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RESUMO 
 

 

Este trabalho propõe a incorporação de características ambientais e sociais, 

além das técnicas e econômicas, comumente utilizadas em estudos de 

planejamento ambiental de recursos hídricos, como critérios para aplicação 

dos métodos multicriteriais. Foram adotados 20 critérios e 9 alternativas para 

solução do problema os quais foram aplicados à 5 diferentes métodos de 

auxílio à tomada de decisão. Foram levantados 96 métodos distintos e 

subdivididos em 4 diferentes categorias. Os cinco métodos utilizados repre-

sentam 3 das 4 categorias abordadas. São eles: ELECTRE II, PROMETHEE 

II, Programação por Compromisso – CP, Teoria dos Jogos Cooperativos – 

CGT e o método Analítico Hierárquico – AHP. Os métodos multicriteriais 

foram aplicados a 4 cenários distintos de pesos para os critérios, obtidos por 

meio de consulta por questionário estruturado à especialistas. Muitos dos 

critérios ambientais e sociais foram valorados utilizando-se de um sistema 

de informações geográficas (SIG). Utilizou-se como estudo de caso a bacia 

hidrográfica do rio Cotia (SP). O SIG IDRISI mostrou-se uma ferramenta 

adequada para o fornecimento de informações. Somente o método 

ELECTRE II, entre os cinco métodos aplicados, não apresentou resultados 

confiáveis. Considerou-se viável a inserção dos critérios adotados para os 

outros 4 métodos multicriteriais adotados, o que possibilitou melhorar o 

processo de tomada de decisão para a escolha de alternativas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT  
 

This thesis addresses the application of multicriteria methods to 

environmental planning of water resources studies, proposing the 

incorporation of environmental, social farther on technical and economical 

criteria. Twenty criteria were considered to evaluate 9 proposed alternatives, 

using 5 different tools as decision-making aid. These were chosen from 96 

different methods, which were subdivided into four categories. The following 

methods were applied, representing three of these four categories: 

ELECTRE II, PROMETHEE II, Compromise Programming - CP, Cooperative 

Game Theory - CGT and Analytic Hierarchy Process – AHP (EXPERT 

CHOICE). The multicriteria methods were applied to four different scenarios 

with criteria weights evaluated from structured questionnaires answered by 

experts. Many of the environmental and social criteria were evaluated by 

using IDRISI, a Geographical Information System (GIS). The Cotia river 

basin (Sao Paulo Metropolitan Area) was selected for the case study. Among 

the 5 methods applied, only the ELECTRE II did not present reliable results. 

The IDRISI system showed an adequate tool to supply information necessary 

to rank the values resulting from each criterion. The proposed incorporation 

of these criteria into the four selected multicriteria methods showed feasible 

and reliable, contributing to improve the decision making in environmental 

planning of water resources management. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, mais acentuadamente nas últimas duas décadas, períodos um 

pouco mais prolongados de secas ou de chuvas bastaram para causar 

grandes prejuízos econômicos e sociais em várias regiões do País. Um 

exemplo foi o racionamento de energia elétrica na Região Sul, por falta de 

chuvas e, posteriormente, grandes áreas dos estados de Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul atingidas pelas cheias, por abundância de chuvas no 

verão de 1982-83. Também a região metropolitana de São Paulo, em 1992, 

viu-se às portas de um racionamento e corte no abastecimento de água, pois 

os reservatórios Billings e Guarapiranga, que abastecem parte da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP), encontravam-se em níveis muito 

baixos. A Região Metropolitana de Curitiba em 1997, assim como ocorrido 

na RMSP em 1992, após dois anos consecutivos de poucas chuvas viu-se 

às margens de um racionamento de água.  

Quando o problema não está na quantidade ele está na qualidade da água 

disponível. Em julho de 1997, a SANASA - empresa municipal de 

saneamento da cidade de Campinas/SP - alertou a população para não 

ingerir a água proveniente do sistema de abastecimento público. A SANASA 

não conseguia garantir a qualidade do tratamento das águas do principal 

manancial da cidade, o rio Atibaia, responsável por 90% de todo 



abastecimento da cidade. Esses problemas hídricos repetem-se em 

diferentes locais e em períodos de tempo também diferentes. 

A RMSP, apesar de estar localizada sobre o vale de um rio de razoável 

porte, como é o caso do Rio Tietê, não pode lançar mão de suas águas para 

o abastecimento urbano. A poluição do rio Tietê chegou a níveis tais, que 

não se pode garantir um padrão mínimo de potabilidade sem que os custos 

de tratamento, dessas águas, sejam extremamente elevados. Isso mostra 

que, apesar do elevado crescimento da demanda hídrica ocorrido nos 

últimos anos, principalmente, no abastecimento urbano e industrial, irrigação 

e energia hidroelétrica, a máquina administrativa dos serviços 

correspondentes parece que não amadureceu na mesma proporção. Pelo 

contrário, aparentemente, tornou-se complexa e confusa, refletindo, 

concomitantemente, por meio de demanda e oferta hídrica desorientadas. 

O Brasil deverá neste decênio recuperar o tempo perdido, procurando seguir 

as premissas do Plano de Ações da Conferência das Nações Unidas de Mar 

del Plata. Alguns Estados, não esperando pela ação do Governo Federal, 

partiram à frente, com reformas institucionais de grande importância. Essas 

reformas podem, se implementadas com bom senso, desencadear 

mudanças significativas no comportamento administrativo dos agentes 

envolvidos no planejamento e gestão de recursos hídricos. 

A ONU, em 1976, globalizou uma preocupação dos países do Primeiro 

Mundo e discutiu alguns aspectos dos instrumentos administrativos de 

planejamento e avaliação de projetos. Isto porque esses instrumentos estão 

seriamente ligados à problemática do desenvolvimento de projetos, pois, 

existem graves empecilhos para atender à demanda e oferta planejadas. A 

função principal desses instrumentos é determinar a prioridade de um 

projeto, por meio de uma análise comparativa dos usos alternativos, que os 

recursos investidos possam ter. Em países como o Brasil, por serem os 

recursos financeiros escassos, impõe-se a busca de sua utilização de 

melhor compromisso, face às necessidades sociais.  



Em 1992, na reunião de cúpula RIO’92, a ONU volta a discutir os problemas 

ambientais globais. A preocupação é quanto aos rumos tomados pelas 

políticas desenvolvimentista, adotadas em grande parte do globo, com 

conseqüências funestas para o meio ambiente, advindas da exploração 

irracional dos recursos naturais. A bandeira defendida passa a ser o 

“Desenvolvimento Sustentável” que na maioria das vezes não passa do 

discurso. Dos muitos países que assinaram o compromisso da defesa do 

meio ambiente poucos realmente fizeram alguma coisa. A última reunião de 

cúpula da ONU programada para o ano de 1997 (Rio + 5) serviu para se 

avaliar o êxito e/ou o fracasso da RIO’92. 

O planejamento de recursos hídricos atualmente está passando por um 

período de reformulação de seus procedimentos de avaliação de alternativas 

e no desenvolvimento de técnicas correspondentes. Essa mudança parte da 

tradicional análise custo-benefício para a análise multicriterial. A principal 

desvantagem da primeira, em relação à segunda, é a impossibilidade de 

incluir outros objetivos, além da maximização dos benefícios econômicos 

nacionais. 

No Brasil, não se tem ainda o planejamento multiobjetivo formalizado, e a 

análise de benefício/custo continua sendo a principal ferramenta de 

avaliação de projetos, e, mesmo assim, em caráter "pró-forma". Não são 

percebidas, portanto, as limitações de sua abrangência. 

Mais precário é o conhecimento das possibilidades de associação entre o 

planejamento multiobjetivo e a valorização ambiental, para assegurar que 

tomadas de decisão, sobre recursos hídricos, sejam técnica-ambiental e 

eticamente sustentáveis. 

Este trabalho propõe uma metodologia que possibilita a incorporação de 

critérios ambientais e sociais, além dos técnicos e econômicos, para uma 

análise multicriterial de auxílio à tomada de decisão em planejamento 

ambiental de recursos hídricos. Muitos dos critérios ambientais e sociais 

utilizados foram valorados por meio de informações espacializadas (mapas) 

com a utilização de um sistema de informações geográficas (SIG). 



A partir de um levantamento de 96 diferentes métodos multicriteriais e 

multiobjetivos, foram selecionados cinco. Esses cinco métodos foram 

utilizados para avaliar nove planos de ação no projeto de reabilitação, 

expansão e conservação do sistema produtor de água potável do Baixo 

Cotia, pertencente à SABESP, analisando-se vinte diferentes critérios. O 

sistema produtor do Baixo Cotia é integrado ao sistema adutor metropolitano 

de São Paulo, atendendo setorialmente os municípios de Barueri, Jandira, 

Itapevi e Carapicuiba. O projeto visa implementar tecnologias ambientais no 

manancial através da implantação de áreas de alagadiços construídos 

(Wetlands), e tecnologias de tratamento de água e esgotos sanitários. 

Pretendendo-se assim, ampliar a oferta de água para substituição de vazão, 

ou reuso ambiental, dentro de uma estratégia integrada de gerenciamento 

de riscos hidrológicos e de acidentes com cargas tóxicas ou produtos na 

bacia hidrográfica. 

A metodologia adotada mostrou-se adequada ao estudo de caso e propiciou 

a utilização conjunta de ferramentas utilizadas em planejamento ambiental 

com técnicas de pesquisa operacional, largamente utilizadas em problemas 

de recursos hídricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal deste trabalho está voltado à busca de conhecimento 

para auxiliar a tomada de decisão em problemas envolvendo planejamento 

ambiental de recursos hídricos, sobre uma concepção de conservação 

ambiental, pois trata-se de pesquisa de ponta em países de primeiro mundo, 

cujo o desenvolvimento no Brasil é ainda precário. Com a implantação no 

País de gestão dos recursos hídricos, considerando as bacias hidrográficas 

como unidades de gerenciamento, haverá grande necessidade de 

ferramentas que venham a auxiliar os órgãos administradores a realizar tal 

atividade. É preciso lembrar que cada bacia hidrográfica possui 

características próprias, problemas específicos, ocupação e usos singulares, 

dificultando uma generalização de metas e estratégias para seu 

gerenciamento.  

O objetivo tem a preocupação de definir os critérios para os métodos de 

auxílio à tomada de decisão a partir de um banco de dados espacializados, 

para utilização em um Sistema de Informações Geográficas (SIG) 

largamente utilizado em planejamento ambiental. 

Este estudo procura contribuir nesta linha através da seleção de modelos 

que melhor se adeqüem a estudos voltados ao planejamento do meio; de 

adaptá-los, o mais convenientemente possível, ao trabalho com um grande 

número de parâmetros, e, por último, a definição das potencialidades e 



limitações dos modelos em relação à sua aplicabilidade de planejamentos de 

recursos hídricos sob enfoque ambiental. Para este fim será estudado um 

caso real envolvendo problema de tomada de decisão. Trata-se do projeto 

da SABESP voltado à reabilitação, expansão e conservação do sistema 

produtor de água potável do Baixo Cotia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 - PLANEJAMENTO, AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  

 

O planejamento de recursos hídricos tem início no começo do século, com 

as avaliações do tipo custo/benefício dentro de uma perspectiva analítico 

racional. As primeiras informações do uso de processo decisório estruturado 

e Modelos de Auxílio à Tomada de Decisão (MATD), aplicados em estudos 

voltados ao planejamento de recursos hídricos, sob a perspectiva de 

planejamento ambiental, datam da década de 30 (SANTOS, 1995). Até os 

anos 60, as análises de impactos provenientes da ação antrópica eram, 

primordialmente, entendidas sob o enfoque técnico-social e os métodos 

aplicados eram do tipo "custo/benefício". 

Em 1968, o "Clube de Roma", reúne a cúpula científica mundial para discutir 

as condições ambientais do Planeta Terra. Nessa reunião, o Clube de Roma 

alerta sobre as péssimas condições ambientais de qualidade de vida, e faz 

previsões bastante negativas para o futuro, principalmente, sobre o aspecto 

da poluição. Nas décadas de 70 e 80, houve o desenvolvimento da maioria 

dos métodos de gestão preocupados com critérios ligados ao ambiente 

natural. Nos Estados Unidos surge a exigência de Estudos de Impactos 

Ambientais (EIA) que, posteriormente, são adotados em países do Primeiro 



Mundo - Canadá, inicia-se em 1973, Alemanha em 1975, França em 76, 

Dinamarca em 78/79 e Holanda em 79/80 (SANTOS, 1995). 

Assim, no início dos anos 80, tomam grande impulso as pesquisas voltadas 

ao uso de métodos multicriteriais, que englobam aspectos sociais, 

ecológicos e econômicos.  

No Brasil, a preocupação sobre a questão ambiental toma vulto com a 

criação da SEMA1. A preocupação em avaliar impactos e zonear o ambiente 

com o intuito de planejá-lo surge em documento legal2 de 1981, através da 

criação do SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente) e do CONAMA 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente), cujo regulamento objetivava obter 

instrumentos eficientes de controle ambiental. Nesse mesmo ano, a Lei 

6902/81 estabelece as Áreas de Proteção Ambiental (APA) que visam 

conservar ou melhorar as condições ecológicas de uma região, e cujo 

princípio de análise é o zoneamento ambiental. O EIA é implantado somente 

cinco anos depois, através da Resolução CONAMA 001/86. Nesse período 

surgem também os Planos de Bacias Hidrográficas (PBH) que norteiam, até 

o presente momento, grande parte dos planejamentos ambientais. 

A tendência brasileira hoje é entender os EIA/RIMA como ferramentas de 

planejamento ambiental, que se utilizam não de um, mas de vários métodos 

associados de tomada de decisão. Esta tem sido a tendência para planejar o 

uso de outros tipos ferramentas como: Planos Diretores (PD), Zoneamento 

Ambiental (ZA), Planos de Bacias Hidrográficas (PBH) ou Áreas de Proteção 

Ambiental (APA) entre outros (SANTOS, 1995). 

Todas estas ferramentas norteiam nos princípios comuns do planejamento 

ambiental, ou seja, como um processo contínuo, que envolve decisões, ou 

seleções, a cerca de formas alternativas de utilização de recursos 

disponíveis, com o objetivo de atingir metas específicas em um determinado 

período de tempo, no futuro (CONYERS e HILLS, 1984). É a elaboração de 

                                                 
1 Secretaria Especial De Meio Ambiente Dec. no 73.030/73 
2 PNMA (Política Nacional de Meio Ambiente) Lei no 6.938/81 



planos e programas com objetivos definidos, por etapas, e, a partir de bases 

técnicas, utilizando-se de roteiros e métodos determinados.  

Segundo GOICOECHEA et al. (1982), também citado em Teixeira e Barbosa 

(1993), em relação a teoria do planejamento multiobjetivo, ela tem suas 

origens no trabalho do "Harvard Water Program" (MAASS, 1962) e está 

baseada em quatro passos dentro do processo de planejamento de recursos 

hídricos, conforme a filosofia analítica racional: 

• Identificar os objetivos do sistema a ser planejado. Este passo envolve a 

seleção de objetivos no processo político; 

• Transformar os objetivos em critérios. Isto implica o desenvolvimento de 

critérios detalhados para refletir os objetivos do sistema a ser planejado; 

• Desenvolver o sistema a ser planejado, usando os critérios anteriormente 

desenvolvidos, que reflitam os objetivos; 

• Revisar os resultados do processo do sistema planejado. 

Essa teoria proporciona as bases para se mover dos objetivos da sociedade 

para o sistema planejado, de maneira interativa, usando as quatro etapas do 

planejamento. Dessa maneira, ela se preocupa com a escolha dos objetivos, 

com o desenvolvimento de soluções viáveis de acordo com os objetivos e 

restrições impostas ao problema, com a ordenação e escolha final da 

alternativa. O critério benefícios menos custos para a maximização dos 

benefícios é, apenas, um dos critérios julgados na abordagem do 

planejamento multicriterial. 

Já o planejamento ambiental é visto como uma formalização de um sistema 

básico de planejamento, em que os elementos componentes pertencem ao 

meio natural e antrópico ocorrentes em um determinado território.  

O planejamento ambiental comumente parte de problemas complexos, que 

abrangem uma grande quantidade de informações, e depende de vários 

decisores. Essas características levam à prática de um processo decisório 

do tipo estruturado, em que a sistematização das respostas torna-se 

fundamental. Neste caso, os MATDs são necessários como ferramentas 



metodológicas, porque têm a capacidade de definir problemas, estruturar 

diagnósticos, sumarizar resultados,  ordenar, solucionar e decidir sobre 

alternativas e diretrizes (HOLLICK, 1981; JUCHEM, 1993). Pesquisas no 

Brasil, que envolvam o planejamento ambiental, não estão muito próximos 

deste entendimento. 

