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~!!gs
s Ǳ e Ď ħ Ď ŀ Ň í ļ Ď ĭ Ǳ ç Ê Ǳ  Ď ó ħ á Ď Ê ǐ Ǳ ë á ħ ĭ ğ ĭ ā Ď Ê ǐ Ǳ D ħ ĭ Ŝ Ê ä Ķ ë ŀ Ǳ ëǱ
ĭĦőħĎáÊäĶëŀǱ ǡeDǢǱ ĹĭŀŀőĎǱ ĹÊĹëğǱ ÿőħçÊĦëħŇÊğǱ ħĭǱ ĹļĭáëŀŀĭǱ çëǱ
ÊĹļĎĦĭļÊĦëħŇĭǱ ŇëáħĭğĮāĎáĭǱ çĭǱ àĎĭçĎëŀëğǱ àļÊŀĎğëĎļĭǕǱ gĭǱ ÐĦàĎŇĭǱ çĭǱ
~ļĭāļÊĦÊǱ gÊáĎĭħÊğǱ çëǱ ~ļĭçőäÜĭǱ ëǱ ŀĭǱ çĭǱ ĎĭçĎëŀëğǱ ǡ~g~ǢǐǱ ĭǱ
ĦĮçőğĭǱçëǱëŀëħŜĭğŜĎĦëħŇĭǱëáħĭğĮāĎáĭǱíǱáĭĭļçëħÊçĭǱĹëğĭǱeDǱ
ëǱĭàęëŇĎŜÊǱĭļāÊħĎŲÊļǱëǱÿĭĦëħŇÊļǱÊǱàÊŀëǱŇëáħĭğĮāĎáÊǱëŧĎŀŇëħŇëǱħĭǱ~ÊĐŀǱëǱ
ħĭļŇëÌǥğÊǱÊǱāëļÊļǱļëŀőğŇÊçĭŀǱĻőëǱÊŇëħçÊĦǱÔŀǱçëĦÊħçÊŀǱçĭǱ~g~Ǖ
gëŀŀëǱŀëħŇĎçĭǐǱÿĭĎǱĎĦĹğÊħŇÊçÊǱÊǱëçëǱļÊŀĎğëĎļÊǱçëǱëáħĭğĭāĎÊǱ
çëǱ ĎĭçĎëŀëğǱ ǡǢǐǱ ĻőëǱ ÊļŇĎáőğÊǱ ĭŀǱ çĎŜëļŀĭŀǱ ÊŇĭļëŀǱ ëħŜĭğŜĎçĭŀǐǱ
ĹëļĦĎŇĎħçĭǱ ÊǱ áĭħŜëļāóħáĎÊǱ çëǱ ëŀÿĭļäĭŀǱ ëǱ ÊǱ ĭŇĎĦĎŲÊäÜĭǱ çëǱ
ĎħŜëŀŇĎĦëħŇĭŀǱ ĹŒàğĎáĭŀǱ ħÊǱ àőŀáÊǱ ĹĭļǱ ŀĭğőäĶëŀǱ ĹÊļÊǱ ĭŀǱ çëŀÊźĭŀǱ
ŇëáħĭğĮāĎáĭŀǱ çÊǱ áÊçëĎÊǱ ĹļĭçőŇĎŜÊǐǱ ğëŜÊħçĭǱ ëĦǱ áĭħŀĎçëļÊäÜĭǱ
