exemplo: notas escolares, satisfação do cliente, escala de terramotos). Por 

outro lado, nas escalas cardinais a distância entre valores da escala corresponde em termos de 

intensidade:  

 Escalas de intervalo: o zero não é valor absoluto, mas pode-se realizar avaliações 

através da comparação das diferenças de valores (exemplo: escala de Fahrenheit); 

 Escalas de rácio: o zero tem valor absoluto (exemplo: peso, escala de Kelvin). 

Os botões no topo da janela têm a mesma funcionalidade que os anteriormente referenciados, 

com a adição do botão “Edit” (3) que permite definir o número de níveis nas escalas ordinais e, 

o número de casas decimais nas escalas decimais.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 Posteriormente, são inseridos os desempenhos das ações a serem avaliadas. Para tal, é 

necessário ir à barra de ferramentas, separador “Project” (1) e selecionar “New” e a opção 

“Performance tables”. Aparecerá uma janela conforme está ilustrado na Figura 27, no qual esta 

já se encontra preenchida com os desempenhos de cada ação.  

Figura 26 - Introdução dos critérios de avaliação no programa MCDA Ulaval 

Figura 27- Introdução dos desempenhos das ações a serem avaliadas pelo programa MCDA ULaval 
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 De seguida é necessário inserir um conjunto de parâmetros tais como o peso dos critérios (k) 

os limiares de indiferença (q), de preferência (p) e de veto (v), assim como o limiar de corte ou 

nível de credibilidade (λ), e por fim as categorias e ações de referência que foram definidas (ver 

Figuras 28 e 29). Para tal, é necessário ir novamente à barra de ferramentas, separador “Project” 

e selecionar “New” e a opção “Decision configuration”.   

 Conforme foi referido na subseção 3.8.1. o nível de credibilidade (λ) reflete o grau de 

credibilidade (percentagem de critérios) a partir do qual se aceita a existência de prevalência 

entre duas ações. Para valores de λ reduzidos, está-se a ser menos exigente com as incertezas 

e, surgem mais ocorrências de indiferença, caso se opte para valores de λ mais elevados maior 

credibilidade nos resultados é exigida. Por norma, os valores de λ utilizados estão entre os 0,6 e 

0,7, pelo que se decidiu utilizar o valor de 0,60. 

 

   

Figura 28 - Introdução dos parâmetros dos critérios e do nível de credibilidade no programa MCDA Ulaval 

Figura 29 - Introdução das categorias e ações de referência no programa MCDA Ulaval 
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 A Figura 29 representa a introdução da informação referente às categorias e as ações de 

referência das mesmas. O programa permite atribuir o nome e a descrição que se desejar às 

categorias e estas têm obrigatoriamente de ser inseridas da melhor para a pior categoria, ficando 

a melhor no topo e a pior na base respetivamente. Através do botão “Add category” (1) é possível 

adicionar mais categorias para além das que estão pré-definidas. Os botões (2) permitem 

adicionar mais ações de referência à categoria. Os botões (3) em frente a cada categoria ou ação 

referência permitem inverter a ordem das mesmas ou eliminá-las.  

 Todos os dados inseridos podem ser importados através de ficheiros com a extensão CSV. 

 Na subseção seguinte serão finalmente apresentados os resultados da execução do método 

ELECTRE TRI-nC no programa MCDA Ulaval, do problema relativo à condição dos AB como do 

problema do armazenamento dos AB. O procedimento da introdução dos dados no programa 

MCDA Ulaval relativamente ao problema do armazenamento foi exatamente igual ao 

anteriormente explicado, como tal não se repetiu. 

 

5.4.1. Resultados 

Após serem introduzidos todos os dados no programa, são obtidos os resultados da execução 

do mesmo. Para realizar a execução do programa é necessário ir à barra ferramentas, separador 

“Project” e selecionar a opção “Execute” (ver Figura 30), no qual o programa verifica se todos os 

dados inseridos estão de acordo com os parâmetros que foram definidos, caso não estejam emite 

uma mensagem de erro.   