O planejamento ambiental envolve uma série de etapas que são 

interrelacionadas, e que, no atual processo decisório, são muitas vezes 

suprimidas ou desconsideradas. A FIGURA 3.1 apresenta, de forma 

esquemática, as etapas de um processo de planejamento ambiental. 

A falta de um planejamento integrado ou a adoção de um planejamento 

setorizado pode levar a graves problemas. Um exemplo, no Brasil, de um 

planejamento setorizado, que fracassou, é o do sistema Billings. 

O sistema Billings foi projetado para a geração de energia elétrica 

aproveitando-se do grande desnível topográfico entre as cidades de São 

Paulo e Cubatão, na Baixada Santista, cerca de 700 metros, que 

proporciona uma grande capacidade geradora de energia, mesmo com 

baixas vazões. 

Para que isso se tornasse possível, foi necessária a construção da represa 

Billings e a reversão do rio Pinheiros. Com o passar dos anos e o 

crescimento da cidade houve o aumento do consumo d'água na região e o 

reservatório da Billings, bem como outros reservatórios de outros 

mananciais, passou a ser utilizado para o abastecimento urbano. 

A falta de uma política ambiental transformou os rios Tietê e Pinheiros em 

grandes canais de esgoto a céu aberto e, a Billings passou a ser abastecida 

com essa água. Como a quantidade de esgoto bombeado para a represa 

excedia a própria capacidade natural de recuperação da "lagoa de 

estabilização" em que se transformou a represa, a Câmara Legislativa do 

Estado de São Paulo proibiu que se continuasse a bombear água do rio 

Pinheiros para a Billings (Alves, 1991; Neuberguer, 1995; Zuffo e Rutkowski, 

1996). 
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FIGURA 3.1 - Etapas do processo de planejamento ambiental. Fonte: 
SANTOS (1995). 



O poder legislativo assegurou, dessa forma, a prioridade do uso da água 

para o abastecimento urbano na grande São Paulo, tirando esse recurso das 

indústrias de Cubatão e a Baixada Santista que se abasteciam desde o 

início de operação do “Sistema Serra” (RUTKOWSKI e ZUFFO, 1996). Dois 

grandes novos impactos ambientais foram criados por essa determinação: a 

escassez de água para a Baixada e a transformação da Barragem de Barra 

Bonita em uma nova lagoa de estabilização, a medida que os esgotos da 

região Metropolitana avançam para o interior. Causa também prejuízos 

econômicos com a interrupção da geração de energia elétrica pela Usina de 

Henry Borden. As águas que chegavam ao rio Cubatão já haviam 

recuperado sua potabilidade, pois foram estabilizadas nas represas Billings e 

Rio das Pedras.  

Tentando resolver o problema específico da geração de energia elétrica, 

uma “visão setorial” propõe a construção de um túnel para conduzir o esgoto 

(água do rio Pinheiros), diretamente, para os "penstocks" da Usina de Henry 

Borden (RODRIGUES, 1995). Dessa forma, o esgoto passaria a gerar 

energia elétrica, resolvendo assim, o problema do prejuízo econômico criado 

pela desativação da Usina. Criar-se-ia, no entanto, um grande problema 

ambiental para a baixada Santista, que receberia grande parte do esgoto da 

Grande São Paulo. 

Essa visão setorial contempla, simplesmente, os efeitos de um problema 

maior, não combatendo as reais causas. Caso fosse adotado um 

planejamento integrado, e se passasse ao tratamento do esgoto doméstico e 

industrial, além da recuperação dos rios que cortam a Grande São Paulo, a 

população recuperaria, também, sua própria identidade, e o sistema Billings 

poderia voltar a operar. 

A Constituição Estadual (Artigos 205 a 213) e a Lei no 7.663 de 30/12/91 

estabeleceram uma nova forma de organização institucional para a gestão 

dos recursos hídricos. O gerenciamento passa a ser descentralizado, 

participativo e integrado, contemplando as Agências e Comitês de Bacias. A 

participação nas Agências e Comitês envolve vários atores e agentes do 



processo decisório com pontos de vista divergentes e interesses conflitantes, 

e a tomada de decisão deverá ser negociada pois depende do voto. Têm 

acento nos comitês representantes do Estado através da Secretaria de 

Recursos Hídricos, do município através de seus prefeitos, da sociedade 

civil, através de movimentos organizados como por exemplo as ONGs 

(Organizações Não Governamentais) e dos usuários da água, através de 

industriais, agricultores, etc. É sugerida a cobrança pelo uso da água e o 

rateio de custo das obras de aproveitamento múltiplo entre os beneficiados. 

Cria-se o FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) que arrecadará 

os recursos provenientes da cobrança do uso da água e do rateio dos 

custos, aplicando-os, preferencialmente na(s) bacia(s) contribuinte(s). Com o 

amadurecimento das instituições democráticas, o gerenciamento dos 

recursos hídricos deverá propicionar o desenvolvimento regional, porém, em 

prazo curto e médio, depende da administração de problemas (YASSUDA, 

1993). 

Na FIGURA 3.1, já citada anteriormente, observa-se que a participação 

pública, os programas governamentais e a legislação vigente são elementos 

atuantes em cada etapa do processo, e podem, a cada instante, decidir os 

rumos do planejamento, interagindo, mutuamente, com o processo decisório. 

Quando, por exemplo, a legislação vigente torna-se obsoleta, impedindo que 

haja uma convergência de alternativas, pode-se iniciar um processo para a 

atualização ou modificação da legislação. Ou seja, de acordo com esse 

modo de pensar o planejamento ambiental é um processo dinâmico e 

integrado. Pode-se também verificar que a tomada de decisão passa por 

duas fases claramente distintas: a primeira compõe o diagnóstico, 

normalmente elaborado através da espacialização dos dados ambientais e 

sociais da área estudada. Nesta fase técnicas de geoprocessamento são 

muito úteis. A segunda fase, prende-se a avaliação das alternativas 

propostas em função do meio, que comumente é orientada através de 

MATDs.  

 



3.2 - AUXÍLIO À TOMADA DE DECISÃO: 

 

Nos desenvolvimentos de recursos hídricos os programas e projetos têm 

focalizado, tradicionalmente, a análise dos benefícios e custos. A análise 

Benefício/Custo estabelece, implicitamente, uma forma de compensação, ou 

melhor uma ponderação (trade-off) entre a maximização dos benefícios e a 

minimização dos custos, mesmo para as análises em que é utilizada como 

único critério (BANA e COSTA, 1988). Uma análise realista deveria incluir 

objetivos ambiental, social e regional, além do custo/benefício 

(GOICOECHEA et al., 1982).  

Observa-se, porém, que a realidade é por si própria multidimensional e a sua 

percepção pluridisciplinar. Como já citado, algumas vezes, no entanto, a 

análise de escolha múltipla, no processo de decisão global, acaba por 

selecionar e privilegiar um único objetivo. A análise de decisão de um único 

objetivo e a sua otimização, sujeita a um conjunto de restrições, não passa 

de um caso particular entre as situações comuns em que estão presentes os 

múltiplos objetivos ou critérios de decisão.  

Nas últimas três décadas, tem havido um aumento da consciência da 

necessidade de identificar e considerar vários objetivos, simultaneamente, 

na análise de soluções de alguns problemas, em particular aqueles 

derivados do estudo de sistemas de larga escala. Juntamente com esta 

consciência muitas ferramentas têm sido criadas, adaptadas e/ou mixadas 

com outras já consagradas, para possibilitar uma melhor escolha pelo 

Tomador de Decisão (DM – Decision Maker). 

O “Decisor(a)” ou “Tomador(a) de Decisão” é o órgão ou indivíduo que 

detem o poder de definir, escolher, rejeitar e decidir. “Escolher e preferir são 

tarefas que o decisor tem de exercer por si próprio, ninguém pode realizá-las 

por ele, ninguém pode tomar o seu lugar. Mesmo quando, em desespero, ele 

se abandona ao destino e decide não decidir”, ZELENY (1982).  



O(a) Decisor(a) pode escolher as alternativas através de um processo não 

estruturado, simplesmente pela avaliação dos dados e/ou pareceres de 

especialistas. No entanto, quando o problema é complexo e a decisão não 

depende de uma única pessoa, a estruturação do problema e a 

sistematização das respostas tornam-se fundamentais.  

Em muitos estudos o Decisor(a) tem que ouvir, considerar e ponderar entre 

vários interesses e opiniões divergentes. Para ser capaz de tomar decisões, 

face a circunstâncias progressivamente mais complexas, torna-se mister 

envolver, manter e continuamente rever e atualizar todo um repertório de 

pontos de vista, valores, opiniões e convicções a cerca da realidade (BANA 

e COSTA, 1988). Por ponto de vista entende-se todo o aspecto da realidade 

que um ator ou agente, que pode ser pessoa ou organização, considera 

importante para escolher entre várias alternativas. 

A decisão global elabora-se de uma forma mais ou menos caótica, com base 

na confrontação permanente de preferências de diferentes atores ou 

agentes. Essas preferências movimentam-se através de interações 

concomitantes e/ou sucessivas e agem no seio dos campos de interesse e 

poder interveniente. O processo de decisão é constituído pelo desenrolar 

destas confrontações e destas interações. A FIGURA 3.2 apresenta, de 

forma esquemática, as etapas de um processo de decisão, dentro de etapas 

e estágios de planejamento ambiental. 

Em muitas situações a explicitação das alternativas a comparar revela-se 

uma fase crucial e difícil do apoio à decisão, como também, a definição dos 

critérios de avaliação que só são definidos após a identificação dos pontos 

de vista a considerar. Também são dependentes das informações e/ou 

banco de dados disponíveis e da confiabilidade dessas informações. 



FIGURA 3.2 – Etapas e estágios do processo de um planejamento 
ambiental. 
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Na fase de análise do sistema de estudo, quando da formulação do 

problema e da identificação do objetivo principal do processo de avaliação, 

pretende-se escolher a melhor alternativa ou, também, delimitar o 

subconjunto das boas, ou ainda, ordená-las decrescentemente na 

preferência global. Nesta fase, pretende-se comparar as vantagens e 

desvantagens relativas das alternativas de decisão potenciais, face a um 

conjunto de critérios de avaliação. Pode-se, ainda, descrevê-las e 

caracterizar suas múltiplas conseqüências, de maneira a facilitar a avaliação 

e comparação dos seus méritos e desvantagens relativos (BANA e COSTA, 

1988). 

Na presença de vários agentes ou atores, o número de pontos de vista pode 

revelar-se extremamente grande, e portanto, não é possível qualquer forma 

de agregação, tornando-se necessária a seleção de critérios. Os pontos de 

vista selecionados não poderão ser muitos para que a comparação se 

mantenha exeqüível, mas, por outro lado, também não poderão ser poucos a 

ponto de negligenciarem fatores importantes e interesses fundamentais dos 

agentes. Na realidade, mais uma vez o número de critérios é dependente 

das informações disponíveis e da confiabilidade do banco de dados 

levantado.  

Uma outra fase de avaliação, que pode ser denominada “fase de síntese”, 

tem por finalidade esclarecer “a escolha”, recorrendo à aplicação de 

métodos multicriteriais para apoiar a modelação das preferências dos atores 

e a sua agregação. Essas ferramentas ou métodos permitem que o Tomador 

de Decisão, juntamente com os atores ou agentes envolvidos, no processo 

de seleção, reavaliem seus pontos de vista e preferências, possibilitando, de 

certa forma, um aprendizado durante o próprio processo de seleção, à busca 

de uma solução. 

Os métodos multiobjetivos (MODM - MultiObjectives Decision Making), vistos 

como uma extensão das técnicas de programação matemática, tornam-se 

particularmente adequados a problemas em que são consideradas, 

simultaneamente, várias funções objetivos. Geralmente esses objetivos são 



não comensuráveis, não podendo ser agrupados em uma única expressão 

matemática, ou melhor, em problemas em que exista um conjunto finito, 

porém com um número muito grande de alternativas definidas, 

implicitamente, através de um conjunto de restrições.  

Geralmente o problema de otimização envolve funções de maximização e 

minimização, que são representadas por funções de variáveis, com 

restrições definidas.  

As funções objetivo f(x) e as restrições gi(x) podem ou não ser funções 

lineares das variáveis de decisão xj. Matematicamente, a formulação de um 

problema multiobjetivo é melhor entendido quando se deseja otimizar um 

único objetivo. Para tanto, pode-se formular esse tipo de problema da 

seguinte forma: 

 Max   f(x)       (1) 

 Sujeito a: gi(x) < 0 i = 1, 2, ..., m    (2) 

   xj > 0  j = 1, 2, ..., k    (3) 

em que x é um vetor n-dimensional: isto é, xj com j=1, ..., n. O problema 

possui n-variáveis, m-restrições e p-objetivos. A função objetivo f(x) e as 

restrições gi(x) expressam relação entre as variáveis de decisão: 

 x = {x1, x2, ..., xm} ∈ ℜ      (4) 

de acordo com essa notação, define-se a região viável (ou factível) no 

espaço das decisões “x” por: 

 X = {x:x ∈ ℜ, gi(x) < 0, xj > 0 para todo i e j }   (5) 

A região das soluções viáveis ou factíveis (Feasible Region), assim definida, 

é o conjunto de todos os vetores de variáveis de decisão que atendem a 

todas as restrições do problema. Desta forma, o problema de otimização a 

um único objetivo é reduzido à busca do valor x*, pertencente à região de 



viabilidade X, x ∈ ℜ, que resulte em um valor máximo ou mínimo para f(x), 

ou melhor, max (ou min) f(x) = f(x*), também conhecida como solução ótima. 

A solução ótima é definida como sendo aquela que, no caso da 

maximização, entre todas as soluções factíveis, aponta para o maior (ou 

menor) valor da função objetivo. Supondo que Rf={x ∈ ℜ n | gi(x) < 0, i = 1, 

2, ..., m} é o conjunto de todas as funções factíveis de (p) define-se como 

solução ótima de (p), o vetor x* ∈ Rf, tal que: 

 f(x*) > f(x) para todo x ∈ Rf     (6) 

Um problema multiobjetivo, representados pelas EQUAÇÕES (7) e (8), 

  
Max  f(x) = [ f1(x), f2(x), ..., fp(x)]            (7) 
 
 
s.a.             gi(x) < 0      i = 1, 2, 3, ..., m           (8) 

 

 

Exige-se que para todas as m-funções objetivos tenha-se: f1(x*) > f1(x), f2(x*) 

> f2(x), ..., fp(x*) > fp(x) para todo x ∈ Rf. No entanto, são raros os problemas 

multiobjetivos em que x* existe, isto porque, geralmente, os objetivos são 

conflitantes entre si e uma solução que maximize ou minimize um deles 

certamente não maximirizará ou minimizará todos os outros, conforme exige 

a definição.  

Em problemas multiobjetivos pode-se obter, pelo menos, p-soluções que 

maximizem ou minimizem ao menos uma das funções objetivos, que seria a 

otimização dos objetivos individuais, e não se pode afirmar, com certeza, 

que qualquer dessas p-soluções seja a melhor solução para esse problema 

multicriterial. Pode-se, no entanto, admitir que essas soluções sejam 

equivalentes, em outras palavras, elas pertencem a um conjunto de soluções 

conhecido como “Conjunto de Soluções Não-Dominadas” ou “Conjunto das 

Soluções Não-Inferiores”, definido como: 



  Nd = {x: x ∈ Rf, se não existe y ∈ Rf  tal que: 

  fq(y) > fq(x) para algum q  ∈ [1, 2,  ..., p] e 

  fq(y)  > fq(x) para todo k ≠ q}    (9) 

em que Nd é o conjunto das soluções não-dominadas (ou não inferiores). 

Assim, uma solução factível de um problema multicriterial é dita não 

dominada quando não existe outra solução que aumente um dos objetivos 

sem causar degradação nos outros, a FIGURA 3.3 ilustra graficamente as 

regiões factíveis e não factíveis para um problema hipotético.  