Ê ŀ Ĺ ë á Ň ĭ ŀ Ǳ ç ë Ǳ ŀ ő ŀ Ň ë ħ Ň Ê à Ď ğ Ď ç Ê ç ë ǐ Ǳ ā ë ļÊ äÜ ĭ Ǳ ç ë Ǳ ë Ħ Ĺ ļ ë ā ĭ ŀ Ǳ ëǱ
çëŀëħŜĭğŜĎĦëħŇĭǱļëāĎĭħÊğǕ
ĭĦĭǱ ÿëļļÊĦëħŇÊǱ çëǱ ÊŜÊğĎÊäÜĭǱ ëǱ çĎŜőğāÊäÜĭǱ çĭŀǱ ļëŀőğŇÊçĭŀǱ
çĭŀǱĹļĭęëŇĭŀǱÿĭĦëħŇÊçĭŀǐǱĭǱeDǱĹļĭĦĭŜëǐǱçëŀçëǱƆƄƄƊǐǱĭǱĭħāļëŀŀĭǱ
çÊǱ ëçëǱ ļÊŀĎğëĎļÊǱ çëǱ ëáħĭğĭāĎÊǱ çëǱ ĎĭçĎëŀëğǱ ëǱ ÊǱ ħĎŜëļŀĎçÊçëǱ
5ëçëļÊğǱ çëǱ _ÊŜļÊŀǱ ĹļĭĦĭŜëǐǱ çëŀçëǱ ƆƄƄƈǐǱ ĭǱ ĭħāļëŀŀĭǱ ļÊŀĎğëĎļĭǱ çëǱ
~ğÊħŇÊŀǱ sğëÊāĎħĭŀÊŀǐǱ tğëĭŀǐǱ 7ĭļçőļÊŀǱ ëǱ ĎĭçĎëŀëğǕǱ !ŜëħŇĭŀǱ ĻőëǱ ëĦǱ
ŀőÊŀǱ ëçĎäĶëŀǱ ÊħŇëļĎĭļëŀǱ ÿĭļÊĦǱ őĦǱ ŀőáëŀŀĭǐǱ ŇÊħŇĭǱ ëĦǱ ŇëļĦĭŀǱ çëǱ
ĹŒàğĎáĭǐǱ áĭĦĭǱ ħÊǱ çĎŜőğāÊäÜĭǱ çĭǱ áĭħċëáĎĦëħŇĭǱ āëļÊçĭǱ ĹĭļǱ
ĹëŀĻőĎŀÊçĭļëŀǱçëǱĎħŒĦëļÊŀǱőħĎŜëļŀĎçÊçëŀǱëǱĎħŀŇĎŇőŇĭŀǱçëǱĹëŀĻőĎŀÊǱçëǱ
ŇĭçĭǱ ĭǱ ĹÊĐŀǕǱ Ǳ Ǳ ĹÊļŇĎļǱ çëǱ ƆƄƅƄǱ ëŀŀëŀǱ çĭĎŀǱ ëŜëħŇĭŀǱ ÿĭļÊĦǱ ļëÊğĎŲÊçĭŀǱ
ŀĎĦőğŇÊħëÊĦëħŇëǱáĭħŀŇĎŇőĎħçĭǱĭǱĦÊĎĭļǱëŜëħŇĭǱŇíáħĎáĭǱáĎëħŇĐźáĭǱëĦǱ
àĎĭçĎëŀëğǱ çĭǱ ĦőħçĭǕǱ !ŀŇëǱ ëŜëħŇĭǱ íǱ ļëÿëļóħáĎÊǱ ĹÊļÊǱ ÊŀǱ ÌļëÊŀǱ çëǱ
ĹļĭçőäÜĭǱçëǱĹğÊħŇÊŀǱĭğëÊāĎħĭŀÊŀǐǱĮğëĭŀǐǱāĭļçőļÊŀǱëǱàĎĭçĎëŀëğǕ