Figura 30 - Execução do programa MCDA Ulaval 

 Os resultados obtidos pelo programa encontram-se nas Figura 31, tendo sido escolhido para 

λ o valor de 0,6 nos dois problemas em estudo. A atribuição de uma ação a uma categoria tem 

como base a comparação dessa ação com as ações referência que definem as categorias 

considerando um nível de credibilidade e, aplicando em simultâneo os dois processos de 

afetação (pseudo-conjuntivo e pseudo-disjuntivo) enunciados na subseção 3.8.2. Por serem 

aplicados estes dois processos é que se obtém uma categoria mínima e uma categoria máxima 

para mesma ação. O programa possui um bug que repete a atribuição da ação que está a ser 

avaliada à categoria alocada, tanto na categoria mínima como na categoria máximo. Erro este, 

que já foi reportado às entidades competentes. 
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 Como era expectável, os AB analisados fisicamente encontram-se nas melhores categorias, 

sendo essa uma das razões para se inserir AB fictícios no modelo de forma a testar a definição 

das restantes categorias. Na Figura 31a) é possível verificar que a maioria dos AB analisados, 

as categorias mínimas e máximas coincidem, portanto a afetação dos AB é realizada apenas a 

uma possível categoria. Porém, existem casos que as categorias mínimas e máximas são 

diferentes, como se verifica nos AB 𝑎2, 𝑎5 e 𝑎10. Nestas situações em que diferem, significa que 

não existe informação necessária para afetar uma ação somente a uma categoria. Sendo assim, 

é importante a colaboração dos decisores para atribuir a ação à categoria que se considera ser 

a mais adequada. Estatisticamente dos vinte e dois AB em que foi caraterizada a sua condição, 

pode-se constatar que 4,55% (𝑎22) estão inseridos na categoria mais baixa 𝐶1, 9,1% (𝑎12 e 𝑎15) 

estão inseridos na categoria 𝐶2, 27,3% (𝑎11, 𝑎13,𝑎16, 𝑎17, 𝑎20 e 𝑎21) estão inseridos na categoria 𝐶3 

e os restantes 10 AB encontram-se inseridos na categoria 𝐶4.  

 Na Figura 31b), encontram-se os resultados dos AB avaliados quanto ao seu 

armazenamento. Os resultados obtidos assim como os anteriores não trouxeram nenhuma 

surpresa relevante. Os AB que se encontram armazenados em Lousa (𝑎6 a 𝑎10) foram inseridos 

nas categorias que aprovam a seu armazenamento. Cerca de 18,2% (𝑎12 e 𝑎15) foram atribuídos 

à categoria 𝐶2, que representa questionável o seu armazenamento e, cerca de 45,5% foram 

atribuídos à melhor categoria, 𝐶3, que aprova o armazenamento dos AB. Dos onze AB analisados 

Figura 31 - Resultados obtidos da aplicação do método ELECTRE TRI-nC pelo programa MCDA Ulaval, 

para λ=0,60 

 
Figura 32 - Resultados obtidos da aplicação do método ELECTRE TRI-nC pelo programa MCDA Ulaval, 

para λ=0,60 

 
Figura 33 - Resultados obtidos da aplicação do método ELECTRE TRI-nC pelo programa MCDA Ulaval, 

para λ=0,70 (Armazenamento dos AB)Figura 34 - Resultados obtidos da aplicação do método ELECTRE 

TRI-nC pelo programa MCDA Ulaval, para λ=0,60 

 
Figura 35 - Resultados obtidos da aplicação do método ELECTRE TRI-nC pelo programa MCDA Ulaval, 

para λ=0,60 
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quanto a viabilidade do seu armazenamento, quatro têm categorias mínimas e máximas 

diferentes, sendo associados às categorias 𝐶2 e 𝐶3 respetivamente.  

 Na seção seguinte, efetua-se uma análise de sensibilidade ao modelo que foi definido 

anteriormente com o intuito de verificar a sua robustez, com a variação de alguns parâmetros.   

 

5.5. Análise de Sensibilidade 

Nesta análise irão ser utilizados diferentes valores para o nível de credibilidade (mantendo o 

mesmo valor de z e do número de cartas brancas definidos pelos decisores), assim como 

diferentes ponderações para os critérios, para tal serão alterados o valor de z e o número de 

cartas brancas do método das cartas. Posteriormente, serão analisados os resultados obtidos 

pelo programa MCDA Ulaval com os novos dados. A análise de sensibilidade será efetuada para 

os dois casos em estudo (ver subseções 5.5.1., 5.5.2. e 5.5.3.).  