O conjunto das soluções não-dominadas (ou não inferiores) determinado na 

FIGURA 3.3, representa a ordenação parcial do conjunto das soluções 

factíveis. Existem métodos de análise multiobjetivo que permitem alcançar 

uma ordenação total dentro do conjunto das soluções não dominadas, como 

será visto no item 3.3, neste trabalho. 
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Quando o problema envolve um conjunto pequeno e discreto de objetivos 

ele geralmente é tratado como problema multicritério ou multiatributo (MCDA 

- MultiAtribute Decision Making), ou seja, consideram-se os critérios a serem 

obedecidos para o atendimento dos objetivos estabelecidos. Este problema 

é caracterizado por um conjunto pequeno de alternativas explicitamente 

definidas através das suas valorações, segundo os vários critérios. O 

resultado da fase de análise dessas alternativas concretiza-se em uma 

“matriz multicritério de avaliação”, que pode ser explicitada, como visto em 

BANA e COSTA (1988), da seguinte forma: 

Sejam definidos: 

O conjunto das alternativas:   

A={a1, a2, ..., an},       (10) 

O conjunto dos critérios de avaliação:  

F={c1, c2, ..., cn}        (11)  

e, o valor da alternativa ai, segundo o critério cj:  

cj(ai)         (12) 

Considerando-se que cj(ak)>cj(ah), então ak é melhor que ah segundo o 

critério cj, sendo ak e ah duas quaisquer alternativas de A. 

A matriz de avaliação será da forma apresentada na TABELA 3.1. 

TABELA 3.1: Matriz de avaliação (Payoff) 
 c1 ... cj ... cm 

a1 c1(a1) ... cj(a1) ... cm(a1) 
. 
. 
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. 

. 

. 
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. 
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. 
ai c1(ai) ... cj(ai) ... cm(ai) 
. 
. 
. 

. 

. 

. 

 
 
 

. 

. 

. 

 
 
 

. 

. 

. 
an c1(an) ... cj(an) ... cm(an) 



No caso multiatributo pode-se considerar uma enumeração dos objetivos, 

enquanto que, no caso multiobjetivo considera-se as variáveis de decisão 

limitadas por restrições matemáticas (COLSON e BRUYN, 1989). 

Como visto, multiobjetivo é diferente de multicriterio, mas na bibliografia 

técnica, em geral, aparecem confundidas. Segundo BRAGA (1987) um 

objetivo representa um ideal da sociedade sobre o qual existe grande 

consenso num certo momento histórico, enquanto que critérios ou atributos 

constituem a tradução dos objetivos em características, qualidades ou 

medidas de performance diante das alternativas de planejamento.  

 

3.3 - MÉTODOS MULTIOBJETIVOS E MULTICRITERIAIS: 

3.3.1) Introdução  

A história da Análise Multicriterial tem início com o trabalho de PARETO 

(1896), que examinou um problema de agregação de critérios dentro de um 

critério simples. Definiu também o conceito da eficiência entre duas 

alternativas de decisão. 

A pesquisa operacional ganha um grande impulso quando passa a ser 

utilizada como uma ferramenta de tomada de decisão no cenário militar 

inglês e norte americano durante a Segunda Guerra Mundial 

(GOICOECHEA et al., 1982; HILLIER e LIEBERMAN, 1988; MAYS e TUNG, 

1992; HIPEL, 1992 entre outros). A partir de então uma variedade de 

ferramentas matemáticas tem sido desenvolvidas e aplicadas a diferentes 

atividades. 

Com o término da Segunda Grande Guerra muitos desses pesquisadores 

são absorvidos pela iniciativa privada, descobrindo que seus estudos 

poderiam ser aplicados em vários outros campos de atividades. Os 

problemas eram similares aos que eles haviam tratado durante a guerra, 

principalmente em engenharia, na gestão de empresas, nos diversos níveis 

da administração pública e empresarial, nos negócios em geral, entre outras. 



Esses problemas são largamente caracterizados pela necessidade de alocar 

recursos limitados para um conjunto de atividades em áreas de aplicação tão 

diversas em que estão presentes e devem ser ponderados vários objetivos, 

muitas vezes conflitantes entre si, o que faz com que, nesses casos, a 

chamada “Tomada de Decisão Multiobjetivo” seja relevante. 

KOOPMANS (1951) desenvolveu o conceito do vetor eficiência ou vetor não 

dominado, muito utilizado na programação matemática multiobjetivo, em seu 

trabalho sobre atividade de análise de produção e alocação. Posteriormente, 

em 1952, MARKOWITZ utiliza esse conceito em seu trabalho sobre seleção 

de Portifólio, (PARDALOS et al., 1995).  

Em 1961, CHARNES e COOPER desenvolveram o método multicriterial 

conhecido como “Programação de Metas”, utilizando as idéias de 

Koopmans. O desenvolvimento do método de Programação de Metas 

continuou direcionado pelos trabalhos de IJIRI (1965), LEE (1972) e IGNÍZIO 

(1976), citados por PARDALOS et al. (1995). Também em 1976, KEENEY e 

RAIFFA desenvolveram a teoria e métodos para aplicação multiatributo. A 

partir de então, a tomada de decisão de múltiplo critério (MCDM - Multiple 

Criteria Decision Making) tornou-se uma das ferramentas, no campo de 

pesquisa da ciência de gerenciamento, ou pesquisa operacional, mais 

utilizadas internacionalmente e em diferentes áreas do conhecimento 

(KORHONEN, et al. 1992). Segundo GOICOECHEA et al. (1982) foram 

KUHN e TUCKER (1951) que rigorosamente estabeleceram as condições 

necessárias para um ponto não dominado, provendo as bases para 

desenvolvimentos subseqüentes dos métodos dos “pesos” e das “restrições 

- ε”. 

Na década de 70 a pesquisa em MCDM caracterizou-se pelo 

desenvolvimento dos fundamentos teóricos da programação matemática 

múltiplo objetivo e dos procedimentos dos algorítmos para a resolução de 

cada problema. Destaca-se, nesse período, problemas envolvendo 

programação linear multiobjetivo (MOLP - MultiObjective Linear 

Programming).  



Já na década de 80, a maior preocupação, entre os pesquisadores 

americanos, foi a de enfatizar a otimização dos processos de análise 

multiobjetivo como suporte à Tomada de Decisão, auxiliando os Tomadores 

de Decisão (DM - Decision Markers). Nesse período, as pesquisas visavam, 

de certa forma, a captura do procedimento decisão/escolha do atual DM, ao 

invés de procurar resolver problemas bem estruturados e baseados em 

suposições hipotéticas e irrealistas a cerca da estrutura de preferência e 

procedimentos do DM (KORHONEN et al., 1992).  

Sobre essa linha de pesquisa americana recaíram algumas críticas de 

pesquisadores europeus, principalmente a de Bernard Roy, na França, que 

levantou duas preocupações cruciais sobre o MCDM. A primeira crítica diz 

respeito ao objetivo principal da abordagem americana, que é a de descobrir 

ou descrever algo que é visto como uma entidade fixa ou sempre presente 

que é o DM. Esta entidade pode ser definida por uma forma analítica exata 

de uma função de utilidade, por um parâmetro ótimo “a” a ser buscado, ou 

ainda, por valores e ponderações sobre os “Pontos de Vista” a serem 

usados na agregação. 

A segunda preocupação levantada é quanto aos esforços dos pesquisadores 

em buscar a otimização das funções objetivos, baseando-se em teoremas, 

corolários, conceitos e axiomas na procura da tão esperada “Solução 

Ótima”. Isso poderia levar a uma imposição do resultado ao Decisor, como 

sendo a “melhor solução” ou a “solução mais racional”, pois esta foi 

direcionada segundo as preferências levantadas. Em muitos casos, 

consideram ainda a existência de uma função de preferências que 

representaria o pensamento do decisor, podendo essas preferências ser 

divididas em três técnicas distintas:  

3.3.2) Técnicas que geram o conjunto das soluções não dominadas; 

Estas técnicas consideram um vetor de função objetivo, utilizando-o para 

gerar um conjunto de soluções não dominadas. Essas técnicas não 

consideram as preferências do decisor, baseando-se somente nas restrições 



físicas do problema. Algumas destas técnicas são: Método das ponderações 

ou das restrições (ZADEH, 1963); método multiobjetivo linear (PHILIP, 

1972); métodos dos pesos (COHON, 1978; HASEN et. al., 1982); método de 

estimação do conjunto não dominado NISE (No-Inferior Set Estimation) 

(COHON, 1978); método Simplex, um (PMO) de Philip (HASEN et al. 1982); 

método Simplex, um (PMO) de Zeleny (COHON, 1978; HASEN et al., 1982), 

entre outras. 

3.3.2.1) Técnicas que incorporam preferências do decisor; 

Esses métodos captam progressivamente as preferências do decisor, 

oferecendo uma seqüência de soluções, que convergem a uma solução 

final. As variáveis de decisão podem ser contínuas ou discretas, 

dependendo do tipo do problema. Algumas técnicas são aplicadas 

exclusivamente aos problemas contínuos e outros as discretos, mas também 

existem aquelas que agregam ambos. Algumas dessas técnicas são: 

Método da programação por metas (CHARNEY e COOPER, 1961); método 

ELECTRE I (ROY, 1968), método PROMETHEE (BRANS et al. 1984; 

BRANS e VINCKE, 1985); método do valor substituto de troca (HAIMES e 

HALL, 1974); método da matriz de prioridades (SAATY, 1977); método da 

análise-Q (HIESSL et al., 1985); método STEP ou método dos passos 

(COHON, 1978); programação por metas iterativa (COHON, 1978); método 

de negociação dos valores candidatos (COHON, 1978);  método de Zionts - 

Wallenius (COHON, 1978), entre outras. 

 

3.3.2.2) Técnicas que utilizam uma articulação progressiva das preferências: 

A esse conjunto de métodos estão aqueles que trabalham com uma função 

dinâmica de valor e param quando se atingiu uma situação em que o decisor 

está satisfeito com a solução encontrada. São conhecidos como “métodos 

não dirigidos”. Algumas destas técnicas são: Ponderação dos critérios a 

priori (COHON, 1978); noção geométrica da melhor solução de compromisso 



ou método geométrico (COHON, 1978); programação por metas (HASEN et 

al, 1982; IGNIZIO, 1982); função utilidade explícita (COHON, 1978; HASEN 

et. Al, 1982), entre outras. 

A maioria dos métodos de solução do MCDM adotam uma das três técnicas 

de resolução. Muito foi escrito sobre essas técnicas e a cada ano novos 

métodos são apresentados, cada um possuindo suas vantagens e 

desvantagens em relação aos outros, o que torna difícil a escolha do método 

a ser utilizado.  

Ao distinguirem-se da corrente americana, quanto ao caráter do uso e ao 

conceito dos métodos multicriteriais, os europeus passaram a denominar 

essas ferramentas como “Métodos Multicriteriais de Auxílio à Decisão” 

(MCDA - MultiCriteria Decision-Aid), criando-se assim a chamada “Escola 

Européia”. Esta escola busca, com a utilização dos métodos multicriteriais, a 

“Solução de Melhor Compromisso”, não necessariamente a solução mais 

racional como a pregada pela “Escola Americana”. 

Os principais conceitos da “Escola Européia” são: 1) A não existência de um 

problema isolado; 2) Cada observador vê o problema de forma diferente 

segundo seu sistema de valores; 3) Dependência do observador para a 

elaboração e estruturação do problema; 4) A não segregação dos elementos 

objetivos dos subjetivos pois, dentro do processo decisório, eles possuem 

interconexão; 5) O decisor pode modificar os seus pontos de vista iniciais à 

medida que vai aumentando, durante o processo de seleção de alternativas, 

seu conhecimento sobre o problema. 

Existem outras diferenças entre as duas escolas mencionadas, mas no 

momento, não serão abordadas, por não ser o escopo deste trabalho. 

Como visto anteriormente, vários métodos em Análise Multicriterial (MA) são 

classificadas, segundo a “Escola Americana”, de acordo com as técnicas de 

resolução do problema. A “Escola Européia” costuma classificá-los segundo 

o tipo de agregação, e admitem que os limites entre estas categorias sejam 

um tanto quanto vagos. ROY (1985) propôs as seguintes categorias de 

métodos: 



1) Critério de aproximação única de síntese, desconsiderando qualquer 
incompatibilidade; 

2) Aproximação hierárquica de síntese, aceitando incompatibilidades; 

3) Aproximação do julgamento local interativo, com interações tipo 
tentativa e erro. 

SCHARLING (1985) denomina essas três categorias de acordo com os 

métodos de agregação de que se utilizam: agregação completa, parcial e 

local, respectivamente. VINCKE (1992) classifica-os por: 1) Teoria da 

Utilidade MultiAtributo (MAUT - MultiAttribute Utility Theory); 2) Métodos de 

Relações Hierárquicas (Outranking) e 3) Métodos Interativos. ZIONTS 

(1992), citado em PARDALOS et al. (1995), classifica os MA em quatro 

grupos: 1) Programação Matemática MultiCriterial; 2) Alternativas Discretas 

MultiCriteriais; 3) Teoria da Utilidade MultiAtributo e 4) Teoria da 

Negociação.  

A existência de uma linha tênue que separa as diferentes categorias de 

métodos dificulta uma clara divisão entre eles. Esta linha, as vezes, pode ser 

considerada como sendo uma faixa de transição entre as famílias. Nesta 

interface um mesmo método poderia ser incluído em diferentes categorias, 

pois poderia, por exemplo, estar baseados nos métodos de programação 

matemática, utilizando-se de procedimentos interativos com a inclusão de 

algum tipo de função de utilidade que pode ou não ser aditiva.  

PARDALOS et al. (1995) propõem outra estrutura de classificação dos 

métodos, também dividindo-os em quatro categorias distintas a saber: 1) 
Programação Matemática Multiobjetivo; 2) Teoria da Utilidade Multiatributo; 

3) Relações das Aproximações Hierárquicas (Outranking), e 4) Métodos 

Baseados na Desagregação de Preferências.  

 

3.4 - CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS: 

Neste trabalho será adotada a classificação proposta por PARDALOS et al. 

(1995), por ser a mais recente proposta e que, de certa forma, facilita a 



divisão entre os principais grupos de métodos existentes. Sabe-se, no 

entanto, que esta classificação ainda é limitada, porém, com o crescente 

número de métodos e teorias, é a que consegue separá-los em um pequeno 

número de grupos mais ou menos similares. Futuramente, talvez, seja 

interessante acrescentar mais uma classe de métodos, cujo 

desenvolvimento atual parece merecer esta distinção. Trata-se dos métodos 

baseados na Lógica Nebulosa (Fuzzy Logic - FL), mas que neste trabalho 

não serão abordados por não fazer parte do escopo. 

 

CLASSE I: 

Família de Métodos Baseados na Programação Matemática Multiobjetivo: 

Na categoria dos métodos de programação matemática estariam incluídos 

todos os métodos baseados no trabalho de KOOPMANS (1951). Alguns 

métodos interativos farão parte deste grupo pois, a partir da década de 70, 

muitos procedimentos matemáticos foram desenvolvidos para superar a 

dificuldade criada pelo tamanho do conjunto não dominado, que prejudicava 

a escolha da solução final. No entanto não utilizam explicitamente funções - 

de valor ou de utilidade - na formulação matemática do método.  

Nesta família de métodos estão aqueles baseados nas busca das soluções 

não-dominadas ou não inferiores, como já abordado no item 3.2. Outro 

grupo de métodos também pertencentes à esta família são os métodos 

baseados na distância e/ou nas condições de otimalidade de KUHN-

TUCKER (1951). 

Os métodos baseados na distância, ou melhor, na noção geométrica do 

melhor, são aqueles que, na impossibilidade de atingir a solução ótima, 

procuram a solução identificada como a mais próxima da solução ideal. 

Considera-se como Solução de Compromisso aquela solução que, entre 

todas as soluções não-dominadas, possuir a menor distância da Solução 

Ideal. 



A solução ideal é definida como o vetor f(x*) = { f1(x*), f2(x*), ..., fp(x*)}, em que 

as fi(x*) são as soluções ótimas de cada uma das funções objetivo, soluções 

do problema. A solução deste tipo de método é obtida calculando-se, 

individualmente, as soluções ótimas de cada função objetivo.  

O vetor de soluções ótimas é utilizado para saber qual seria a “Solução 

Ideal” para o problema proposto, calcula-se então qual a solução mais 

próxima da “Solução Ideal”, visto que esta última não se encontra dentro da 

região factível.  

