
 
 
 
 
 
 
 

5   METODOLOGIA  

 

5.1 – DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS 

Como abordado na revisão da bibliografia (capítulo 3, item 3.2), muitos 

autores afirmam que uma análise multicriterial mais realista deveria incluir 

critérios ambientais, sociais e regionais, além dos econômicos. Os critérios 

para a utilização neste trabalho foram levantados baseados na bibliografia e 

adotados aqueles que mais correspondiam a disponibilidade de dados, 

assim como os que estavam relacionados aos principais problemas 

existentes na área de estudo. 

Os critérios adotados para a aplicação dos métodos multicriteriais foram 

divididos em quatro distintos objetivos: econômicos, ambientais, sociais e 

técnicos, que juntos totalizaram 20 diferentes critérios. Cada objetivo é 

constituído de uma série de critérios, que são definidos na TABELA 5.1 e 

discutidos a seguir: 



  

5.1.1 Critérios segundo objetivo econômico: 

O objetivo econômico, neste trabalho, é analisado através da análise 

benefício/custo; 

 

5.1.1.1) - Tipo de Avaliação Utilizada 

A avaliação econômico-financeira utilizada neste trabalho está baseada nos 

relatórios do Programa de Conservação do Sistema Cotia do Projeto de 

Reabilitação, Expansão e Conservação do Baixo Cotia apresentado pela 

FBDS à SABESP em maio de 1997 (SABESP,1997). Nesse relatório a 

FBDS analisa, para cada uma das cinco alternativas, os custos marginais de 

longo prazo (CMLP), para os diversos componentes e produtos gerados pelo 

projeto, e na análise da relação benefício/custo do projeto, considerando as 

tarifas atualmente praticadas pela SABESP.  

O CMLP reflete o custo médio de toda a água fornecida pelo projeto ao 

longo de toda a vida útil do mesmo e é expresso em R$/m3 faturado. 

Matematicamente ele é representado pela seguinte equação: 
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Em que: 

INV ⇒ Investimento total do projeto (exceto custos financeiros); 
DEX ⇒ Despesas de exploração ao longo da vida útil do projeto (operação e 

manutenção); 
i ⇒ Taxa de desconto, que é igual ao custo de oportunidade do capital 

(taxa de juros); 
n ⇒ Vida útil do Projeto; 

VF ⇒ Volume Faturado. 

 

 



  

5.1.1.2) - Relação benefício/custo 

A relação entre os valores de todos os custos e benefícios financeiros do 

projeto, ao longo da vida útil de operação do projeto, descontados a taxa 

igual ao custo de oportunidade do capital ou taxa de juros de mercado define 

a relação benefício/custo. Segundo esta análise, o projeto é considerado 

viável sempre que esta relação for B/C>1. Caso seja adotada uma taxa de 

desconto i, o projeto será considerado viável se B/C > (i+1). 

 

5.1.1.3) - Modelo de análise 

O modelo de análise utilizado neste trabalho foi o mesmo utilizado por 

SABESP (1997). Algumas modificações foram introduzidas para facilitar a 

composição dos custos para as outras quatro alternativas, incluídas na 

análise, além das cinco estudadas pela SABESP. 

 

5.1.1.4) - Ótica de análise 

A ótica de análise utilizada neste trabalho também foi a ótica financeira da 

SABESP (SABESP, 1997). Desta forma adotou-se: 

• Tarifa média praticada pela SABESP na região para água potável igual a 

R$ 0,46/m3, na RMSP. A tarifa média de distribuição final na região oeste 

está atualmente em torno de R$ 1,10/m3. Para o esgoto a taxa média é, 

atualmente, igual a R$ 1,00/m3. 

• Para consideração de arrecadação adicional, adotou-se uma 

inadimplência de 1% para os usuários de água industrial e 5% para os 

usuários de água potável.  

• Tarifa média estimada de R$ 0,35/m3, para água de reuso industrial, que 

representa uma aproximação do custo médio alternativo para reciclagem 

do próprio efluente pela indústria; 

• Perdas de distribuição de 40% do volume produzido; 

 



  

• Parte do atendimento à demanda reprimida não se converterá em 

adicional de faturamento devido à presença de ar nas redes e à cobrança 

compulsória de um consumo mínimo de 10 m3/mês. Foi admitido um 

percentual de 20% sobre o volume produzido como correspondente ao 

volume que a SABESP já estaria faturando sem o devido fornecimento; 

• Cerca de 51,2 % das edificações com ligação de água na região também 

dispõem de ligação de esgoto, considerou-se o correspondente 

incremento no volume faturado de esgoto em decorrência do aumento no 

consumo de água dessas ligações; 

• O prazo de construção do projeto, com a finalidade de determinação de 

um cronograma dos investimentos, foi considerado igual a 2 anos, 

compreendendo os anos de 1998 e 1999, com início de operação para o 

ano 2000. Considerou-se que 40% dos investimentos previstos serão 

realizados no primeiro ano (1988) e 60% no segundo (1999); 

• A Taxa de juros de mercado ou custo de oportunidade: foi adotado o 

valor de 12% aa. (i=0,12), para as taxas de desconto e juros. 