 

5.5.1. Alteração do nível de credibilidade λ  

O nível de credibilidade reflete o nível de exigência dos resultados desejado pelos decisores e, 

variar normalmente entre 0,6 e 0,7. Como tal, decidiu-se avaliar o modelo para um nível de 

credibilidade maior (mais exigente), com o valor de λ=0,7, de forma a verificar as diferenças nos 

resultados obtidos. Foi possível constatar que as diferenças dos novos resultados com os 

resultados obtidos na Figura 31a) foram apenas nas ações 𝑎2, 𝑎5 e 𝑎10 em que as categorias 

mínimas e máximas passaram a ser iguais, sendo atribuídas às categorias 𝐶4, 𝐶3 e 𝐶3 

respetivamente. O aumento do nível de credibilidade criou algumas alterações nos resultados 

comparativamente com os da Figura 31b). Como se pode constatar através da Figura 32, ocorreu 

um menor número de ações em que as categorias mínimas e máximas não foram coincidentes, 

passando de quatro para dois ações, como por exemplo nas ações 𝑎24 e 𝑎27. Em contrapartida, 

as ações 𝑎6, 𝑎7, 𝑎8 e 𝑎9 passaram a ter as mesmas categorias máximas e mínimas.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 32 - Resultados obtidos da aplicação do método ELECTRE TRI-nC pelo programa MCDA Ulaval, 

para λ=0,70 (Armazenamento dos AB) 

 

 
Figura 36 - Resultados obtidos da aplicação do método ELECTRE TRI-nC pelo programa MCDA Ulaval, 

para λ=0,70 (Armazenamento dos AB) 
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 Ainda foi possível verificar os resultados para um cenário mais otimista, ou seja menos 

exigente, no qual se atribuiu o valor de 0,5 para o nível de credibilidade. Foi evidente, que com 

esta alteração ocorreram mais situações de indiferença em termos de categorias atribuídas como 

comprova a Figura 33. Os AB 𝑎3, 𝑎4, 𝑎13, 𝑎14 e 𝑎20 passam de categorias mínimas e máximas 

que coincidem para categorias mínimas e máximas diferentes (ver Figura 33a)). Constatou-se o 

mesmo na Figura 33b), no qual os AB 𝑎24 e 𝑎26 passam de uma única possível categoria 𝐶3 para 

a afetação estar dentro do intervalo das categorias 𝐶2 e 𝐶3.    

    

5.5.2. Alteração do valor de z 

Em conjunto com os decisores, decidiu-se atribuir o valor para a diferença entre o primeiro e o 

ultimo critério era de 10 nos dois casos em estudo, como tal consideraram-se dois valores, um 

superior e outro inferior para testar o modelo.  

 Começou-se por analisar o problema da caraterização da condição dos AB, no qual a Figura 

34 apresenta o peso dos critérios para os diferentes valos de z que foram testados.   

 

Figura 33 - Resultados obtidos da aplicação do método ELECTRE TRI-nC pelo programa MCDA Ulaval, para 

λ=0,50 

 
Figura 40 - Resultados obtidos da aplicação do método ELECTRE TRI-nC pelo programa MCDA Ulaval, para 

λ=0,50 

 
Figura 41 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z = 9 e 

z=11)Figura 42 - Resultados obtidos da aplicação do método ELECTRE TRI-nC pelo programa MCDA 

Ulaval, para λ=0,50 

 
Figura 43 - Resultados obtidos da aplicação do método ELECTRE TRI-nC pelo programa MCDA Ulaval, para 