~!!gs
#Ǳ ëŀŇļÊŇíāĎáĭǱ ĹÊļÊǱ ĭǱ ŀëŇĭļǱ çëǱ àĎĭçĎëŀëğǱ ĹĭŀŀőĎļǱ ÿĮļőħŀǱ çëǱ
ç Ď ŀ á ő ŀ ŀ Ü ĭ Ǳ Ĺ Ê ļ Ê Ǳ ŀ ë Ǳ ç ë à Ê Ň ë ļ Ǳ Ň ë Ħ Ê ŀ Ǳ ğ Ď ā Ê ç ĭ ŀ Ǳ Ô Ǳ Ĺ ë ŀ Ļ ő Ď ŀ Ê ǐǱ
çëŀëħŜĭğŜĎĦëħŇĭǱëǱĎħĭŜÊäÜĭǱëĦǱĎĭçĎëŀëğǐǱáĭĦĭǱŇÊĦàíĦǱĹļĭĦĭŜëļǱ
ëħáĭħŇļĭŀǱëħŇļëǱëŀĹëáĎÊğĎŀŇÊŀǐǱëŀŇőçÊħŇëŀǐǱëĦĹļëŀÌļĎĭŀǱëǱÊǱŀĭáĎëçÊçëǱ
áĎŜĎğǱ ĹÊļÊǱ çĎŀáőŇĎļǱ ĦëĎĭŀǱ ĹÊļÊǱ ĭǱ çëŀëħŜĭğŜĎĦëħŇĭǱ çëŀŀëǱ ħĭŜĭǱ
áĭĦàőŀŇĐŜëğǕ
~ÊļÊǱ ĭǱ ëŜëħŇĭǱ çëŀŇëǱ ÊħĭǱ ĭŀǱ ĭļāÊħĎŲÊçĭļëŀǱ ļëáëàëļÊĦǱ ƌƌƈǱ
ŇļÊàÊğċĭŀǐǱ çĭŀǱ ĻőÊĎŀǱ ƋƅƉǱ ÿĭļÊĦǱ ÊĹļĭŜÊçĭŀǱ ëǱ ŀëļÜĭǱ ëŧĹĭŀŇĭŀǱ ħÊŀǱ
ŀëŀŀĶëŀǱçëǱÊĹļëŀëħŇÊäÜĭǱçëǱĹİŀŇëļǕǱ5ĭļÊĦǱçëŀŇÊáÊçĭŀǱŇļÊàÊğċĭŀǱĻőëǱ
ŇÊĦàíĦǱ ŀëļÜĭǱ ÊĹļëŀëħŇÊçĭŀǱ ĭļÊğĦëħŇëǱ ħÊŀǱ ŀëŀŀĶëŀǱ ŇëĦÌŇĎáÊŀǕǱ
őŀáÊǥŀëǱÊŇĎħāĎļǱáĭĦǱÊǱçĎŜőğāÊäÜĭǱçĭŀǱħÊĎŀǱçĭǱëŜëħŇĭǱÊǱçĎÿőŀÜĭǱçĭǱ
áĭħċëáĎĦëħŇĭǱāëļÊçĭǐǱŀëļŜĎħçĭǱáĭĦĭǱàÊŀëǱĹÊļÊǱÊǱáĭħŇĎħőĎçÊçëǱçÊŀǱ
ÊäĶëŀǱëǱáĭĦĭǱĦĭŇĎŜÊäÜĭǱĹÊļÊǱĻőëǱÊǱĎħĭŜÊäÜĭǱŇëáħĭğĮāĎáÊǱáĭħŇļĎàőÊǱ
çëǱÿĭļĦÊǱëÿëŇĎŜÊǱĹÊļÊǱĭŀǱĭàęëŇĎŜĭŀǱçĭǱ~g~Ǖ
ĭļçĎÊğĦëħŇëǐ