A FIGURA 3.4 ilustra esta estratégia de solução do método de programação 

por compromisso, método baseado na distância. Alguns métodos 

representativos desta categoria estão listados através da TABELA 3.2. 
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FIGURA 3.4: Esboço da solução de compromisso. Modificado de 
DUCKSTEIN e OPRICOVIC (1980) 

 

 

 



CLASSE II:  

Família de Métodos Baseados na Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT): 

Na categoria dos métodos baseados na teoria MAUT estão aqueles que 

consistem em modelar as preferências do decisor através de função de 

valor, que representam a decisão de acordo com certezas do DM. Podem 

também representar a decisão do DM de acordo com suas incertezas, 

através de uma função de utilidade, em que é assumida a validade do 

modelo de atividade aditiva (PARDALOS et al., 1995). Os parâmetros dos 

modelos de utilidade de decomposição são estimados de uma forma direta, 

baseados em algumas informações obtidas do DM do julgamento dos 

critérios de valores. Alguns métodos interativos farão parte deste grupo por 

adotarem alguma função de utilidade explicitamente na formulação 

matemática multiobjetivo. Exemplos ilustrativos desta categoria são 

apresentados na TABELA 3.3. 

 

CLASSE III: 

Família de Métodos ou Ferramentas Baseados nas Aproximações 

Hierárquicas: 

O conceito desta família de métodos hierárquicos ou ferramentas de auxílio 

à tomada de decisão nasceu das dificuldades encontradas em diversos 

problemas concretos e é atribuída a Bernad Roy. ROY (1968) apresenta o 

método ELECTRE I (ELimination Et Coix Traduisant la REalité) que é 

baseado na representação relacional das preferências do decisor. A partir de 

então criou-se várias derivações do método gerando assim a “Família 

ELECTRE”. Outros métodos hierárquicos também foram desenvolvidos, mas 

não derivam diretamente da “Família ELECTRE”. Esta categoria de métodos 

é muito utilizada pela “Escola Européia” por não incluir, em seu arcabouço, 

um direcionamento ou um “vício”, que seria considerado como sendo as 

preferências do(s) tomador(es) de decisão representado através de funções. 

Alguns métodos ilustrativos desta categoria estão apresentados na da 

TABELA 3.4. 



CLASSE IV: 

Família de Métodos Baseados nas Aproximações de Desagregação de 

Preferências: 

Esta família de métodos, baseados na análise da desagregação, é 

freqüentemente utilizada para a modelação das preferências do DM, que 

pode ser um indivíduo ou um grupo, utilizando-se da Teoria da Utilidade 

Multiatributo (MAUT). Nos métodos pertencentes a esta família os 

parâmetros são estimados através da análise de todas as preferências do 

DM, assinaladas para algumas alternativas de referências, que pode ser 

feita através de comparação por pares, hierarquizações, aproximações 

baseadas em regressões, etc. Conhecidas as preferências subjetivas do DM 

o problema passa a ser a estimação de uma função utilidade aditiva que 

torne possível a consistência das informações levantadas. Difere da família 

dos métodos MAUT porque seus parâmetros são indiretamente estimados e 

também porque o problema principal passou a ser a estimação de uma 

função utilidade aditiva. Alguns métodos ilustrativos desta família de 

métodos estão apresentados na TABELA 3.5. 



Tabela 3.2: Métodos Pertencentes à Família Baseada na Programação Matemática Multiobjetivo CLASSE I    (Continua) 
  Método Autor(es) Aplicações e/ou Referências  Comentários 

Métodos das
Restrições (ou 
Constrangimento
s) 

 Zahed (1963);

ou 

 Cohon e Marks (1975); Cohon (1978); 
Gunther e Overland (1983); Braga e 
Barbosa (1992); Alidi e Al-Faraj (1994); 

Opera pela otimização de um objetivo 
enquanto que os outros são restritos ao 
mesmo valor.  

Método das
“Restrições -ε ” 
(Epsilon) 

 Marglin (1967);
Haimes et al. (1971); 
Cohon e Marks 
(1973); Haimes e Hall 
(1974); 

 Sakawa (1979); Goicoechea et al. (1982); 
Chankong e Haimes (1983); Szidarovszky 
et al. (1986); Harboe (1992); Lee e Wen 
(1996); 

Obedece condições necessárias de não-
inferioridade desenvolvidas por Kuhn-
Tucker (1951). 

Método do Ponto 
de Referência 

Wierzbicki (1980,
1982); 

 Vanderpooten e Vincke (1989); Vincke 
(1992); 

Iterativo - utilizando uma função de 
ordenação. Gera um ponto não-dominado 
próximo aos níveis desejados. 

MRPA - Multiple 
Reference Point 
Approach 

Costa e Clímaco 
(1994) - (baseado no 
método do ponto de 
referência de 
Lewandorvski e 
Wierzbicki, 1988); 

Pardalos et al. (1995); É capaz de orientar a busca das soluções 
não-dominadas da MOLP. Baseado sobre a 
projeção dos gradientes da função objetivo 
dentro de uma região não-dominada, 
permite a localização dos pontos de 
referência . 

Método 
Multiobjetivo 
Linear (Simplex 
de Philip) 

Philip (1972); Ecker e 
Kouada (1975); 

Cohon (1978); Goicoechea et al. (1982); Transforma um problema envolvendo 
múltiplos objetivos em um problema 
envolvendo um simples objetivo para 
depois otimizá-lo. 

Método 
GPSTEM 

Fichefet (1976); Szidarovszky et al (1986); É um método que pode ser considerado 
como uma ligação entre os métodos 
“programação por metas” e o método 
“STEM”. 



                Continua... 
  Método Autor(es) Aplicações e/ou Referências  Comentários 

SWT (Surrogate 
Worth Trade-off) 
ou Método da 
substituição do 
valor de 
compensação 

Haimes e Hall (1974); 
Haimes et al. (1975); 
Haimes e Hall (1975); 

Taylor et al. (1975); Cohon e Marks 
(1975); Zeleny (1976); Newman e 
Krzysztofowicz (1977); Haimes e Hall 
(1977); Lindsay (1978); Cohon (1978); 
Haimes et al. (1979)a; Haimes et al. 
(1979)b; Das e Haimes (1979); Sakawa 
(1979); Nakayama et al. (1980); 
Goicoechea et al. (1982); Tarvainen e 
Haimes (1982); Gunther e Overland 
(1983); Haimes (1984); Kaunas e Haimes 
(1985); Szidarovszky et al. (1986); Datta e 
Peralta (1986); Buchanan e Daellenbach 
(1987); Tecle (1992);  

Ênfase nas curvas de indiferença que são 
tangentes à série não-dominada. Interativo - 
resolução analítica ou algoritmo de 
otimização.  

ISWT  
(SWT Interativo) 

Chankong e Haimes 
(1983); 

Tarvainen e Haimes (1982); Chankong e 
Haimes (1983); 

O método pode ser aplicado a problemas 
de decisão multiobjetivo lineares e não-
lineares. É assumida a existência de uma 
função de valor implicitamente. 

Método de Zionts 
e Wallenios  

Wallenius (1975);
Zionts (1976); Zionts 
e Wallenius (1976, 
1980); 

 Wallenius e Zionts (1977); Goicoechea et 
al. (1982); Chankong e Haimes (1983); 
Szidarovszky et al. (1986); Buchanan e 
Daellenbach (1987); Vanderpooten e 
Vincke (1989); Vincke (1992); Tecle 
(1992);  

Gera uma seqüência dos melhores pontos 
extremos de solução usando uma 
aproximação local linear de uma função de 
utilidade implícita a qual é assumida ser 
pseudo-côncava. 

LMOIP (Linear 
Multiple Objective 
Integer 
Programming) 

Benson (1995); Pardalos et al. (1995); Desvantagem da programação de inteiros é 
que ela requer um função objetivo simples 
para ser maximizada ou minimizada. 

 



            Continua... 
 Método Autor(es) Aplicações e/ou Referências  Comentários 

Programação por 
Compromisso 

Yu (1973); Zeleny 
(1973, 1974b);
Giuliano (1985); Won 
(1990); 

 
Duckstein e Opricovic (1980); Goicoechea 
et al. (1982); Duckstein et al. (1982); 
Zeleny (1982); Chankong e Haimes 
(1983); Gershon e Duckstein (1983); 
Gershon (1984); Szidarovsky et al. (1984); 
Tecle et al. (1987); Tecle, et al. (1988a,b); 
Shafike, Duckstein e Maddock III (1992); 
Tecle (1992); Harboe (1992); Duckstein et 
al (1994); Barbosa e Gobetti (1995); Teng 
e Tzeng (1996); Chang e Wang (1996); 
Özelkan e Duckstein (1996); Pillai e Raju 
(1996);  

Considerado com um método especializado 
na técnica da distância geométrica, em que 
as distância que foram selecionadas 
representam as preferências ordenadas do 
DM. (Otimização pela minimização das 
distâncias). 

Método da
Substituição Ideal 
(Displaced Ideal) 

 Zeleny (1973, 1974b 
e 1976); 

Chankong e Haimes (1983); Szidarovszky 
et al. (1986); Tecle (1992); 

Técnicas baseadas na distância. Foi 
proposto inicialmente para problemas 
lineares. O método não apresenta uma 
restrição formal à aplicação a problemas 
gerais de programação multiobjetivo. 

Método da
Evolução de Álvo 
(Evolving Target 
Method) 

 Roy (1976); Vanderpooten e Vincke (1989); Vincke 
(1992); 

Iterativo, determina uma região de interesse 
e uma direção de procura representada por 
um vetor de peso. Problema de otimização. 
Tentativa e erro. 

Método Simplex 
de Zeleny 

Zeleny (1974a); Cohon (1978); Goicoechea et al. (1982); Este método Simplex procura a solução não 
dominada de um extremo a outro da série 
não dominada inteira. Somente funções 
lineares podem ser utilizadas neste método. 

 



            Continua... 
Método de Vincke Vincke (1976); Vanderpooten e Vincke (1989); Vincke 

(1992); 
Desenvolve uma análise de sensibilidade 
interativa utilizando as clássicas 
propriedades do Simplex. Restrito à 
problemas de MOLP. 

Método SEMOPS 
(Sequential 
Multiobjective 
Problem Solving 
Method) 

Monarchi (1972);
Monarchi et al.
(1973); 

 Goicoechea et al
 

 (1982); Chankong e 
Haimes (1983); Szidarovszky et al. (1986); 

O método está baseado sobre o uso cíclico 
de uma função objetivo de substituição 
(surrogate) obtida das compensações do 
DM de um objetivo versus um outro. Não 
pode acomodar variáveis discretas de 
decisão. 

Método STEM
(ou STEP)
Método dos
Passos 

 
 
 

Benayoun e Tergny 
(1969); Benayoun et 
al. (1970, 1971); 

Cohon e Marks (1975); Cohon (1978); 
Goicoechea et al. (1982); Chankong e 
Haimes (1983); Szidarovszky et al. (1986); 
Vanderpooten e Vincke (1989); Vincke 
(1992); Tecle (1992); Lee e Wen (1996); 

Método Iterativo - MOLP. Reduz 
progressivamente o espaço da solução de 
compromisso iterativamente pela adição de 
restrições aos valores de critérios. 

Método USIM Haimes et al. (1975); 
Haimes e Hall (1977); 
Haimes (1981); 

Chankong e Haimes (1983); Haimes 
(1984); 

Utiliza uma função de sensibilidade para 
substituir a função de risco quando a 
distribuição de probabilidades não é 
conhecida objetivamente. 

Programação 
Nebulosa de
Compromisso 
FCP-I (Fuzzy 
Compromise 
Programming) 

 
Bárdossy et al.
(1985); 

 Bárdossy e Duckstein (1992); Técnica multiobjetivo baseado nas 
distâncias. Converte um problema 
multiobjetivo em um problema simples de 
otimização escalar simples. O problema 
resulta em uma otimização nebulosa. São 
utilizados princípios básicos e corolários 
aritméticos nebulosos. 



               Continua... 
  Método Autor(es) Aplicações e/ou Referências  Comentários 

ESEMOPS 
(Evolutionary 
Sequential 
Multiobjective 
Problem Solving) 

Bogardi e Duckstein 
(1992); 

Bogardi e Duckstein (1992); Modificação do método SEMOPS. Gera 
uma população de alternativas viáveis 
assumindo valores aleatórios discretos para 
as variáveis de decisão. Baseado na 
pesquisa Heulística. 

Programação 
Composta 
(Composite 
Programming) 

Bárdossy et al.
(1985); 

 Duckstein et al. (1989); Bárdossy e 
Duckstein (1992); Tecle (1992); Woldt e 
Bogardi (1992);  

É uma extensão multinível ou hierárquica 
do método da programação por 
compromisso. É um método baseado nas 
técnicas MCDM da distância. Considera e 
integra elementos completamente 
diferentes de uma rede em uma análise 
simples. 

Programação sob 
restrições 
probabilísticas  
(CCP - Chance 
constrained 
Programming) 

Revelle et al. (1969); Changchit e Terrell (1989); Técnica de programação matemática 
estocástica incorporando regras de decisão 
lineares dentro da formulação matemática. 

Método e Steuer 
e Choo  

Steuer e Choo (1983); Buchanan e Daellenbach (1987); 
Vanderpooten e Vincke (1989); Vincke 
(1992); 

Provê progressivamente sub-séries 
pequenas de pontos não dominados. 
Interativo - processo de filtragem. Gera 
aleatoriamente um número muito grande de 
vetores de peso. 

Método do
Gradiente 
Antiparalelo 

 Peschel e Riedel 
(1977); 

Bell, Keeney e Raiffa (1977); Assume que todos os critérios são funções 
estritamente côncavas. Os parâmetros são 
de qualidade. Todos os pontos de eficiência 
são estabelecidos por um problema de 
vetor de maximização. 



             Continua... 
  Método Autor(es) Aplicações e/ou Referências  Comentários 

Método das
Metas 
Satisfatórias 

 Benayoun et al. 
(1966); Benson 
(1975); 

Szidarovszky et al. (1986); Está baseado no uso iterativo do método da 
retrição-&. O DM primeiramente especifica 
uma série de níveis iniciais aceitáveis das 
metas. 

Método de
Korhonen e
Laaskso 

 
 

Korhonen e Laakso 
(1986); 

Vanderpooten e Vincke (1989); Vincke 
(1992); 

O DM iterativamente perguntado de níveis 
específicos de aspirações para o qual uma 
curva de pontos não dominados é 
desejada. Método interativo visual. 

Método de
Vanderpooten  

 Vanderpooten e
Vincke (1989); 

 Vanderpooten e Vincke (1989); Vincke 
(1992); 

Este método propõe comparações par-a-
par entre a alternativa preferida corrente 
com outra que representa um potencial 
melhoramento. Iterativo com função 
ordenadora (achievement scalarizing 
function). 

Programação por 
metas e por 
restrições 
probabilísticas 
(CCGP - Chance- 
constrained Goal 
Programming)  

Charnes et. al (1979); Changchit e Terrell (1989); Este método pode ser considerado com um 
extensão dos métodos: Programação por 
Metas e Programação sob restrições 
probabilísticas. Método estocástico multi-
objetivo. 

Método das
Pontarias 
Parciais (Partial 
Aims Method) 

 Peschel e Riedel 
(1977); 

In: Bell, Keeney e Raiffa (1977);  Assume que os critérios são funções de 
variáveis de controle com derivações em 
todas as variáveis contínuas. Funções não 
lineares, com aproximações lineares. 

 
 



             Continua... 
Método de
Geoffrion, Dyer e 
Feinberg  

 Geoffrion (1970);
Geoffrion, Dyer e 
Feinberg (1972); 

 Nakayama et al. (1980); Chankong e 
Haimes (1983); Goicoechea et al. (1982); 
Szidarovszky et al. (1986); Vanderpooten 
e Vincke (1989); Klein et al. (1990); Vincke 
(1992); 

Função de valor implícita (Otimização não-
linear). Assume que o DM procura 
maximizar uma função de utilidade não 
conhecida explicitamente. 

Método da
Compensação 
Satisfatória 
(Satisficing 
Trade-off) 

 Nakayama (1984); Nakayama (1995); Pardalos et al. (1995); Provê vários artifícios com os quais facilita 
a análise de compensação. Usa análise de 
sensibilidade e técnicas de otimização 
paramétrica.  

Método de
Jaszkiewicz e
Slowinski 

 
 

Jaszkiewicz e
Slowinski (1995); 

 Pardalos et al. (1995); Função de execução ininterrupta. Não 
utiliza informações intercritérios. Método 
interativo com geração de amostras finitas 
de pontos não dominados. 

Método do
Intervalo de Peso 

 Steuer (1976); Chankong e Haimes (1983); O DM fornece faixas possíveis para os 
pesos, pois considera que o julgamento 
humano é um tanto quanto vago. O uso de 
intervalos de pesos reduz o tamanho da 
série de soluções não inferiores para ser 
considerado. 