λ=0,50 
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  Após serem analisados os resultados obtidos, a atribuição das categorias aos AB para z=9 

e λ=0,6 é exatamente igual aos resultados apresentados na Figura 31, com Z=10 e λ=0,6. O 

mesmo foi verificado quando se testou o modelo com os valores de z=11 e λ=0,6. Realizaram-

se vários testes com diferentes valores de z, com λ=0,6, para apurar onde ocorriam alterações 

nos resultados. Entre o intervalo de valores [7,20] não ocorreram quaisquer alterações nos 

resultados. Verificou-se que a partir de z=6 (Figura 35), ocorreu a alteração do AB 𝑎12, que 

mudou a sua classificação da categoria 𝐶2 (ver Figura 31) para a categoria 𝐶3. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posteriormente, analisou-se o problema referente ao armazenamento dos AB. Desta vez, 

variou-se o valor de z, para valores superiores e inferiores ao que foi definido pelos decisores 

(z=10), até ocorrer a primeira alteração comparativamente com os resultados obtidos (para 

λ=0,6) presentes na Figura 31. Verificou-se que no intervalo de valores de z [4,12] não ocorreu 

qualquer diferença nos resultados. A partir dos valores de z=3 e z=13, os coeficientes de 

ponderação presentes na Figura 36, originaram alteração na atribuição de um AB. Para z=3, o 

AB 𝑎7 que tinha como categoria mínima 𝐶2 e categoria máxima 𝐶3, passou a ter como categoria 

Figura 34 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z = 9 e 

z=11) 

 
Figura 44 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z = 9 e 

z=11) 

 
Figura 45 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z = 

6)Figura 46 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z = 

9 e z=11) 

 
Figura 47 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z = 9 e 

z=11) 

Figura 35 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z = 6) 

 
Figura 48 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z = 6) 

 
Figura 49 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z = 3 e 

z=13)Figura 50 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z 

= 6) 

 
Figura 51 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z = 6) 
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mínima e máxima 𝐶2. Para z=13, o AB 𝑎24 que tinha como categoria mínima e máxima 𝐶3, passou 

a ter como categoria mínima 𝐶2 e categoria máxima 𝐶3.   

5.5.3. Alteração do número de cartas brancas  

No processo de hierarquização dos critérios, os decisores tiveram algumas dúvidas na atribuição 

das cartas brancas, como tal em concordância com eles, essas incertezas serão tidas em conta 

nesta análise de sensibilidade. Uma das incertezas era a atribuição de mais uma carta branca, 

entre os critérios 𝑔1e 𝑔5 que avaliam a condição dos AB. Os novos coeficientes de ponderação 

dos critérios resultantes dessa alteração não causaram quaisquer diferenças nos resultados, 

sendo estes iguais aos da Figura 31a). A colocação de outra carta branca entre os critérios 𝑔2e 

𝑔1, passando a ter duas cartas brancas nesse intervalo, foi outra questão evidente. Os resultados 

da alteração também não tiveram alterações, portanto em sintonia com os decisores, decidiu-se 

testar quais os resultados com a adição em simultâneo de uma carta branca entre os critérios 

𝑔2e 𝑔1, passando a ter duas nesse intervalo, e outra carta branca entre os critérios 𝑔1e 𝑔5. Os 

coeficientes de ponderação dos critérios desta última hipótese encontram-se na Figura 37. Mais 

uma vez, a alteração efetuada ao número de cartas brancas não tiveram qualquer impacto nos 

resultados.  

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z = 3 e 

z=13) 

 
Figura 52 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z = 3 e 

z=13) 

 
Figura 53- Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF para 

hipótese de duas cartas brancas entre 𝒈𝟐e 𝒈𝟏e uma carta branca entre 𝒈𝟏e 𝒈𝟓  (z = 10)Figura 54 - Ponderação 

dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z = 3 e z=13) 

 
Figura 55 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF (z = 3 e 

z=13) 

Figura 37 - Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF para 

hipótese de duas cartas brancas entre 𝒈𝟐e 𝒈𝟏e uma carta branca entre 𝒈𝟏e 𝒈𝟓  (z = 10) 

 
Figura 56- Ponderação dos critérios que caraterizam a condição dos AB fornecido pelo programa SRF para 

hipótese de duas cartas brancas entre 𝒈𝟐e 𝒈𝟏e uma carta branca entre 𝒈𝟏e 𝒈𝟓  (z = 10) 