~ļĭÿëŀŀĭļǱ~ëçļĭǱÊŀŇļĭǱgëŇĭ
~ļëŀĎçëħŇëǱçĭǱĭħāļëŀŀĭ
~ļĭÿëŀŀĭļǱħŇİħĎĭǱÊļğĭŀǱ5ļÊāÊ
~ļëŀĎçëħŇëǱçÊǱĭĦĎŀŀÜĭǱíáħĎáĭǥĎëħŇĐźáÊ

ÊÿÊëğǱĎğŜÊǱeëħëŲëŀǱ
ĭĭļçëħÊçĭļǱçëǱÊäĶëŀǱçëǱ
çëŀëħŜĭğŜĎĦëħŇĭ
ǱëħëļāíŇĎáĭǱǥeD

seDsǱs7gDÂs
~ëçļĭǱÊŀŇļĭǱgëŇĭ
~ļëŀĎçëħŇëǱçĭǱĭħāļëŀŀĭǱļÊŀĎğëĎļĭǱçëǱ~ğÊħŇÊŀǱsğëÊāĎħĭŀÊŀǐǱ
tğëĭŀǐǱ7ĭļçőļÊŀǱëǱĎĭçĎëŀëğ
ÊÿÊëğǱĎğŜÊǱeëħëŲëŀ
~ļëŀĎçëħŇëǱçĭǱĭħāļëŀŀĭǱçÊǱëçëǱļÊŀĎğëĎļÊǱçëǱëáħĭğĭāĎÊǱ
çëǱĎĭçĎëŀëğ
7őŀŇÊŜĭǱçëǱ_ĎĦÊǱÊĦĭŀ
ëáļëŇÌļĎĭǥ7ëļÊğ
ħŇİħĎĭǱÊļğĭŀǱ5ļÊāÊ
~ļëŀĎçëħŇëǱçÊǱĭĦĎŀŀÜĭǱíáħĎáĭǥĎëħŇĐźáÊ
ZőğĎÊħÊǱ!ŀĹÊçÊǱ_ĎáċŀŇĭħ
~ļëŀĎçëħŇëǱçÊǱĭĦĎŀŀÜĭǱ_ĭáÊğǱçÊǱ5g
ÊÿÊëğǱ~ëļĭħǱÊŀŇļĭǱ
ħçëļŀĭħǱ_ĭĹëŀǱ5ĭħŇëŀ
ëáļëŇÌļĎĭŀǱĭĦĎŀŀÜĭǱ_ĭáÊğǱçÊǱ5g

seDsǱ#gDsǥD!gH5D
ħŇİħĎĭǱÊļğĭŀǱ5ļÊāÊǱǡ5_ǢǱǥǱ~ļëŀĎçëħŇë
~ëçļĭǱÊŀŇļĭǱgëŇĭǱǡ5_ǢǱǤǱ¬Ďáëǥ~ļëŀĎçëħŇë
_őáÊŀǱĦàļĭŀÊħĭǱǡ!eǢǱǤǱëáļëŇÌļĎĭ
7ëĭŜÊħĎǱeÊļĻőëŀǱ_ÊőļĎħçĭǱǡ7ǥtğëĭǛ5_ǢǱǤǱëáļëŇÌļĎĭ
ĭőāğÊŀǱ~ëğëāļĎħĎǱ¬ÊŲǥĭŀŇëŀǱǡ7ǥtğëĭǛ5_ǢǱǤǱëáļëŇÌļĎĭ
e!esǱǱ!Ǳ!eD
ļĎŀŇëőǱ7ĭĦëŀǱĎħĎħĎŀǱǡD5~Ǣ
ĎğğǱZĭļāëǱĭŀŇÊǱǡ!~Ǣ
ļőħĭǱ7ÊğŜóÊŀǱ_ÊŜĎĭğÊǱǡ!e~Ǣ
ğÌőçĎĭǱZĭŀíǱçëǱļÊőęĭǱeĭŇÊǱǡ5ZǢ
ÊħĎğĭǱ_őĎŲǱ5ğőĦĎāħÊħǱǡD5~Ǣ
ĭħÊŇĭǱğëŧÊħçļëǱ7ĭĦëŀǱļÊħçÊǱǡ5ZǢ
!çőÊļçĭǱAĭĦëĦǱçëǱĎĻőëĎļÊǱÊŜÊğáÊħŇĎǱǡDgǢ
5ÌŇĎĦÊǱeëħëŲëŀǱëħŇĭǱǡ57Ǣ
7őŀŇÊŜĭǱ_ĎĦÊǱÊĦĭŀǱǡ!!ǛeDǢ
DóçÊǱeÊļĎÊǱ7ÊļáĎÊǱçĭŀǱÊħŇĭŀǱǡ5~Ǣ
_őĎŲǱ~ëļëĎļÊǱÊĦĭŀǱǡ5~Ǣ
eÊļĎÊǱĹÊļëáĎçÊǱ5ëļļëĎļÊǱíŀÊļǥsğĎŜëĎļÊǱǡ5~Ǣ
gëğŀĭħǱĭàëļŇĭǱħŇĭħĎĭŀĎǱ5ĎğċĭǱǡ57Ǣ
~ÊőğĭǱħŀëğĦĭǱÂĎÊħĎǱőÊļëŲǱǡħǢ
ÊÿÊëğǱĎğŜÊǱeëħëŲëŀǱǡ!!ǛeDǢ
ĭàëļŇĭǱĎÊħáċĎħĎǱëļħëļǱǡ5Ǣ
ĭŀëħĎļÊǱëļĹÊǱçÊǱļőŲǱǡ!Ǣ
íļāĎĭǱ~ëļëŀǱÊĦĭŀǱçÊǱĎğŜÊǱǡ~!Ǣ
ĎĦĭħĎǱeÊļāÊļëŇŇĎǱ~ğëħŇŲǱeëħëāċëŇŇĎǱǡ5_Ǣ