Método NISE Cohon et al. (1978); Cohon (1978); Chankong e Haimes 
(1983); 

MOLP - Converge rapidamente. A acuidade 
da aproximação pode ser controlada 
através de um critério de erro 
predeterminado em que é comparado o 
máximo erro possível em cada iteração. 

MSM - Método 
Estatístico 
Multiobjetivo  

Haimes et. al (1980); Chankong e Haimes (1983); Reduz o problema a um de otimização 
multiobjetivo daí utiliza os procedimentos do 
método SWT. 

 



               Continua... 
  Método Autor(es) Aplicações e/ou Referências  Comentários 

Método de
Stewart 

 Stewart (1986); Stewart (1986); Este método corresponde ao método 
interativo de Zionts-Wallenius acrescido de 
regressão logística, permitindo o uso 
explícito de indiferenças assim como 
preferências. 

SBM - Search 
Beam Method
(Método do
Suporte de
Busca) 

 
 
 

Jiang (1988); 
Budhakooncharoen 
(1990); 
Budhakooncharoen et 
al. (1990); 
Bogardi et al. (1991); 

Bogardi et al. (1991); Bogardi e Duckstein 
(1992); 

A solução não-dominada é representada 
por um ponto no espaço objetivo. 
Determina a direção de busca radial que 
parte de um ponto pré-determinado, 
usualmente a origem. Utiliza procedimentos 
interativos e iterativos. 

TRIMAP Clímaco e Antunes
(1987);  

 Clímaco e Antunes (1989);  Dedicado à problemas com três funções 
objetivo. Baseado no aprendizado 
progressivo e seletivo das soluções ótimas 
de Pareto. Permite o uso de gráficos. 

CGT 
(Cooperative 
Game Theory) 
Teoria do Jogo 
Cooperativo 

Harsanyi (1977);
Szidarovszky (1977); 

 Sheehan e Kogiku (1981); Goicoechea et 
al (1982); Gershon e Duckstein (1983); 
Szidarovszky e Duckstein (1986); Gershon 
(1984); Tecle et al. (1988)a; Tecle (1992); 
Becker e Easter (1995); Özelkan e 
Duckstein (1996); 

Método baseado no enfoque da distância. 
Este método, antes de minimizar a distância 
para um ponto meta, a “melhor” solução é 
aquela que maximiza a distância de um 
ponto “status quo” ou nível mínimo. 
Utilizado para estudo para resolução 
matemática de conflitos. 

Método das
Ponderações (ou 
Método dos 
Pesos) 

 Zahed (1963); Cohon e Marks (1975); Cohon (1978); 
Goicoechea et al. (1982); Gunther e 
Overland (1983); Szidarovszky et al. 
(1986); Andrade Filho (1986, 1990); 
Teixeira e Barbosa (1995);  

O método segue diretamente para as 
condições necessária de não-inferioridade 
desenvolvidas por Kuhn-Tucker (1951).  



               Continua... 
  Método Autor(es) Aplicações e/ou Referências  Comentários 

RHOD  
(RHO-Distance 
metric) 

Szidarovszky e
Duckstein (1986); 

 Szidarovszky e Duckstein (1986); Método de otimização multiobjetivo que 
utiliza uma série de técnicas de otimização 
multiobjetivo baseadas na distância 
incluindo programação de metas e de 
compromisso e um conceito da teoria do 
jogo cooperativo. 

Programação por 
Metas (Goal
Programming) 
[Obs: Este método 
possui muitas
derivações com
pequenas 
alterações, mas 
aqui serão todas 
agregadas como: 
“preemptive-gp; 
prescriptive-gp; 
weighted-gp; min-
max-gp; fuzzy-gp; 
internal-gp; multi-
goal mathematical  
programming” 

 

 
 

Charnes e Cooper 
(1961, 1975); Ijiri 
(1965); Lee e
Sevebeck (1971); Lee 
(1972); Charnes et al. 
(1976); Ignízio (1976); 

 

Romesburg (1974); Panagiotakopoulos (1974); 
Taylor et al. (1975); Cohon e Marks (1975); 
Falkson (1976); Neely et al. (1976); Neely et 
al. (1977); Bishop et al. (1977); Loucks e Bell 
(1977); Cohon (1978); Kahalas e Groves 
(1978); Ambrosino et al. (1979); Sellers e 
North (1979); Charnes et al. (1979); Lohami e 
Adulbhan (1979); Chadderton (1981); Zeleny 
(1982); Chankong e Haimes (1983); Gunther e 
Overland (1983); Kansakar e Polprasert 
(1983); Can e Houck (1984); Singh et al. 
(1987); Van-der-Zel e Walker (1988); 
Bhattacharya, e Lognathan (1990); Reznicek 
et al. (1991); Mohan e Keskar (1991); Hoobs 
et al. (1992); Tecle (1992); Harboe (1992); 
Mao e Mays (1994); Alidi e Al-Faraj (1994); 
Pardalos et al. (1995); 

LPM - Emprega a noção de uma distância 
mínima do “melhor”. O  problema é de 
minimizar as distâncias à(s) meta(s). Utiliza 
técnica do vetor de otimização. 

DYRHOD 
(Dynamic RHO-
Distance) 

Szidarovszky e
Duckstein (1986); 

 Szidarovszky e Duckstein (1986); Uma versão do RHOD para programação 
dinâmica em que a distância métrica é 
otimizada a cada estágio. Como a função 
objetivo não é separável torna-se necessário 
a mudança das variáveis para transformar um 
problema dinâmico com I objetivos em um 
problema dinâmico com apenas um objetivo.  



Tabela 3.3: Métodos Pertencentes à Família Baseada na Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT)  CLASSE II (Continua...) 
  Método Autor(es) Aplicações e/ou Referências  Comentários 

MAUT Keeney e Raiffa 
(1976); 

Duckstein e Öpricovic (1980); White III e 
Sage (1980); Duckstein et al. (1982); 
Gershon e Duckstein (1983); Gershon 
(1984); Anandalingam (1989); Colson 
(1989); de Neufville (1990); Dyer (1990); 
Dyer et al. (1992); Tecle (1992); Keeney 
e Haiffa (1993); Duckstein et al. (1994); 
Munda (1995);  

A função utilidade pode ser especificada 
numericamente. Este método assume 
axioma da preexistência de um sistema 
completo de preferências, transitividade e 
independência das preferências do DM. 

MUF 
(Multiatribute 
Utility Function) 

Keeney e Raiffa 
(1976); 

Keeney e Haiffa (1993); Duckstein et al. 
(1994); 

Assume completamente os axiomas da teoria 
da utilidade. Três passos: Exame da 
estrutura qualitativa das preferências do DM; 
Determinação de um função de utilidade 
marginal; e, Determinação dos coeficientes 
de escalada. 

Método 
Lexicográfico ou 
da Otimização
Seqüencial 

 

Waltz (1967);
Fishburn (1970);
McGrew e Haimes 
(1974); 

 
 

Chankong e Haimes (1983); Gunther e 
Overland (1983); Szidarovszky et al. 
(1986); MacCrimmon e Wehrung 
(1977)’’; Munda (1995);  

O método consiste em construir uma 
estrutura de preferência global. Pode ser 
visto como um caso especial do método do 
peso médio. Eliminação seqüencial 

Método do Peso 
Médio (Weighted 
Average) 

--- Goicoechea et al (1982); Valores numéricos são desenvolvidos para 
cada i critério e j alternativa. São assumidos 
pesos para cada critério. Utiliza função de 
utilidade linear. 



               Continua... 
  Método Autor(es) Aplicações e/ou Referências  Comentários 

Método da
Aproximação 
Evolucionária 

 Korhonen, Narula e 
Wallenius (1989); 

Colson e Bruyn (1989); Método iterativo ou com função dinâmica de 
valor. Uma função de preferência é definida 
para todas as variáveis de resultado, inclusive 
para as variáveis de decisão. Assume 
aproximações sistemáticas para subséries de 
variáveis. Resolução (linear) e modelação de 
problemas de decisão sob certezas. 

Método IRM (ou 
GIRM) 
Método de 
relaxação interativa 
(gráfica). 

Nakayama et al. 
(1980); 

Nakayama et al. (1980); Método de relaxação, não necessita que o DM 
indique a direção de busca. Pode utilizar o 
método da restrição-& (Epsilon) para encontrar 
as soluções não inferiores (problemas lineares). 
Para problemas não lineares outros métodos 
são melhores (recomenda método de Lin). 

Método 
PROTRADE 
(Probabilistic 
Tradeoff) 
Development 
Method) 

Goicoechea et al. 
(1976, 1979);  

Goicoechea et al. (1982);  Função de utilidade probabilística. Assume a 
função objetiva linear; os coeficientes nas 
funções objetivos são variáveis aleatórias 
normalmente distribuídas; as restrições são 
definidas como sendo funções diferenciáveis e 
convexas. 

Método de White, 
Sage e Dozono. 

White III, Sage e 
Dozono (1984);  

White III, Sage e Dozono (1984);  Método de estágio simples. Interativo. 
Apresenta dois procedimentos baseados na 
programação linear para serem utilizados 
quando novas informações não possibilitarão 
em maiores discriminações de alternativas. O 
método é uma generalização do método padrão 
MAUT de Keeney e Raiffa (1976). 

 



               Continua... 
 STRANGE Teghem et al.

(1986);  
 Slowinski e Teghem Jr. (1988); 

Teghem Jr. et al. (1989); Klein, 
Moskowitz e Ravindran (1990); 

Método interativo que combina os vetores de 
atributo com os estados naturais dentro de um 
simples vetor de atributos (acrescenta 
dimensionalidade ao problema). As funções de 
utilidade são funções de valor, mas a 
convergência geralmente não é verdadeira.  

Método 
PROTRADE -
Modificado 

 
Chankong e Haimes 
(1983); 

Chankong e Haimes (1983); Versão modificada do método PROTRADE, é 
para usar a função de utilidade estimada para 
determinar a melhor alternativa baseada sobre 
os princípios de Bernoulli. 

Método de
Jacquet-Legrèze, 
Mezianaie 
Slowinski. 

 Jacquet-Legrèze, 
Meziani e Slowinski 
(1987);  

Vanderpooten e Vincke (1989);  Neste método uma função de utilidade global é 
interativamente estimada levando em 
consideração uma subsérie de alternativas. O 
DM é livre para ajustar sua função de utilidade. 
Cada regressão é concluída pela resolução de 
um problema linear. 

Método SMAUP Einhorn e McCoach 
(1977); 

Goicoechea et al (1982); Este método está baseado no Método dos 
Pesos Médio. Assume função de utilidade 
linear. 

ARIADNE 
(Alternative 
Ranking Interactive 
Aid based on 
DomiNance 
structural 
information 
Elicitation) 

Sarin (1977 a, b); 
White et al (1984);  

Sage e White (1984); Goicoechea et al 
(1992); 

Formas de utilidade aditiva e programação 
linear são utilizadas para considerar todos os 
valores e pesos na hierarquização de atributos 
para chegar a uma estrutura de dominância. 

 



               Continua... 
  Método Autor(es) Aplicações e/ou Referências  Comentários 

AHP (Analytic 
Hierarchy 
Process) ou  
Método da Matriz 
de Prioridades 

Saaty (1977); Belton (1986); Braga et al. (1991); Dyer 
(1990a, b); Ellis (1991); Ridgley (1992); 
Pillai e Raju (1996); Gomes (1997); 

Decompõe o problema em níveis 
hierárquicos, determina uma medida global 
para cada alternativa, através da síntese 
dos valores dos agentes de decisão (matriz 
tecnológica), classificando-as ou 
priorizando-as.  

EXPERT 
CHOICE 

Saaty (1980); Forman 
(1985); Selly e 
Forman (1986); 

Goicoechea, Ztakhiiv e Li (1992); Usa conceitos e matrizes recíprocas para 
análise de inconsistências nos julgamentos 
do usuário. Este método é o AHP com 
alguns recursos gráficos que facilita a 
comunicação com o usuário; com análise 
de sensibilidade e determinação de 
inconsistências das informações. Método 
muito utilizado em empresas. 

EMAR 
(Eigenvalue 
Method for 
Alternative 
Ranking) 

Saaty (1977); Palmer e Lund (1985); A técnica requer que seja feita séries de 
comparações de pares individuais antes de 
atender a ordenação total de alternativas. É 
o mesmo método AHP. 

AHP 
Multiplicativo 

Lootsma (1990); Gomes (1997); Converte as preferências de escala verbal 
para numérica, mas ao contrário do método 
AHP que utiliza uma escala linear este 
utiliza uma escala geométrica. 

AHP-BG Belton e Gear (1983);  Gomes (1997); Uma das variações do AHP que procura 
eliminar um problema do AHP original 
quanto a reversão de ordem que se 
verificava quando na inclusão de nova 
alternativa. 



               Continuação 
Método de
Köksalan, 
Karwan e Zionts 

 Köksalan, Karwan e 
Zionts (1984); 

Köksalan, Karwan e Zionts (1984); Assume que as preferências do DM são 
transitivas e que o DM é capaz de escolher 
o mais preferido par de alternativas. Elimina 
alternativas inferiores através da utilização 
de cones de soluções inferiores (geração 
de cones). Critérios cardinais, somente. 

Método SMART Otway e Edwards 
(1977); 

Goicoechea et al. (1982); Este método está baseado no Método dos 
Pesos Médio. Assume função de utilidade 
linear. 

 



 Tabela 3.4: Métodos Pertencentes à  “Família Baseada nas Relações Hierárquicas” CLASSE III  (continua...) 
  Método Autor(es) Aplicações e/ou 

Referências  
Comentários 

PROMETHEE I Brans et al. (1984); 
Brans e Vicke 
(1985); 

Mareschal (1986); Briggs et al. 
(1990); Vincke (1992); Vuk et al. 
(1991); Tecle (1992); Pardalos 
et al. (1995); Özelkan e 
Duckstein (1996); 

Pré-ordenação parcial de alternativas. Dois fluxos de 
hierarquização um positivo mostra como a alternativa m 
se sobressai sobre as outras, e um outro negativo, 
mostra como a alternativa m é sobrepujada por outras. 
É muito semelhante ao índice de concordância do 
método ELECTRE III. 

PROMETHEE II Brans et. al. (1984); 
Brans e Vincke 
(1985);  

Mareschal (1986); Briggs et al. 
(1990); Vuk et al. (1991); Abu-
Taleb e Mareschal (1995); 
Özelkan e Duckstein (1996); 
Pillai e Raju (1996); 

O método consiste em hierarquizar as ações seguindo 
uma ordem decrescente. Generaliza o conceito de 
qualificação. Não há “incomparabilidades”. Pré-
ordenação completa única. 

PROMETHEE III Brans et al. (1984); Brans et al. (1986); Este método considera intervalos ao invés de fluxos 
para enfatizar a regra de indiferença na hierarquização. 
O método fornece uma pré-ordenação, ou mais 
geralmente, intervalos ordenados sobre uma série finita 
de ações. 

PROMETHEE IV Brans et al. (1984); Brans et al. (1986); Este método resolve um problema de escolha por uma 
série infinita de ações; ele utiliza as mesmas relações 
de hierarquização que o PROMETHEE III, mas os fluxos 
são definidos sobre uma subsérie compacta de Rn. 

PROMETHEE V Brans e Mareschal 
(1992); 

Abu-Taleb e Mareschal (1995); O PROMETHEE V permite a incorporação de um 
número de restrições para as alternativas. O problema é 
diferente: várias alternativas têm que ser selecionadas 
entre particular restrição verificada entre a quantidade 
existente. Após a hierarquização alguns critérios são 
otimizados somente para as melhores alternativas. 



               Continua... 
  Método Autor(es) Aplicações e/ou Referências  Comentários 

Segmentação 
Tricotômica 

Moscarola e
Roy (1977); 
Roy (1981); 

 Vincke (1992); Limitado aos casos em que há três 
categorias do tipo: de “aceite”, de “rejeição” 
e de “aguardando informações extras”. 

ORESTE  Roubens
(1981); 

Pastijn e Leysen (1989) In: Colson e Bruyn (1989); 
Vincke (1992); Pardalos et al. (1995); 

Combina a hierarquização das ações com a 
hierarquização dos próprios critérios. (a 
ordenação de importância dos critérios 
também é uma pré-ordenação completa) 

GAIA 
(Geometrical 
Analysis for 
Interactive 
Assistance) 

Mareschal e
Brans (1988); 

 Briggs et al. (1990); Vuk et al. (1991); Brans e 
Mareschal (1994); Özelkan e Duckstein (1996); 

É uma aproximação orientada graficamente 
da qual faz uso dos principais componentes 
PCA (ferramenta algébrica para transformar 
variáveis correlatas dentro de não-
correlatas). É uma extensão do método 
PROMETHEE II, com aproximação 
orientada graficamente. 