 
Figura 57 - Ponderação dos critérios que caraterizam o armazenamento dos AB fornecido pelo programa SRF 

para as hipóteses de três e quatro cartas brancas entre 𝒈𝟏𝟏/𝒈𝟏𝟐e 𝒈𝟏𝟑  (z = 10)Figura 58- Ponderação dos 
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 Referente à hierarquização dos critérios que foram criados para avaliar o armazenamento dos 

AB, os decisores colocaram em dúvida a atribuição das duas cartas brancas entre os critérios 

𝑔11/𝑔12e 𝑔13 por acharem que os dois critérios que se encontram no topo (𝑔11e 𝑔12), em termos 

de nível de importância, poderiam estar ainda mais destacados dos critérios que lhes sucedem 

na hierarquia. Como tal, decidiu-se analisar a introdução de mais uma carta branca entre os 

critérios 𝑔11/𝑔12e 𝑔13, passando para três cartas brancas neste intervalo, das quatro no total da 

hierarquização (uma carta branca entre 𝑔10e 𝑔9). A hipótese de adicionar mais duas cartas 

brancas entre os mesmos critérios em causa também foi considerada, ficando com quatro cartas 

brancas nesse intervalo, num total de cinco na hierarquização (uma carta branca entre 𝑔10e 𝑔9).   

 Os coeficientes de ponderação dos critérios da atribuição de mais cartas brancas (ver Figura 

38), não trouxeram grandes alterações comparativamente com os resultados da Figura 31b). 

Apenas o AB 𝑎24 passou da categoria 𝐶3 para ser atribuído à categoria mínima 𝐶2 e à categoria 

máxima 𝐶3. Note-se que todos os resultados para analisar a variação do número de cartas 

brancas, foram obtidos com z=10 e nível de credibilidade de 0,6. 

 

5.6. Conclusões do Capítulo  

Neste capítulo foram definidos o conjunto de parâmetros essenciais para a utilização do método 

de classificação ELECTRE TRI-nC. Pode-se evidenciar que o método possibilita a utilização 

tanto de escalas dos critérios quantitativas e qualitativas, embora seja uma vantagem dos 

métodos ELECTRE a utilização de escalas qualitativas. É importante referir que é possível utilizar 

escalas heterogéneas nos diferentes critérios para avaliar o desempenho original das ações, 

sem que seja necessário recorrer a uma técnica de normalização. Outro aspeto relevante é o 

facto de estes métodos serem construídos de forma a não compensar os desempenhos dos 

critérios, ou seja, se uma ação tem um mau desempenho num critério, não pode ser compensada 

sistematicamente pelo bom desempenho dos outros critérios. A utilização de um limiar de veto 

intensifica o carácter não compensatórios destes métodos. A introdução de limiares de 

indiferença e preferência permite que os métodos ELECTRE tenham em consideração a 

imperfeição dos dados utilizados e a arbitrariedade na construção dos critérios de avaliação.  

Figura 38 - Ponderação dos critérios que caraterizam o armazenamento dos AB fornecido pelo programa SRF 

para as hipóteses de três e quatro cartas brancas entre 𝒈𝟏𝟏/𝒈𝟏𝟐e 𝒈𝟏𝟑  (z = 10) 

 

 
Figura 60 - Ponderação dos critérios que caraterizam o armazenamento dos AB fornecido pelo programa SRF 

para as hipóteses de três e quatro cartas brancas entre 𝒈𝟏𝟏/𝒈𝟏𝟐e 𝒈𝟏𝟑  (z = 10) 

 

 
Figura 61 - Ponderação dos critérios que caraterizam o armazenamento dos AB fornecido pelo programa SRF 

para as hipóteses de três e quatro cartas brancas entre 𝒈𝟏𝟏/𝒈𝟏𝟐e 𝒈𝟏𝟑  (z = 10) 

 

 
Figura 62 - Ponderação dos critérios que caraterizam o armazenamento dos AB fornecido pelo programa SRF 

para as hipóteses de três e quatro cartas brancas entre 𝒈𝟏𝟏/𝒈𝟏𝟐e 𝒈𝟏𝟑  (z = 10) 
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 O programa MCDA Ulaval pode ser um pouco difícil de trabalhar uma vez que não se está 

familiarizado, mas o procedimento de trabalho apresentado na seção 5.4. é esclarecedor. 