seDsǱ!·!s
ŀŀĭáĎÊäÜĭǱçĭŀǱ
~ëŀĻőĎŀÊçĭļëŀǱëĦǱ~ğÊħŇÊŀǱsğëÊāĎħĭŀÊŀǐ
tğëĭŀǐǱ7ĭļçőļÊŀǱëǱĎĭçĎëŀëğǱ

3FEF#SBTJMFJSBEF5FDOPMPHJBEF
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!¬DsǱ!Ǳ!Dss
~ëçļĭǱÊŀŇļĭǱgëŇĭǱǡ5_Ǣ
ħŇİħĎĭǱÊļğĭŀǱ5ļÊāÊǱǡ5_Ǣ
_őáÊŀǱĦàļĭŀÊħĭǱǡ!eǢ
ĭőāğÊŀǱ~ëğëāļĎħĎǱ¬ÊŲǥĭŀŇëŀǱǡ7ǥtğëĭǛ5_Ǣ
7ëĭŜÊħĎǱeÊļĻőëŀǱ_ÊőļĎħçĭǱǡ7ǥtğëĭǛ5_Ǣ

seDsǱ!Ǳ!gs_s7DǱǱDg5ses
~ëçļĭǱÊŀŇļĭǱgëŇĭǱǡ5_ǢǱǤǱ~ļëŀĎçëħŇëǱ
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Modelo fuzzy para avaliação da localização de usinas de biodiesel no Brasil.
Monique da Silva dos Santos (EQ/UFRJ, monique.dsds@gmail.com), Donato Alexandre Gomes Aranda (EQ/UFRJ,
donato@eq.ufrj.br), Carlos Alberto Nunes Cosenza (PEP-COPPE/UFRJ, cosenza@pep.ufrj.br).
Palavras Chave: Modelo fuzzy, Modelo COPPE-COSENZA, localização industrial, usinas de biodiesel.

1 - Introdução
Para fomentar o uso de biodiesel no Brasil é
imprescindível avaliar a localização das usinas produtoras a
fim de verificar as condições oferecidas para essa atividade
industrial. Desenvolver um modelo que permita identificar
fatores ofertados de maneira inadequada e insuficiente é o
primeiro passo para que o governo, os produtores e demais
interessados se mobilizem em prol da solução dos gargalos
e melhoria do setor.
Com o objetivo de contribuir nesse sentido, este
trabalho apresenta uma adaptação do Modelo Fuzzy de
Análise Hierárquica COPPE-COSENZA para o contexto de
avaliação de localização industrial. Este modelo foi
aplicado há cerca de 13 anos em um projeto de grande porte
e complexidade denominado Projeto Biodiesel Brasileiro,
solicitado pela Casa Civil da Presidência da República, pelo
Ministério de Minas e Energia e pela Petrobras. Uma
equipe da COPPE/UFRJ, sob a coordenação do Professor
Carlos Alberto Nunes Cosenza, foi a responsável pelo
trabalho, que consistiu em mapear áreas potenciais para a
implantação de polos de produção de biodiesel no país. O
objetivo final era localizar e dimensionar as usinas. O
projeto serviu de base para a implementação do Programa
Nacional de Produção e Uso do Biodiesel1; 2.
É importante enfatizar que o presente trabalho
adaptou o modelo fuzzy para percorrer o caminho inverso:
uma vez que as usinas de biodiesel já estão localizadas no
país e em operação, a finalidade é averiguar as
características territoriais, favoráveis ou não, para o seu
funcionamento.