Método da
Incerteza de 
Hierarquizaçã
o 

 D`Avignon e
Vincke (1988); 

 Vincke (1992); O método hierárquico incorpora uma 
distribuição de probabilidades que 
representa a probabilidade que cada ação 
tem sobre um determinado critério. 

MCQA-I (Q-
Analysis) 

Atkin (1974 a, 
b;  1977); 
Duckstein e 
Kempt (1979); 
Duckstein et al. 
(1984); Hiessl 
et al. (1985); 

Hiessel, Duckstein e Plate (1985); Duckstein et al. 
(1989); Tecle (1992);  

Este método fundamenta-se na análise-Q e 
nas séries nebulosas. A aplicação requer 
duas séries finitas e uma relação binária, 
essa última indica como os elementos das 
duas séries se interagem. Basicamente 
uma análise de concordância. 

 



               Continua... 
  Método Autor(es) Aplicações e/ou Referências  Comentários 

ELECTRE I Roy (1968); 
Benayoun et al. 
(1966); 

Cohon e Marks (1975); Duckstein e Öpricovic 
(1980); Duckstein et al. (1982); Chankong e 
Haimes (1983); Gershon e Duckstein (1983); 
Gershon (1984); Tecle et al. (1987); Tecle et al. 
(1988); Fricke et al. (1989); Teghem Jr. et al. 
(1989); Goicoechea et al. (1992); Hobbs et al. 
(1992); Vincke (1992); Harboe (1992); Tecle et 
al. (1988a,b); Pardalos et al. (1995); Teixeira e 
Barbosa (1995); Barbosa e Gobetti (1995); Raj 
(1995); Barbosa et al. (1996); 

Este método faz uso de critérios de peso 
fornecidos para a construção de uma “matriz de 
concordância”; faz uso também das diferenças 
entre cada par do sistema de valores das 
alternativas para a construção de uma “matriz de 
discordância”. É designado para problemas de 
escolha. A eliminação é seqüencial.  

ELECTRE II Roy e Bertier 
(1971); Roy e 
Bertier (1973) 

Pardalos et al. (1995); Szidarovszky et al. 
(1986); Gershon et al. (1982); Goicoechea et 
al. (1982); Tecle et al. (1987); Tecle et al. 
(1988a,b); Fricke et al. (1989); Teghem Jr. et 
al. (1989); Shafike, Duckstein e Maddock  
(1992); Harboe (1992); Vincke (1992); Tecle 
(1992); Teixeira e Barbosa (1995); Barbosa e 
Gobetti (1995); Raj (1995); Pillai e Raju (1996); 

Ajuda a hierarquizar as ações da “melhor” para a 
“pior”. Problema de hierarquização. Utiliza 
critérios de pesos. Ordenação completa, não 
necessariamente, mas geralmente a uma pré-
ordenação parcial derivada de uma 
hierarquização nebulosa. 

ELECTRE III Roy (1978); Gershon e Duckstein (1983); Teghem Jr. et al. 
(1989); Roy, Slowinski e Trechel (1992); 
Vincke (1992); Duckstein et al. (1994); 
Pardalos et al. (1995);  

Ordenação de prioridades, comparação com 
pseudo - critério, utilizando relações hierárquicas 
nebulosas (fuzzy). Utiliza critérios de peso (rel. 
de valores hierárquicos). Três aspectos são 
considerados: de aceitação, de rejeição e/ou 
estimando a credibilidade da informação. 

ELECTRE IV Roy e 
Hugonnard 
(1982); 

Teghem Jr. et al. (1989); Vincke (1992); 
Pardalos et al. (1995); Munda (1995); 

Está baseado sobre as considerações de uma 
família de pseudo-critérios, ajuda a hierarqui-
zação das ações mas sem introduzir qualquer 
critério de pesos. 



               Continuação 
  Método Autor(es) Aplicações e/ou Referências  Comentários 

ELECTRE IS Roy e Skalka (1984) Pardalos et al. (1995); É uma generalização do ELECTRE I. É um método 
multicriterial que é capaz de usar pseudo-critérios 
(critério com limitações). Dada uma série finita de 
alternativas avaliáveis sobre uma família de critérios 
consistentes, 

ZAPROS  Larichev e 
Moshkovich (1991, 
1994); 

Larichev e Moshkovich (1995); 
Pardalos et al. (1995); 

Está baseado em julgamentos qualitativos. Permite a 
construção de uma quasi- ordenação sobre uma série 
muito grande de alternativas multiatributos usando 
operação de comparação das alternativas diferindo em 
valores por dois critérios. Constrói escala ordinal. 

MELCHIOR Leclerq (1984); Teghem Jr. et al. (1989); Pardalos 
et al. (1995); Vincke (1992);  

É o único que não introduz aspectos quantitativos no 
tratamento dos dados sendo um caso particular do 
método ELECTRE IV. 

QUALIFLEX Paelink (1978); 
Janssen et. al (1990); 

Pardalos et al. (1995); Vincke 
(1992); 

Consiste em explorar uma série de pesos os quais são 
compatíveis com a relação de importância sobre os 
critérios. Hierarquização das ações. 

MCQA-II (Q-
Analysis) 

Hiessel, Duckstein e 
Plate (1985); 

Shafike, Duckstein e Maddock III 
(1992); Özelkan e Duckstein 
(1996); Pillai e Raju (1996); 

É uma extensão do Método MCQA-I, com a inclusão de 
uma medida de discordância. Utiliza três índices de 
compensação: um de valor ou utilidade e dois de 
hierarquização.  

MCQA-III (Q-
Analysis)  

Eder et al. (1993); Özelkan e Duckstein (1996); Método desenvolvido para avaliação de critérios. 

GT1VX Carpano (1980); Carpano (1980); Sistema de análise estrutural interativa. Método gráfico 
de hierarquização com utilização de software. Pode 
utilizar matrizes booleanas, para sistema qualitativos, ou 
numéricas, para sistemas quantitativos. 



Tabela 3.5: Métodos Pertencentes à “Família da Preferência de Desagregação”   CLASSE IV   (Continua...) 
  Método Autor(es) Aplicações e/ou Referências  Comentários 

Método de
Ishikawa, 
Matsuda e Kaya 

 Ishikawa, 
Matsuda e Kaya 
(1980); 

Ishikawa, Matsuda e Kaya (1980); Determina a função de utilidade aditiva a 
posteriori. Utiliza o método SWT e técnicas de 
programação linear para estimar a função de 
utilidade sobre os valores dos objetivos, que é 
realizada durante as interações realizadas na 
busca da solução. 

UTA (Utility
Additive) 

 Jacquet-Lagrèze 
e Siskos (1982); 

Duckstein et al. (1994); Pardalos et al. 
(1995); Despotis e Zopounidis (1995);  

Determina primeiro uma função de utilidade 
“ótima” através de programação linear e então 
desenvolve uma análise de sensibilidade. A função 
utilidade inclui a noção de risco. Constrói função 
de valor global e marginal. 

UTASTAR Siskos e
Yannacopoulos 
(1985); 

 Siskos et al. (1995); Pardalos et al. 
(1995); 

É um modelo melhorado do método UTA. Método 
de regressão ordinal permitindo o uso de critérios 
qualitativos. O método estima uma função de 
utilidade aditiva não-ponderada equivalente. 

UTA DIS Jacquet-Lagrèze 
(1995); 

Jacquet-Lagrèze (1995); Pardalos et al. 
(1995); 

É uma versão de análise discriminante do método 
UTA. Utiliza formulação matemática linear. Os 
pesos são estimados utilizando processo iterativos 
baseados nos procedimentos de agregação - 
desagregação. 

ORDREG Srinivasan e
Shocker (1973, 
b); 

 Jacquet-Legrèze e Siskos (1982); 
Pardalos et. al. (1995); 

Estima os pesos dos critérios por um caminho 
ótimo usando técnicas de programação linear (goal 
programming-gp); 

MORALS 
(Multiple Optimal 
Regression by 
Alternating Least 
Squares)  

Young, Leeuw e 
Takane (1976); 

Jacquet-Legrèze e Siskos (1982); Este método otimiza múltiplas correlações entre 
uma variável de critério simples avaliado e uma 
série de variáveis de critérios pré-estabelecidos. 
As variáveis podem ser nominais, ordinais ou de 
intervalos. 



               Continua… 
  Método Autor(es) Aplicações e/ou Referências  Comentários 

CORALS (Canoni-cal 
Optimal Regres-sion by 
Alter-nating Least 
Squares) 

Young, Leeuw e 
Takane (1976); 

Jacquet-Legrèze e Siskos (1982); Este método é muito similar ao método 
MORALS, é a versão Canônica do método 
MORALS. 

Método de Jacquet-
Lagrèze, Meziani e 
Slowinski 

Jacquet-Lagrèze, 
Meziani e Slowinski 
(1987); 

Vincke (1992); Uma função de utilidade global é 
interativamente construída levando em 
consideração uma subsérie de alternativas. 
Podem ser utilizadas técnicas de filtragem 

Modelo M1 ou Modelo 
de Srinivasan e
Shocker 

 
Srinivasan e Shocker 
(1973, a); 

Oral e Kettani (1989); Assume atributos de pesos para as utilidades 
das alternativas não sendo dependentes dos 
valores dos atributos. A forma aditiva simples 
do modelo para todas as funções de utilidade 
limitam a aplicabilidade do modelo. 

Modelo M2  Oral e Kettani (1989); Pardalos et al. (1995); Assume que as utilidades parciais são 
funções não-decrescentes para alguns 
atributos, sem perder a generalidade. As 
formas das funções utilidades parciais para 
serem utilizadas no modelo são decididas 
pela análise “e/ou” do DM. 

Modelo M3  Oral e Kettani (1989); Pardalos et al. (1995); Implicitamente assume que as utilidades 
parciais do DM podem ser: funções não 
decrescentes para alguns atributos e funções 
não crescentes para outros, sem perder a 
generalidade. A função objetivo deste modelo 
possui dois termos de somatização: um 
côncavo e a outro convexo.  

 



               continuação 
  PREFCALC Jacquet-Lagrèze

(1990); 
Roy, Slowinski, Treichel (1992); Assume que a preferência é uma função 

monotônica de cada critério e que, sobre 
todas as preferências podem ser 
representadas por uma função de utilidade 
aditiva linearmente fragmentada (piecewise-
linear). 

 



  
 

3.5 – SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) E O 
PLANEJAMENTO AMBIENTAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

Os planejamentos de recursos hídricos que se preocupam com a questão 

ambiental sempre consideram dois pontos básicos para o desenvolvimento 

do estudo: 1) o diagnóstico ambiental, que retrata as realidades do meio e, 

2) a definição de alternativas ou diretrizes, que solucionam ou minimizam os 

problemas identificados no diagnóstico, bem como reforçam os acertos 

existentes. 

Os diagnósticos são geralmente elaborados através da espacialização das 

informações obtidas, que devem ser comparadas entre si. Este trabalho de 

comparação das informações espacializadas nos antigos planejamentos, de 

forma geral, era realizado manualmente através da utilização de mapas 

temáticos. A elaboração desses mapas era extremamente laboriosa e 

artesanal, utilizando papéis transparentes e “mesas de luz”, processo 

minucioso, extremamente lento e conseqüentemente custoso, como requeria 

a tradicional cartografia. 

Após o final da 2a Guerra Mundial iniciou-se a chamada “Guerra Fria” entre 

os blocos capitalista e socialista, encabeçados pelos EUA e URSS, 

respectivamente. Durante a corrida espacial, fomentada por esses dois 

blocos, foram desenvolvidos satélites espiões que tinham a finalidade de 

vigiar os países do bloco rival através da obtenção de imagens do território 

inimigo. O desenvolvimento tecnológico provocou também o surgimento dos 

computadores e da tecnologia que possibilitou a digitalização dessas 

imagens. O arrefecimento da “Guerra Fria” a partir do final da década de 70 

propiciou, gradativamente, a transferência de parte desta tecnologia para a 

sociedade civil. 

Com a disponibilização de imagens de satélites, bem como o 

desenvolvimento da informática possibilitou, já na década de 80, o 

surgimento da primeira geração dos Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG), herdeiros da tradicional cartografia, cujo o paradigma é o mapa 

 



  
 

(CÂMARA e FREITAS, 1995). A utilização dessa classe de sistemas estava 

ligada a projetos isolados, para a realização de inventários, e na maioria das 

vezes, a geração de arquivos digitais de dados não era a preocupação 

principal. 

A principal característica de um SIG, segundo CÂMARA (1993), é a sua 

faculdade de armazenar, recuperar e analisar mapas em um ambiente 

computacional. A automatização destes processos torna extremamente 

rápida qualquer operação com mapas. 

Com o desenvolvimento de uma “cartografia informatizada”, bem como a 

observação da superfície da terra por satélites e aviões, levou a uma 

aquisição e processamento sistemático de informações geográficas, o que 

propiciou o surgimento de uma segunda geração dos SIG, no início da 

década de 90. O que caracteriza os SIGs da década de 90 é que eles foram 

concebidos para o uso em ambiente conjunto cliente-servidor, geralmente 

acoplados a gerenciadores de banco de dados, que incluía pacotes 

adicionais para o processamento de imagens. 

Alguns autores prevêem para o final desta década o surgimento de uma 

terceira geração de SIGs. Esta seria herdeira do enorme interesse dos 

usuários em redes de computadores locais e remotas, além do uso do 

WWW (World Wide Web). Estes novos sistemas deverão permitir o acesso e 

o intercâmbio das informações espaciais por diferentes SIGs (CARVALHAIS, 

1998).  

Os SIGs são, portanto, ferramentas eficazes para manipulação de 

informações espacializadas através de análises lógicas, ou funções 

matemáticas. Sistemas de Informações Geográficas são, 

consequentemente, técnicas de grande utilidade para o planejamento 

ambiental [(RAUSCHER e COONEY, 1986; THIEME et al., 1987; 

COVINGTON et al., 1988; RYKIEL, 1989; FOLSE et al., 1990; LAI, 1990; 

LOEHLE e OSTEEN, 1990; MOORE et al., 1991; SLOCOME, 1993; 

SRINIVASAN e ARNOLD, 1994)], visto que, é um sistema de informações 

que possibilita o trabalho com dados referenciados por coordenadas 

 



  
 

espaciais ou geográficas (STAR e ESTES, 1990), e propicia o aumento da 

velocidade de um indivíduo tomar decisões. 

Segundo STAR e ESTES (1990), cinco elementos essenciais definem a 

funcionabilidade de um SIG: 1) a aquisição de dados; 2) o pré-

processamento; 3) o manejo dos dados; 4) a manipulação e, 5) a análise e 

geração de produtos. Pode-se acrescentar um sexto elemento: o 

armazenamento dos dados espacializados. 

A estrutura de dados dentro de um SIG pode ser trabalhado de duas 

estruturas distintas, a “raster” e a “vector”. A estrutura “raster” baseia-se na 

organização celular dos dados espaciais. Os valores existentes dos 

parâmetros de interesse como a altitude, o uso e ocupação do solo, a 

geomorfologia, entre outros, estão locados para cada uma das células de 

comparação de um mapa. Esta estrutura celular (pixels), que compõe um 

mapa digital, permite armazenar dados espacialmente organizados sobre 

vários planos de informações, realizando operações que envolvam álgebra 

booleana e sobreposição de mapas. São portanto as ferramentas mais 

indicadas para trabalho de análise e planejamento ambiental (STAR e 

ESTES, 1990). 

A base da estrutura “vector” é descrever os dados espacialmente através de 

vetores, ou melhor, em linhas contendo direção e sentido. Estradas e 

hidrografia são representados por este tipo de estrutura, também utilizada 

em planejamentos. 

A literatura reconhece a grande importância do SIG para planejamento e 

manejo de recursos hídricos. MELLEROWICZ et al. (1994) enfatizam a 

importância dos SIGs para o planejamento da água e do solo. Os autores 

mostram que tem aumentado a aplicação dos SIGs para este fim, devido a 

diversos fatores, tais como: melhora da qualidade, disponibilidade e 

facilidade de manipulação dos sistemas; aumento da disponibilidade das 

informações básicas para a alimentação dos sistemas (mapas cartográficos, 

pedológicos, imagens orbitais e fotografias aéreas, entre outras fontes), e o 

 



  
 

aumento da demanda por trabalhos de planejamento que exijam menor 

gasto de tempo. 