Através dos resultados obtidos é possível evidenciar que nem todas as categorias mínimas e 

máximas coincidem. Este aspeto reflete que não houve informação suficiente, para a afetação 

da ação ser feita a apenas a uma categoria, como tal a ação é atribuída a um intervalo de 

categorias. Da análise dos resultados não foi observado nada que não fosse expectável. Note-

se que o processo de afetação dos AB analisados pelos decisores, atribui-os às melhores 

categorias, razão pela qual se criaram AB fictícios para testar a atribuição a outras categorias. 

 A análise de sensibilidade realizada na seção 5.5. permitiu avaliar a robustez do modelo 

através da variação do nível de credibilidade dos resultados e das ponderações dos critérios. 

Através da variação do nível de credibilidade foi possível concluir que quanto maior é λ mais 

precisos são os resultados, ou seja, os decisores são mais exigentes então não ocorrem tantas 

situações de incerteza na afetação das ações às categorias. As diferentes ponderações dos 

critérios assim como os diferentes níveis de credibilidade permitem concluir que as variações 

foram pouco significativas ou praticamente inexistentes. Assim pode-se afirmar, que as ações 

referência que definem as categorias foram bem definidas assim como os diferentes limiares. 

Em suma, o modelo mostrou-se bastante rígido e pouco sensível às variações efetuadas nos 

diferentes parâmetros.    
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6. Conclusões Finais e Desenvolvimento Futuro 

No contexto atual, as empresas deparam-se com uma multiplicidade de situações de tomada de 

decisões que as levaram a adotar cada vez mais ferramentas adequadas de apoio à decisão. As 

empresas, como por exemplo as do setor energético e muitas outras, têm de lidar com constantes 

desafios nomeadamente ao nível dos custos e da gestão dos seus ativos. Esta necessidade de 

otimizar os recursos e de avaliar o seu desempenho fazem com que as empresas procurem 

estudar as diferentes estratégias que possam utilizar relativamente à atual conjuntura. Portanto, 

surgiu o estudo de avaliar a condição bem como a viabilidade de uma possível reutilização dos 

AB, um dos ativos essenciais para a realização das atividades da empresa EDP D. A elevada 

extensão de LA em Portugal continental, o elevado número de AB para a suportar e o elevado 

consumo anual deste ativo exigiu a realização deste trabalho. 

 Através da revisão bibliográfica percebeu-se que o trabalho que foi realizado é pioneiro no 

âmbito em estudo. Não foram encontrados estudos relevantes relativamente à manutenção e ao 

controlo que são realizados nas estruturas de betão. Em relação aos apoios que suportam a LA, 

a manutenção que a empresa realiza é meramente visual e sem recorrer à apreciação de peritos 

ou critérios previamente definidos. Os estudos efetuados a apoios de madeira permitiram apurar 

quais os principais fatores impulsionadores da degradação dos AB.  

 Na construção dos critérios de avaliação não se incluíram fatores relacionados com o 

desgaste mecânico ou aspetos concepção e execução dos projetos por serem difíceis de 

identificar e quantificar. De acordo com os decisores, optou-se por incluir os agentes de 

degradação que se consideraram ser os mais relevantes (ação do vento e da temperatura por 

zona geográfica, proximidade da orla costeira, índice ceráunico) assim como aspetos de teor 

mais técnico que fossem de fácil identificação (idade, nível de fissuração, recobrimento da 

armadura, alteração da linearidade). Decidiu-se criar outros critérios para classificar o 

armazenamento com o intuito de avaliar a possibilidade do AB ser reutilizado. Novamente em 

conjunto com os decisores, apuraram-se os aspetos que a empresa acha serem cruciais para 

ocorrer a reutilização dos AB. Poder-se-ia ter realizado tanto a avaliação da condição dos AB 

como a avaliação do armazenamento dos AB em conjunto, em vez de estar a realizar duas 

MCDA idênticas mas em separado. Na medida em que se quisesse apenas monitorizar a 

condição dos AB que se encontram em exploração e, porque para avaliar o armazenamento dos 

AB é necessário que estes não estejam implementados na LA de forma a poder analisar a 

condição da sua base.  