2 - Material e Métodos
A elaboração do modelo envolve 5 etapas
principais: (1) seleção de fatores locacionais; (2)
determinação do nível de importância dos fatores para as
usinas de biodiesel; (3) definição de metodologias para
mensuração da oferta territorial de fatores; (4)
desenvolvimento de uma operação de confronto entre a
demanda e a oferta de fatores; e (5) desenvolvimento de um
índice locacional que possibilite uma conclusão geral sobre
cada localidade avaliada.
Esses procedimentos foram realizados a partir da
percepção de profissionais especialistas na área de interesse
– Napoleão Esberard; Expedito Parente; Edna Carmelo;
François Felix Mora-Camino; Karim Achaibou; Donato
Alexandre Gomes Aranda e Carlos Alberto Nunes Cosenza.
Com exceção da sondagem da opinião dos
professores Donato A. G. Aranda e Carlos A. N. Cosenza,
as entrevistas com os especialistas mencionados não foram
realizadas durante o desenvolvimento deste trabalho, mas
no Projeto Biodiesel Brasileiro. As informações necessárias

foram obtidas por meio da análise dos relatórios técnicos
referentes ao projeto e da apresentação realizada em Oxford
em 2005, intitulada Brazil’s Biodiesel Programme – The
Lula Administration’s First Regional Plan. Todo o material
pertence ao Professor Carlos A. N. Cosenza.
Além disso, as adaptações da estrutura do modelo
para o cenário atual foram fundamentadas na literatura
técnica/científica sobre produção, logística de biodiesel e
fatores socioeconômicos e políticos relevantes para o tema.

3 - Resultados e Discussão
O modelo desenvolvido viabiliza a avaliação do
nível de atendimento de alternativas locacionais a um
conjunto de 24 fatores solicitados por 4 tipos de usinas de
biodiesel:
§ Usina não integrada com uso de metanol;
§ Usina não integrada com uso de etanol;
§ Usina integrada com uso de metanol;
§ Usina integrada com uso de etanol.
Os termos “integrada” e “não integrada” são
referentes à produção de óleos vegetais, isto é, se a usina
produz ou não produz as suas matérias-primas.
Foram selecionados os seguintes fatores
locacionais: água; energia; telecomunicações e tecnologia
da informação (TI); transporte rodoviário; transporte
ferroviário; transporte hidroviário; porto marítimo;
produção de metanol; produção de etanol; armazenamento
de oleaginosas; processamento de oleaginosas; produção de
óleos vegetais; produção de gorduras animais; mercado de
farelo para ração; mercado de torta para adubo; mercado de
diesel; armazenamento de diesel; PIB industrial; PIB
agropecuário; PIB de serviços; agricultura familiar; IDH;
mão de obra; e incentivos fiscais.
Para o confronto entre demanda e oferta, são
definidos:
a. A = (ahi)4x24: matriz que representa a demanda
industrial dos 4 tipos de projeto pelos 24 fatores;
b. O = (oij)24xm: matriz que representa a oferta dos 24
fatores por m alternativas locacionais;
c. F = {fi | i = 1, …, 24}: conjunto finito de fatores gerais
de localização denotados genericamente por fi.
Com abordagem fuzzy, é estabelecido o conjunto
fuzzy Ã de pares ordenados Ã = {fi, µÃ(fi) | fi F}, onde Ã é
a notação fuzzy da matriz de demanda A, e µÃ(fi) [0, 1] e
representa o grau de importância do fator i, descrito pelos
seguintes níveis linguísticos:
§ Crítico: indispensável para o êxito do projeto;
§ Condicionante: desejável para o sucesso do
empreendimento;
§ Pouco condicionante: não é determinante para a
atividade, mas pode indicar condições favoráveis de
competitividade;
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§