DAVIDSON (1992) cita que em meados da década de 80 envolveu-se com 

planejamento regional para demonstrar o potencial de utilização dos SIGs 

em planejamento estratégico. Segundo o autor foi gerado um grande número 

de informações, porém, grande parte delas foi ignorada, principalmente 

porque os planejadores não conseguiram adaptar as informações às reais 

necessidades locais. 

VENTURA et al. (1988) apontam para duas dificuldades principais para a 

utilização dos SIGs: 1) apesar da utilização dos SIGs ter potencial para 

agilizar muitos tipos de informações, sua implementação exige substancial 

esforço, principalmente no que se refere ao tempo gasto para a 

automatização dos dados, treinamento de pessoal, organização, etc.; 2) 
relativo ao aspecto dos equipamentos necessários, que geralmente são 

sofisticados, caros e de difícil operação, exigindo técnicos especializados. 

A literatura aponta para os métodos de auxílio à tomada de decisão como 

melhor caminho para a seleção e identificação das alternativas oriundas do 

diagnóstico ambiental. Não existem, porém, trabalhos que analisem as 

possibilidades e os critérios para a entrada de dados em um SIG como fonte 

de alimentação de informações para os métodos de auxílio à tomada de 

decisão.  

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  ESTUDO DE CASO 
 

O objeto deste estudo é a bacia hidrográfica do rio Cotia, afluente do rio 

Tietê. Esta bacia pertence ao sistema produtor de água que abastece a 

região oeste da RMSP. Possui uma área aproximada de 240 Km2, junto a 

captação de água na represa de Isolina Superior, a montante da Estação de 

Tratamento de Águas (ETA) do Baixo Cotia. Esta bacia possui dois Sistemas 

Produtores da SABESP que atendem a região oeste da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP). A FIGURA 4.1 apresenta, de forma 

esquemática, os Sistemas Produtores denominados Alto e Baixo Cotia. 

O Sistema do Alto Cotia capta as águas da Barragem Nossa Senhora das 

Graças, abastecendo os municípios de Cotia, Vargem Grande Paulista, 

Embu Guaçu e parcialmente o município de Embu. Esse sistema regulariza 

uma vazão de 1,00 m3/s; o excedente hídrico é reintroduzindo no rio Cotia e 

cai no Sistema do Baixo Cotia com a finalidade principal de diluição de 

esgotos.  

Erro! Vínculo não válido. 
FIGURA 4.1 – Desenho esquemático dos sistemas produtores Alto e Baixo 

Cotia, no rio Cotia, oeste da RMSP.  

 



  
 

A área de contribuição do Sistema do Alto Cotia é de aproximadamente 105 

Km2, sendo 100 Km2 constituídos por Mata Atlântica. Essa área é totalmente 

protegida e preservada, apesar de haver pressões por usos predatórios 

sobre o ecossistema, tais como: caça, pesca, esportes motorizados, 

incompatíveis com a reserva florestal. 

As águas de contribuição natural do rio Cotia e de seus afluentes, a jusante 

da Barragem N. S. das Graças, recebem, ao longo de seu curso, cargas 

poluentes de esgoto doméstico, efluentes industriais e águas residuárias 

urbanas não tratadas, geradas na própria bacia, seguindo para a represa 

Isolina Superior de onde são captadas e tratadas na ETA.  

 

4.1 - BREVE HISTÓRICO DA BACIA E DAS AÇÕES DE SANEAMENTO 

 

Os estudos para a exploração do Sistema Cotia foram iniciados por volta de 

1898 por Teodoro Augusto Ramos. Os planos de engenharia hidráulica 

datam de 1912 e as obras do Sistema Alto Cotia de 1914. Em  1916 foram 

construídas as obras de captação e adução do antigo sistema. A captação 

era composta ainda, pela barragem Nossa Senhora das Graças (ou 

Cachoeira das Graças), construída somente para permitir a captação das 

águas, sem o objetivo de regularização. A adutora construída bifurcava-se 

em duas denominadas 1a e 2a linhas do Cotia. As obras do sistema adutor 

foram inauguradas em 1917, com o início da operação da 1a linha e, em 

1922, da 2a linha (THOMPSON, 1939). A FIGURA 4.2 ilustra a área através 

de uma fotografia aérea da barragem e da Cachoeira de Nossa Senhora das 

Graças.  

Em 1937, o Sistema Alto Cotia foi finalmente concluído, após a construção e 

início de operação da represa Pedro Beicht. Esse reservatório foi construído 

para regularizar a vazão para a barragem N. S. das Graças em 0,93 m3/s. O 

funcionamento hidráulico do Sistema Alto Cotia consiste em regularização 

de água bruta, na represa Pedro Beicht, de excelente qualidade, com 

capacidade de regularização atual de 1,0 m3/s, de onde, através de um 

 



  
 

canal natural, é aduzida, reservada e captada na represa Nossa Senhora 

das Graças. Daí, seguindo por gravidade, é tratada na Estação de 

Tratamento de Água (ETA) Morro Grande. A FIGURA 4.3 mostra, fotografia 

aérea, em escala 1:25.000, do reservatório Pedro Beicht.  

 

 
FIGURA 4.2 – Fotografia da área da barragem e da Cachoeira Nossa 

Senhora das Graças, junto a captação de água para a ETA – Morro 
Grande. Foto Cortesia SABESP. 

 

 

Saturnino de Brito, grande engenheiro sanitarista brasileiro, da primeira 

metade  deste  século, projetou a ETA - Morro Grande, mostrada na 

FIGURA 4.4, em que se observa o curioso traçado em forma de ferradura. A 

preocupação principal de Saturnino, parece ter sido a de adaptar a obra ao 

local, para que ele fosse o menos possível alterado, dando à obra de 

engenharia uma solução mais conservacionista do meio natural. 

 



  
 

 
FIGURA 4.3 – Fotografia aérea da Reserva Florestal do Morro Grande, em 

detalhe o lago do reservatório Pedro Beicht. Foto Cortesia SABESP. 
 

O Sistema Baixo Cotia foi inaugurado mais tarde, em 1963, de modo a 

aproveitar os excedentes hídricos não captados pelo Sistema Alto Cotia, e a 

sua construção foi motivada por sucessivas crises de falta de água potável 

para abastecimento da RMSP. Foi implantada a jusante de duas barragens, 

Isolina Superior e Isolina Inferior, construídas pela LIGTH, que datam do 

início do século, para aproveitar a capacidade de regularização dessas duas 

barragens, hoje praticamente assoreadas, como ilustrado na FIGURA 4.5. A 

capacidade instalada inicial do Sistema Produtor do Baixo Cotia foi de 500 

l/s. 

A crescente industrialização e urbanização dos municípios que se implanta 

na bacia a partir da década de 60, juntamente com a falta de uma política 

ambiental de saneamento, principalmente até o início da década de 80 

fizeram com que a poluição transformasse as águas do rio Cotia em esgoto 

a céu aberto. Esse fenômeno é observado em quase todos os rios e 

córregos que atravessam áreas urbanas brasileiras. 

 



  
 

Até a década de 60 as redes de coleta de esgoto nas cidades brasileiras 

eram muito escassas, situação essa que fazia com que o Brasil figurasse 

nas primeiras colocações em estatísticas de órgãos internacionais sobre a 

mortalidade infantil e doenças de veiculação hídrica, entre outras de caráter 

funesto. As fossas “sépticas”, utilizadas como destino final dos esgotos 

domésticos, contaminavam o lençol freático, comprometendo a saúde da 

população que se utilizada de poços construídos nos quintais das casas. A 

FIGURA 4.6 ilustra como era o abastecimento de água em grande parte das 

cidades brasileiras nesse período. Esse quadro forçou o governo brasileiro, 

a partir da década de 70, a adotar algumas políticas para tentar diminuir 

esses tristes índices, com a implantação de uma infra-estrutura mínima 

necessária (ZUFFO e RUTKOWSKI, 1996). 

 

FIGURA 4.4 – Foto  aérea da ETA-Morro Grande, Sistema Produtor do Alto 

Cotia, encaixada em um morro em formato de ferradura. Foto 
cortesia SABESP. 

 

 

 



  
 

FIGURA 4.5 – Foto aérea da ETA-Baixo Cotia, Isolina Superior e Inferior. A 
fotografia ilustra bem a urbanização crescente no entorno das 
barragens e da Estação de Tratamento. Foto cortesia SABESP.  

 
 

O programa de “Sanemanto Básico” era constituído, basicamente, de 

sistema de abastecimento de água tratada e sistema de coleta de esgotos, 

passou a ser denominado de “Saneamento Básico”, termo até então 

inexistente. Como a política de “Saneamento Básico” não contemplava o 

tratamento de esgoto, esse era lançado in natura, nos corpos d’água 

receptores, e esse foi um dos principais motivos de degradação e morte de 

muitos rios brasileiros. 

A partir da década de 80 a poluição do rio Cotia chegou a níveis tão 

elevados que obrigou a SABESP a interromper o abastecimento de água 

para as cidades de Barueri, Jandira, Itapevi e Carapicuiba, por várias vezes, 

em um período aproximado de 40 dias (agosto e setembro de 1984), 

atendidas pelo Sistema Produtor do Baixo Cotia. A água apresentava altos 

índices de fenóis e outros poluentes não identificados. 

 



  
 

 
FIGURA 4.6 – Realidade do abastecimento de água para o Brasil até a 

década de 60. Foto cortesia SABESP. 
 

A poluição crescente do rio Cotia obrigou a SABESP e a CETESB, na 

segunda metade da década de 80, a adotarem ações conjuntas para tentar 

reduzir a poluição, principalmente de origem industrial. Ao que parece essas 

ações foram bem sucedidas, pois as concentrações dos poluentes, tiveram 

uma redução significativa. Mas, apesar das intervenções dessas ações, as 

concentrações dos poluentes mantêm-se ainda em elevados patamares, o 

que caracteriza um grave quadro de degradação das águas do rio Cotia. 

O Sistema Baixo Cotia é hoje o sistema produtor da SABESP mais poluído 

na RMSP. Porém, ele é responsável pelo abastecimento parcial de quatro 

cidades da região oeste de São Paulo, Jandira, Carapicuiba, Barueri e 

Itapevi. Portanto, com a sempre crescente demanda de água e a não tão 

crescente oferta de água tratada, a manutenção deste sistema produtor 

torna-se fundamental para a SABESP. 

 



  
 

4.2- BACIA DO RIO COTIA 

 

A bacia hidrográfica como um todo é a área do estudo de caso. No entanto, 

os dados levantados relativos à quantidade e qualidade da água permitem a 

segmentação do rio em três diferentes seções. O rio Cotia apresenta 

características distintas ao longo de seu curso e o seccionamento permite 

que o estudo sobre a qualidade de suas águas, ao longo de seu cursos, seja 

mais criterioso. Esse seccionamento foi escolhido através da identificação de 

pontos de medição de vazão e coleta de água para análise da qualidade. 

Estes pontos definem as mudanças significativas das características das 

águas do Cotia, permitindo, de certa forma, compartimentar as informações 

por trechos do rio. Essa segmentação permite avaliar, através da 

identificação das entradas e saídas do sistema hídrico, quais são as 

características marcantes e problemas mais pertinentes a cada trecho do rio.  

A proposta para a avaliação, neste tipo de problema, foi a subdivisão nos 

seguintes segmentos: 

O primeiro segmento correspondente a bacia do Alto Cotia, visto que, 

apesar de existirem duas barragens nessa área, elas estão inseridas 

dentro de uma mesma Reserva Florestal, não havendo, portanto, 

alterações significativas entre um reservatório e o outro. 

• 

• 

• 

O segundo segmento corresponde ao trecho compreendido entre a 

represa N. S. das Graças, no Alto Cotia, até o cruzamento com a rodovia 

Raposo Tavares. Este trecho recebe, além de esgoto doméstico, 

efluentes industriais de parte do município de Cotia. 

O terceiro segmento compreende o trecho entre a rodovia Raposo 

Tavares e a captação de água da ETA Baixo Cotia. 

A FIGURA 4.7 ilustra o seccionamento do rio Cotia adotado neste trabalho, 

que permitiu uma melhor análise das alternativas estudadas quanto ao 

aspecto ambiental atual e a qualidade das águas do rio Cotia. 

 



  
 

A Seção I corresponde ao trecho do rio Cotia pertencente ao Sistema 

Produtor do Alto Cotia, o qual não será afetado pelas obras propostas para a 

recuperação do Sistema Produtor do Baixo Cotia, podendo ser considerado 

sem alterações. O Sistema do Alto Cotia fornecerá apenas água excedente 

que não for captada (extravasada) na Barragem N. S. das Graças. A água 

proveniente do Alto Cotia é de boa qualidade sendo classificada como 

CLASSE I, segundo Decreto Estadual 8468/76. 

A análise multicriterial para a bacia do Baixo Cotia foi realizada, portanto, na 

Seção III, porque todas as obras propostas pelos diferentes planos de ação 

estão contidas nesta seção, que corresponde a maior parte da área que 

concentra os problemas ambientais de qualidade e quantidade de água. 

Além do mais, os dados da simulação da qualidade das águas são 

disponíveis apenas para a seção III, SABESP (1997). 

4.3 – PLANOS DE AÇÃO PROPOSTOS PARA A BACIA 

Com o programa do estado de São Paulo para a despoluição do rio Tietê, 

muitas obras começaram a ser estudadas, propostas e implementadas. Uma 

dessas obras está diretamente relacionada com a bacia do rio Cotia, pois 

trata-se da construção de um coletor tronco de esgoto (TO-13), que visa o 

recolhimento de todo o esgoto produzido nessa bacia para possibilitar a sua 

condução até a Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri (ETE-Barueri), 

grande obra construída na década passada, mas que ainda trata muito 

pouco daquilo para o qual foi projetada. 

 



  
 

ETA

Rodovia 

Raposo Tavares

ETA

Ferrovia

Sorocabana
(FEPASA)

Reservatório
Pedro Beicht

Reservatório
Nossa Senhora

das Graças

Rio    Cotia

SEÇÃO  ISEÇÃO  I

SEÇÃO  IISEÇÃO  II

SEÇÃO  IIISEÇÃO  III

Morro Grande

Baixo Cotia
Barragem

 Isolina

Núcleos 
Urbanos

Indústrias

Indústrias Núcleos Urbanos

Indústrias

Núcleos Urbanos

Áreas Agrícolas

Áreas
Agrícolas

Áreas
Agrícolas

RESERVA
FLORESTAL

RESERVA 
FLORESTAL

 

Rio Tietê

FIGURA 4.7: Representação esquemática da bacia do rio Cotia 
representando as entradas e saídas de água do sistema. 

 



  
 

Esse coletor retirará uma vazão do rio Cotia, que hoje é lançada em forma 

de esgoto, 180 l/s, diminuindo a vazão do rio e, conseqüentemente, 

prejudicará a operação do Sistema Produtor Baixo Cotia, SABESP (1997). 

Este Sistema, infelizmente utiliza, como matéria prima, uma água de 

qualidade ruim para a produção de água potável. A região atendida por este 

Sistema ainda sofre com constantes rodízios e racionamento de água pela 

própria falta de água na RMSP, como ilustrado na FIGURA 4.8. 

Com a construção do TO-13 no Baixo Cotia a SABESP decidiu ampliar o 

Sistema Produtor do Alto Cotia, aproveitando os excedentes da Barragem N. 

S. das Graças, pois esses não precisariam mais ser utilizados para diluir 

efluentes no Baixo Cotia. O Sistema, que até julho de 1997, produzia uma 

vazão tratada de 1,00 m 3/s foi ampliado para 1,30 m3/s após esta data, ou 

melhor, 300 l/s deixaram de ser descarregados pela Barragem Nossa 

Senhora das Graças, diminuindo ainda mais a vazão no Baixo Cotia, 

SABESP (1997). 

 

 
FIGURA 4.8 - Foto de moradores da bacia do Baixo Cotia lavando roupa em 

córregos por falta de oferta de água. Foto cortesia SABESP. 