 Cada vez mais as MCDA têm tido uma utilização e uma aceitação por parte de diversas 

indústrias, uma vez que são ferramentas bastante eficazes. O método ELECTRE TRI-nC, que 

pertence à família dos métodos ELECTRE, pode ser aplicado em várias situações de tomada de 

decisão, mas mostrou ter um grande potencial quanto aplicado a problemas de classificação de 

risco, podendo ser um bom elo de ligação para a adoção medidas preventivas ou de 

intervenções, com a finalidade de minimizar consequências negativas ao nível dos valores de 

negócio da empresa, como exemplo a rutura de um AB que originaria a falha da distribuição de 

energia. Porém, as aplicações deste método podem ter variados domínios e ser um contributo 
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em áreas bem distintas, como se pode comprovar na avaliação dos AB a armazenar. De salientar 

que o método ELECTRE TRI-nC define categorias, que são caraterizadas por ações referência, 

para avaliar as ações pretendidas utilizando duas regras de afetação em simultâneo. O método 

ELECTRE TRI-nC é igual ao método ELECTRE TRI-C se as categorias apenas forem definidas 

por uma ação referência. Note-se a importância da colaboração dos decisores na construção 

dos critérios e na definição dos parâmetros essenciais, pois só desta forma se tem em conta as 

suas preferências e se pode ter um modelo mais adequado aos problemas em questão. 

 Sugere-se como trabalho futuro, alargar o estudo aos AB da BT, uma vez que os critérios de 

avaliação criados não precisam de sofrer alterações. Como a LA é composta por um grande 

número de AB de BT, como consequência disso incorrem num maior consumo anual, a avaliação 

da possível reutilização podia ser bastante útil, embora a ordem de valores em termos de custos 

sejam muito inferiores comparativamente com os AB de MT e AT. É importante ter em conta o 

envelhecimento dos AB que estão armazenados, visto que este não é tido em consideração 

neste trabalho e, que nos locais de armazenamento os AB se encontrem expostos aos mesmos 

agentes de degradação (sobretudo agentes ambientais) como quando estão em exploração. O 

mesmo método de classificação poderia ser utilizado para apoios metálicos com a construção 

de critérios de avaliação destinados aos mesmos. A reutilização dos apoios metálicos poderia 

ser um tema a abordar, uma vez que estes são articulados haveria a possibilidade de aproveitar 

as partes que fossem consideradas em bom estado. De forma a tornar o trabalho mais 

fundamentado e pormenorizado, a parametrização das escalas dos critérios poderá ser objeto 

de estudo. A parametrização deve ser apoiada por peritos, nomeadamente pelos diversos 

fabricantes de AB ao longo do pais, de modo a que as caraterísticas dos AB dos diferentes 

fornecedores sejam tidas em consideração. Embora este aspeto seja alvo de desinteresse por 

parte dos fabricantes, uma vez que lhes é bastante mais vantajoso a aquisição de um AB novo. 

Contudo, empresas como a CAVAN que realizam trabalhos de reparação de AB, poderão ter 

particular interesse nessa parametrização, de maneira a avaliar o trabalho que terão de realizar.  

 Poderá ser interessante o desenvolvimento de uma framework mais intuitiva que implemente 

os métodos utilizados no trabalho e, que inclua indicadores visuais permitindo aos decisores tirar 

as suas conclusões mais facilmente, pois o manuseamento e a apresentação dos resultados dos 

programas utilizados foram um dos principais pontos críticos apontados. Outro aspeto que 

poderia ser relevante é a atualização constante da base de dados dos AB que se encontram em 

exploração, de modo a facilitar a identificação do AB e a sua classificação. Por fim, é 

aconselhável que todas as DRC’s adotem as mesmas estratégias de reutilização dos AB de 

maneira a que os resultados em termos de poupança sejam mais significativos.   
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Anexos 

Anexo I 
 

 

 
  

Tabela A1 – Principais produtos e cliente (Fonte: EDP, 2014) 

 

 
Figura A1 – Estrutura Organizativa EDP D (Fonte: EDP, 2015)Tabela A1 – Principais produtos e cliente 