Irrelevante: não impacta significativamente no
empreendimento.
O conjunto fuzzy Ã é representado por um número
fuzzy triangular cujo suporte (eixo x) é constituído pelos
graus de importância dos fatores. Quanto maior é a
importância de certo fator, maior é a sua pertinência ao
conjunto. São feitas as seguintes correspondências:
Se o fator é crítico, µÃ(fi) = 1. Se o fator é
condicionante, µÃ(fi) = 0,8. Se o fator é pouco
condicionante, µÃ(fi) = 0,5. Se o fator é irrelevante, µÃ(fi) =
0,2.
Analogamente ao caso da matriz A, tem-se Õ = {fi,
µÕ(fi) | fi F}, onde Õ é a notação fuzzy da matriz de oferta,
µÕ(fi) [0, 1] e representa o grau de disponibilidade (ou
oferta) dos fatores nas localidades avaliadas. Este conjunto
também pode ser representado por um número fuzzy
triangular cujo suporte contém quatro níveis linguísticos:
fraco, regular, bom e excelente.
Se o nível de oferta é excelente, µÕ(fi) = 1. Se o
nível de oferta é bom, µÕ(fi) = 0,8. Se o nível de oferta é
regular, µÕ(fi) = 0,5. Se o nível de oferta é fraco, µ Õ(fi) =
0,2.
Com a demanda e a oferta definidas, pode-se
realizar o confronto entre as duas para cada fator. Essa
operação é denotada por ahi!oij = chj, onde chj representa o
grau de atendimento da alternativa locacional j ao projeto h
em relação ao fator i. Nesse sentido, para cada fi gera-se
uma matriz C = (chj)4xm. Para tal operação, foi definida a
matriz de relações de pertinência (matriz de cotejo):
Tabela 1. Matriz de relações de pertinência para o cotejo
entre demanda e oferta.
Oferta de fatores

Demanda
por fatores

δhj = [somatório de todos os µÕ(fi) referentes à localização j]
........[somatório de todos os µÃ(fi) referentes ao projeto h]
Para os somatórios foram definidas as regras:
1. O somatório de todos os graus de pertinência referentes
aos fatores irrelevantes deve ser menor ou igual ao grau de
pertinência referente a um fator pouco condicionante.
2. O somatório de todos os graus de pertinência referentes
aos fatores pouco condicionantes deve ser menor ou igual
ao grau de pertinência referente a um fator condicionante.
A operacionalização destas regras permite as
atividades sejam prioritariamente avaliadas em função de
suas demandas críticas e condicionantes.
Semelhantemente a chj, δhj pode ser superior, igual
ou inferior a 1. Valores iguais a 1 indicam equilíbrio entre a
oferta e a demanda. Valores superiores a 1 indicam que o
local estudado oferece mais condições do que as solicitadas
pelas usinas, podendo atender a outros empreendimentos e
gerar economias externas. Valores abaixo de 1 sinalizam
insuficiência de oferta, indicando que a localidade não
atende plenamente às usinas. Valores muito próximos a zero
evidenciam um alto déficit no atendimento ao projeto,
mostrando que o local necessita de melhorias em diversos
fatores importantes.
Uma descrição mais detalhada do modelo é
encontrada na dissertação de mestrado3 que originou o
presente trabalho.

4 – Conclusões
Foi possível desenvolver o Modelo Fuzzy de
Análise Hierárquica COPPE-COSENZA para o contexto de
avaliação da localização de usinas de biodiesel.
Portanto, pode-se empregá-lo para identificar as
áreas brasileiras mais favoráveis à produção de biodiesel e
os locais com maior carência de investimentos.

ahi ! oij

...

µÕ(fi)

...

1

...

1

chj

chj

chj

µÃ(fi)

chj

1

chj

chj

...

chj

chj

1

chj
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Para a determinação de chj, é realizada a seguinte
operação: chj = 1+ [µÕ(fi) - µÃ(fi)].
Na matriz de cotejo, para cada fator i, há três
possibilidades:
1. µÕ(fi) = µÃ(fi) – células em verde na Tabela 1. Nesse
caso, chj = 1 e a localidade j atende ao projeto h no nível
requerido. Sendo assim, o grau de atendimento é suficiente.
2. µÕ(fi) < µÃ(fi) – células abaixo ou à esquerda da região
verde na Tabela 1. Nesse caso, chj < 1 e a localidade j não
atende ao projeto h no nível requerido. Sendo assim, o grau
de atendimento é insuficiente.
3. µÕ(fi) > µÃ(fi) – células acima ou à direita da região verde
na Tabela 1. Nesse caso, chj > 1 e a localidade j atende ao
projeto h em um nível acima do requerido. Sendo assim, o
grau de atendimento é superior.
Por fim, é possível agregar a demanda por todos os
fatores e a oferta de todos os fatores e obter, assim, índices
locacionais. Os índices são os elementos δhj da matriz ∆4xm
calculados da seguinte forma:
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