 



  
 

Estas duas obras inviabilizarão a manutenção do Sistema Produtor do Baixo 

Cotia, pois durante o período de estiagem, ele não terá água suficiente para 

manter o abastecimento. Por lei, não se deve utilizar toda a água de um 

curso d’água, deve-se deixar pelo menos uma vazão correspondente ao 

escoamento mínimo médio de 7 dias consecutivos com de um período de 10 

anos de retorno , que para o Baixo Cotia é igual a 600 l/s. Q7 10,

O Sistema Baixo Cotia terá condições de manter 700 l/s durante 75% do 

tempo (ano) se forem consideradas as seguintes premissas: 1) a barragem 

Nossa Senhora da Graça descarregará para jusante pelo menos 100 l/s 

durante o período seco; 2) a descarga da barragem N. S. das Graças poderá 

atingir 200 l/s, caso haja o reuso industrial e conseqüente alívio na demanda 

no Sistema Alto Cotia; 3) A ETA-Baixo Cotia captará toda a água disponível 

no rio, o que corresponde ao não cumprimento da lei de deixar escoamento 

mínimo para jusante. 

Atendendo ao plano de despoluição do rio Tietê, a SABESP pretende utilizar 

uma metodologia alternativa mais barata e natural para a despoluição das 

águas dos seus sistemas produtores. Escolheu para tanto o Sistema 

Produtor do Baixo Cotia, como uma bacia experimental para a implantação 

de uma tecnologia alternativa de tratamento terciário, numa tentativa de 

recuperação deste Sistema Produtor e manutenção do abastecimento 

público na região.  

A proposta da SABESP é a reintrodução da água, retirada da bacia pelo 

coletor troco TO-13, através do bombeamento de parte do efluente da ETE-

Barueri. Um dos problemas da proposta é a qualidade desses efluentes, pois 

o tratamento de esgoto, realizado na referida ETE, não contempla o 

tratamento terciário. 

 



  
 

A classificação da qualidade do efluente da ETE-Barueri, segundo a 

Resolução do Decreto Estadual 8468/76, é padrão CLASSE 3. As 

concentrações de alguns poluentes ainda são elevadas face a não remoção 

dos mesmos pelos tratamentos primário e secundário convencionais desta 

ETE. A estação de tratamento de esgoto de Barueri contempla somente a 

redução, remoção e tratamento biológico da matéria orgânica presente nos 

esgotos. Os metais pesados, fenóis, organoclorados e amônias, entre outros 

componentes químicos, permanecem nos efluentes “tratados”. O efluente da 

ETE Barueri não possui, portanto, qualidade suficiente para reuso de água 

para abastecimento urbano, porém pode ser utilizado para algumas 

atividades industriais como por exemplo: lavagem de pátios, refrigeração de 

torres de caldeiras e outros usos menos nobres. Essa água seria oferecida 

às indústrias por um sistema à parte e a um preço conveniente ao mercado, 

SABESP (1997). 

O objetivo da SABESP é o de poder manter em operação o Sistema 

Produtor do Baixo Cotia, através do reuso indireto dos efluentes da ETE-

Barueri. A meta da companhia de saneamento é a redução das 

concentrações dos poluentes presentes nos efluentes da ETE-Barueri, 

através de um tratamento natural nas chamadas “wetlands” (áreas de 

alagadiços ou alagados), para posterior mistura com a vazão natural do rio. 

Espera-se que a redução dessas concentrações eleve a classificação da 

qualidade das águas do rio Cotia - segundo a Resolução do Decreto 

Estadual 8468/76 - para o nível padrão CLASSE 2, o que possibilitará a 

redução do custo de tratamento da água na ETA Baixo Cotia, que 

atualmente é o mais caro de todo o Sistema Alto Tietê.  

A utilização do efluente da ETE-Barueri está prevista apenas para a 

complementação da vazão do rio Cotia, durante os períodos em que a vazão 

natural do rio não seja suficiente para garantir o abastecimento normal, ou 

melhor, durante 25 % do tempo. A diluição desse efluente com a vazão 

natural do rio Cotia permitirá, ainda, a ampliação da capacidade de produção 

de água potável por este Sistema Produtor, SABESP (1997).  

 



  
 

O conjunto de medidas e ações, estabelecido pela SABESP, no estudo de 

reabilitação, expansão e conservação do Baixo Cotia, pode ser sintetizado 

nos seguintes ítens: 

1. Reuso do efluente tratado da ETE Barueri, para o suprimento industrial. 

2. Utilização da mistura entre o efluente tratado ETE Barueri com as águas 

de contribuição natural da bacia hidrográfica do rio Cotia, como escopo de 

uma estratégia de reuso potável indireto de efluentes de estações de 

tratamento de esgoto, para fins de abastecimento público. 

3. Desenvolvimento de tecnologia para tratamento adicional do efluente da 

ETE Barueri, caso necessário, para utilização industrial e reuso potável 

indireto. 

Para atender às diretrizes estabelecidas pela SABESP, a FBDS (Fundação 

Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável) estabeleceu cinco 

alternativas para o Programa de Reabilitação, Expansão e Conservação do 

Sistema Baixo Cotia, em que seus princípios são apresentados de forma 

itemizada, a saber: 

1. “Purificação” das águas do rio Cotia e seus afluentes através de sistema 

de áreas alagadas construídas e acopladas à barragens de 

sedimentação,  após a  implantação  do Coletor Tronco TO-13. A FIGURA 

4.9 ilustra alguns tipos de Áreas de Alagados Construídos (ALC), que 

poderão ser utilizados, sozinhos ou combinados, para o tratamento 

terciário natural no Baixo Cotia. 

 



  
 

 

FIGURA 4.9 - Tipos de áreas de alagados ou alagadiços que poderão ser 
utilizados em diferentes terraços, sozinhos ou combinados, na bacia 
do rio Cotia. Fonte: SABESP (1997). 

 



  
 

2. Construção de um canal de desvio para o rio Cotia, em que deverão ser 

desviados 1,30 m3/s para a captação, na ETA Baixo Cotia. Pode ser 

considerada, ainda, a hipótese da captação ser aumentada até o limite de 

1,70 m3/s, quando houver condições hidrológicas favoráveis. 

3. Uma vazão variável entre 0 e 450 l/s (que poderá ser ampliada para 600 

l/s no futuro) de efluentes da ETE Barueri, deverá ser tratada, 

quimicamente, em uma Estação de Condicionamento de Reuso (ECR) 

para, em seguida, passar por um sistema de áreas de alagadiços, para 

recebimento do efluente da ETE-Barueri (AL-ETE). Os alagados 

possibilitarão a redução das concentrações dos poluentes, supondo que a 

qualidade das águas atingirão padrão CLASSE 2. 

4. O efluente da AL-ETE será encaminhado para as ALC e misturado com 

as águas naturais dos rios ou ribeirões em que serão construídas as 

ALCs. 

5. Será destinada uma vazão de 150 l/s, às indústrias localizadas junto ao 

eixo da rodovia Raposo Tavares, de efluentes da ETE-Barueri, após 

tratamento químico na ECR, o que não inclui, necessariamente, a 

passagem desses efluentes, pelas AL-ETE ou ALC. 

6. Efluente da ETE Barueri será utilizado para complementar da vazão do rio 

Cotia a jusante da ETA Baixo Cotia, e variará entre 0 e 600 l/s, 

atendendo, desta maneira, à exigência legal, anteriormente mencionada. 

Essa vazão possibilitará, ainda, a manutenção de um aspecto estético 

agradável à calha do rio, devido a interrupção do refluxo das águas do rio 

São João do Barueri, afluente do rio Cotia e altamente poluído (padrão 

CLASSE 4), a jusante da ETA Baixo Cotia.  

 



  
 

Nove alternativas são avaliadas neste trabalho. As cinco primeiras 

alternativas contemplam o reuso industrial e doméstico, sendo previsto, 

previamente, o condicionamento do efluente antes de ser encaminhado para 

os consumidores. Através de estações de condicionamento de reuso (ECR-

1, ECR-2 ou ambas) o efluente da ETE-Barueri é tratado e, no caso do reuso 

doméstico, o efluente é submetido, ainda, ao tratamento terciário natural 

através das Áreas de Alagados Construídos (ALC) e misturado à vazão 

natural dos rios ou ribeirões. Essas alternativas foram propostas pela FBDS 

para a apreciação da SABESP, maiores detalhes desses planos de ação 

podem ser encontrados em SABESP (1997). 

Como as cinco primeiras alternativas não possuíam diferenças significativas 

entre si e, com o risco da análise multicriterial pretendida acabar sendo 

transformada em mais uma análise benefício/custo, optou-se por 

acrescentar mais quatro alternativas. Estas novas alternativas correspondem 

aos cenários abandonados pela FBDS conforme relatado em SABESP 

(1997). Desta forma, a sexta alternativa não contempla o reuso, somente 

utiliza o efluente para manter a vazão mínima a jusante da captação da ETA 

- Baixo Cotia, atendendo às determinações legais.  

A sétima alternativa contempla somente o reuso industrial e a oitava apenas 

o doméstico, ambas no mesmo esquema das alternativas anteriores. A nona 

e última alternativa não contempla reuso algum, e nem atende às 

determinações legais de manter a vazão mínima a jusante da captação da 

ETA Baixo Cotia.  

As Estações de Condicionamento de Efluente para reuso são compostas de:  

• ECR-1 – Cloração ao ponto de ruptura (Break-Point Chlorination) através 

de aplicação de cloro em câmara de contato para oxidação da amônia, 

coagulação através de sulfato de alumínio e filtração direta utilizando 

polímeros como auxiliares de filtração e desinfecção com cloro. 

• ECR-2 – Unidade de mistura rápida empregando cal hidratada, uma 

unidade de coagulação-floculação, uma unidade de sedimentação e uma 

unidade de filtração rápida, que visa remover alguns metais pesados, 

 



  
 

particularmente, os que precipitam a pH elevado. Entre eles podem ser 

incluídos o Cádmio, o Cobre, o Arsênico (na forma de arsenato – ASO4
-3) 

que precipitam com pH entre 9,5 e 12,5. 

Todas as alternativas contemplam a recuperação das represas Isolinas. 

Nesta recuperação elas serão unidas e, provavelmente alteadas em 1,00 m, 

o conjunto total terá um volume de armazenamento de 210.000 m3. Todas 

também contemplam a reforma e ampliação da ETA - Baixo Cotia. Há duas 

propostas para o tratamento da água na referida ETA; o convencional e o 

avançado. O tratamento convencional é aquele utilizado na maioria das ETA 

em funcionamento no país e o atual existente nesta ETA; o tratamento 

avançado corresponde a adição, no tratamento convencional, de mais 

alguns procedimentos de tratamento como o da ozonização da água, a 

utilização de polieletrólitos e filtros de carvão ativado.  

A FIGURA 4.10 mostra a localização espacial das áreas onde serão 

realizadas todas as obras propostas pelo “Projeto Cotia”. As FIGURAS de 

4.11 a 4.13 ilustram, mais detalhadamente, através de fotografias aéreas, as 

localizações das obras propostas. A FIGURA 4.11 localiza a área da ETA-

Baixo Coita, as represas Isolina Inferior e Superior e a área em que deverá 

ser construída ALC- Fazendinha, junto ao condomínio Fazendinha, assim 

como as pressões exercidas pela urbanização sobre essas áreas. 

A FIGURA 4.12 localiza a área onde deverá ser construída a “ALC - Moinho 

Velho”, área limpa de campo antrópico. A FIGURA 4.13 localiza as áreas 

onde deverão ser construídas as “ALC-ETE” e “ALC - Rio das Pedras”, nesta 

área já são verificadas a presença de pequena, mas crescente urbanização.  

 



  
 

 
 

 
FIGURA 4.10 – Localização espacial das áreas onde serão realizadas todas 

as obras: represas Isolinas e áreas de alagadiços construídos. 

 



 

 

 
 

FIGURA 4.11 - Foto aérea do Baixo Cotia com indicações da localização da 
ETA - Baixo Cotia, das Isolinas e das área de alagados a ser 
construídas. Foto sem escala. 
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FIGURA 4.12 – Foto aérea do Baixo Cotia com indicação da área de 
alagado construído, aproximada, no ribeirão Moinho Velho, foto 
sem escala. 

ALC – Moinho Velho 

 

 

 



  
 

 

 

ALC – Rio das Pedras 

FIGURA 4.13 – Foto aérea do Baixo Cotia com indicações da localização 
aproximada das áreas de alagados construídos (ALC) do rio das 
Pedras e ALC-ETE, foto sem escala.  

 

 



  
 

A seguir, são apresentados alguns detalhes complementares a respeito das 

alternativas e seus respectivos esquemas: 

• Na alternativa 01- A vazão de 1,30 m3/s que manterá o Sistema Cotia 

passará por um sistema de ALC e, posteriormente, encaminhada à 

represa Isolina, através de um canal especialmente construído. A ETA 

será reformada e ampliada, e o tratamento da água será o convencional. 

O reuso, tanto industrial quanto o doméstico, será realizado por sistemas 

de bombeamento e linha de recalque separados. A FIGURA 4.14 ilustra o 

esquema para o primeiro plano de ação. 

• Para a alternativa 02, o esquema é praticamente o mesmo da alternativa 

01, a única diferença é que, nesta alternativa, a ETA terá tratamento 

avançado. A FIGURA 4.15 ilustra o esquema para o segundo plano de 

ação proposto. 

• Alternativa 03 - A terceira alternativa proposta diferencia-se da primeira 

somente no que se refere ao reuso. Nesta alternativa é previsto um único 

sistema de bombeamento e linha de recalque tanto para o uso industrial 

quanto para o doméstico. A qualidade da água para a utilização industrial 

também melhora, pois o efluente oferecido por este plano de ação 

passará pelas duas estações de condicionamento. A FIGURA 4.16 ilustra 

o esquema para o terceiro plano de ação. 

• A alternativa 04 é igual a Alternativa 03, diferenciando-se apenas quanto 

ao tratamento na ETA Baixo Cotia. Neste plano de ação o tratamento será 

o avançado. A FIGURA 4.17 ilustra o esquema proposto para esta 

alternativa. 

• A alternativa 05 difere da alternativa 04 somente quanto ao 

condicionamento do efluente da ETE-Barueri. Nesta alternativa haverá 

somente uma estação de condicionamento para reuso e será a ECR-1. A 

FIGURA 4.18 mostra o esquema proposto para este plano de ação. 
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FIGURA 4.14- Desenho esquemático representativo da alternativa 01. 
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FIGURA 4.15 - Desenho esquemático representativo da alternativa 02.  
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FIGURA 4.16 - Desenho esquemático representativo da alternativa 03. 
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FIGURA 4.17 - Desenho esquemático representativo da alternativa 04. 
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FIGURA 4.18 - Desenho esquemático representativo da alternativa 05. 

• A alternativa 06 não contempla o reuso, mas utiliza o efluente da ETE-

Barueri para complementar a vazão do rio Cotia a jusante da captação da 

ETA- Baixo Cotia. O tratamento de água na ETA é o convencional. A 

FIGURA 4.19 ilustra o esquema deste plano de ação proposto. 

• Para a alternativa 07 o reuso é utilizado pelas indústrias e, portanto, 

provavelmente uma vazão de água potável, equivalente a vazão do reuso 

deverá deixar de ser consumida pelas indústrias. Neste caso haverá um 

alivio para o sistema produtor do Alto Cotia, visto que as indústrias 

beneficiadas pelo reuso são abastecidas, atualmente por esse Sistema. O 

Sistema Alto Cotia neste plano de ação, poderá descarregar o equivalente 

a 100 l/s a mais que nas demais alternativas. Esta alternativa não utilizará 

as áreas alagadas construídas. O tratamento de água na ETA é o 

convencional. A FIGURA 4.20 mostra o esquema para esta alternativa. 
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Figura 4.19 - Desenho esquemático representativo da alternativa 06. 
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FIGURA 4.20 - Desenho esquemático representativo da alternativa 07. 

 



  
 

• Na alternativa 08 o reuso será realizado somente para uso doméstico nos 

períodos de estiagem. O efluente da ETE-Barueri passará somente por 

uma estação de condicionamento (ECR-1). O tratamento na ETA - Baixo 

Cotia será o avançado. A FIGURA 4.21 mostra o esquema para esta 

alternativa. 

• O último plano de ação, a alternativa 09, somente contempla a 

recuperação das Isolinas e a reforma da ETA Baixo Cotia. Não é previsto 

o bombeamento do efluente da ETE-Barueri para a manutenção da vazão 

mínima no rio Cotia a jusante da captação da ETA - Baixo Cotia, que 

deverá ser garantida por montante. A FIGURA 4.22 mostra o desenho 

esquemático para este último plano de ação. 
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FIGURA 4.21 - Desenho esquemático representativo da alternativa 08. 
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FIGURA 4.22 - Desenho esquemático representativo da alternativa 09. 
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