(Fonte: EDP, 2014) 

 

 
Figura A1 – Estrutura Organizativa EDP D (Fonte: EDP, 2015) 

 

 
Figura A1 – Estrutura Organizativa EDP D (Fonte: EDP, 2015)Tabela A1 – Principais produtos e cliente 

(Fonte: EDP, 2014) 

 

 
Figura A1 – Estrutura Organizativa EDP D (Fonte: EDP, 2015)Tabela A1 – Principais produtos e cliente 

(Fonte: EDP, 2014) 
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Anexo II 

 
Foram retiradas as imagens deste anexo devido ao acordo de confidencialidade.  
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Foram retiradas as imagens deste anexo devido ao acordo de confidencialidade.  
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Foram retiradas as imagens deste anexo devido ao acordo de confidencialidade.  
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Anexo III 
 

 

 
Figura A6 – Ilustração das Marcações no AB (Fonte: http://pt.calameo.com/read/0040140942be2d21a216e) 

 

 
Figura A6 – Ilustração das Marcações no AB (Fonte: http://pt.calameo.com/read/0040140942be2d21a216e) 

 

 
Figura A6 – Ilustração das Marcações no AB (Fonte: http://pt.calameo.com/read/0040140942be2d21a216e) 

 

 
Figura A6 – Ilustração das Marcações no AB (Fonte: http://pt.calameo.com/read/0040140942be2d21a216e) 
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Figura A7 – Furação de AB de BT, MT e AT (Fonte: EDP, 2000) 

 

 
Figura A7 – Furação de AB de BT, MT e AT (Fonte: EDP, 2000) 

 

 
Figura A863 – AB no local de stockagem da AOL na LousaFigura A7 – Furação de AB de BT, MT e AT 

(Fonte: EDP, 2000) 

 

 
Figura A7 – Furação de AB de BT, MT e AT (Fonte: EDP, 2000) 
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Anexo IV 

 
Tabela A2 – Fatores de degradação em estruturas de betão armado e consequências da sua ação (Fonte: Sarja, 

A., & Vesikari, 1996) 

Fator de Degradação Processo Degradação 

Mecânicos 

Carregamento estático Deformação Deflexão, fendilhação, rotura 
Carregamento cíclico Fadiga, deformação Deflexão, fendilhação, rotura 
Carregamento por impacto Fadiga Vibração, deflexão, 

fendilhação, rotura 
Biológicos 

Micro-organismos Produção de ácido Lixiviação 
Bactérias  Produção de ácido Lixiviação 
Químicos 
Água pura Lixiviação Desagregação do betão 
Ácido Lixiviação Desagregação do betão 
Ácido e gases do ácido Neutralização Despassivação do aço 
Dióxido de carbono Carbonatação Despassivação do aço 
Cloretos Penetração, destruição de 

camada de passivação 
Despassivação do aço 

Despassivação do aço + H2O 
+ O2 

Corrosão Expansão do aço, perda de 
diâmetro e de aderência 

Tensão + cloretos Corrosão do aço Rotura dos tendões de pré-
esforço 

Sulfatos Pressão dos cristais Desagregação do betão 
Agregado (sílica) + álcalis  Reação da sílica Expansão, desagregação 
Agregado (carbonato) + 
álcalis 

Reação do carbonato Expansão, desagregação 

Físicos 

Variação de temperatura Expansão/contração Deformação restringida  
Variação de humidade Retração e expansão Deformação restringida  
Baixa temperatura + água Formação de gelo Destacamento do betão 
Sal descongelante + geada Transferência de calor Destacamento do betão 
Gelo (mar) Abrasão Destacamento e fendilhação 
Trânsito Abrasão Desgaste e rotura 
Água corrente Erosão Danos superficiais 
Água turbulenta Cavitação Cavidades 
Eletromagnéticos 

Eletricidade Corrosão Expansão do aço, perda de 
diâmetro e de aderência 

Magnetismo Corrosão Expansão do aço, perda de 
diâmetro e de aderência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Anexo V 
 
Foram retiradas as imagens deste anexo devido ao acordo de confidencialidade.  
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Foram retiradas as imagens deste anexo devido ao acordo de confidencialidade.  

 