• Custo de desapropriação considerado foi estimado como sendo igual a 

50.000,00 R$/ha, como sendo o custo da terra para construção das áreas 

de alagadiços construídos. 

• O custo de administração e supervisão das obras foi estimado como 

sendo igual a 10% do investimento direto. 

• O tempo de vida útil da obra é de 30 anos, sendo dois anos considerados 

para a construção. 

• Considerou-se que o custo da ampliação da ETA - Baixo Cotia seja igual 

à vazão potencial de tratamento, 1700 l/s para as alternativas 1 a 5; 700 

l/s para a alternativa 06;.800 l/s para a alternativa 7; 1500 l/s para a 

oitava e 600 l/s para a nona. 

 



  

5.1.2 Critérios segundo objetivos sociais: 

 

5.1.2.1) Atratividade residencial, industrial e agrícola; 

A atratividade foi determinada em função da capacidade de aumentar ou 

diminuir as atividades do homem em função da nova condição de oferta e 

qualidade de água. 

 

5.1.2.2) Geração de empregos (diretos); 

Com a maior oferta de água para a população e para as atividades 

industriais e de serviços, muitos empregos serão criados, mas não é 

possível quantificá-los. Serão considerados, portanto, somente os empregos 

diretos gerados pela implantação e manutenção das alternativas propostas, 

indicados no relatório econômico (SABESP, 1997). 

 

5.1.2.3) Mudança de atividades induzidas pelas obras; 

As mudanças de atividades foram definidas pela perda de territórios para 

construção prevista pelos planos de ação. As áreas de implantação das 

obras foram sobrepostas no mapa de “uso e ocupação atual das terras” e, 

assim, obtidos valores resultantes da média ponderada dos pesos atribuídos 

a cada tipo de atividade substituída. Com a recuperação e/ou reabilitação de 

áreas florestais, algumas atividades deverão ocorrer devido a alteração da 

ocupação dos solos.  

 

5.1.2.4) Qualidade de vida. 

Este critério é muito subjetivo, mas pode ser representado pelo conjunto de 

critérios sociais e ambientais. Alguns desses critérios já foram considerados 

anteriormente, portanto, a valoração da qualidade de vida será medida de 

 



  

acordo com o conjunto esperado de conseqüências positivas e negativas 

proporcionadas pelas obras propostas.  

 

5.1.2.5) Reassentamento; 

Toda a faixa ribeirinha ao rio Cotia e afluentes está, mais ou menos, 

ocupada. Uma avaliação de campo mostrou que as áreas potenciais 

construtivas dos planos de ação apresentam esta característica, podendo-se 

afirmar que as alternativas deverão atingir grupos de pessoas assentadas às 

margens dos cursos d’água e áreas alagadas.  

Não se conhece, até o momento, o número de pessoas que deverão ser 

retiradas dessas áreas ribeirinhas. Desta forma, o provável reassentamento 

é analisado, neste trabalho, de forma indireta, supondo-se que é provável 

que quanto maior a extensão da área construtiva, de segurança e de 

reabilitação ambiental, maior a probabilidade de ocorrência de grupos 

reassentados, de acordo com a extensão das áreas a serem reabilitadas ou 

recuperadas. 

 

5.1.2.6) Saúde física da população; 

A saúde física foi estimada em função do número de ocorrências de doenças 

de veiculação hídrica por 1000 habitantes, tais como gastroenterite, diarréia 

e hepatite. As áreas de ocorrência dessas doenças foram separadas por 

bairros e mapeadas para que fosse possível a identificação das áreas mais 

críticas e, relacionando-as com a distância dos cursos d’água mais 

próximos, formando, desta forma, o quadro real de doenças de veiculação 

hídrica.  

 

 

 

 



  

5.1.2.7) Saúde mental da população, representado pelas áreas disponíveis à 

recreação e ao lazer; 

A saúde mental foi avaliada em função das áreas atuais disponíveis para 

lazer e recreação e das áreas futuras previstas para cada plano de ação, 

estimados em hectares (ha).  

Está prevista a construção de faixas de áreas verdes que podem ser 

utilizadas como áreas de lazer nos entornos das áreas de alagadiços 

construídas e no entorno da represa Isolina. As áreas correspondem a uma 

faixa aproximada com pelo menos trinta metros de largura de entorno. 

 

 

5.1.3  Critérios segundo objetivos ambientais:  

5.1.3.1) Área protegida; 

As áreas protegidas por Lei foram levantadas através dos mapas de 

proteção legal, e avaliadas as perdas dessas áreas em ha. Os valores foram 

contabilizados também em função do número de regulamentos que incide 

sobre uma única área. Além disso, foi considerado também se as 

determinações legais são ou não obedecidas, como a Lei que regulamenta a 

vazão mínima que deve ser deixada nos cursos d’água quando explorados. 

Das nove alternativas estabelecidas, somente a alternativa 9 não cumprirá a 

determinação da referida Lei, durante os períodos de estiagem. 

 

5.1.3.2) Ecossistemas aquáticos; 

A região tem um conjunto expressivo de ecossistemas aquáticos, porém 

muito mal estudados. Desta forma, a possibilidade de valoração se restringe 

ao potencial de melhoria ou prejuízo sobre esses sistemas pelas obras 

propostas. Como realizado no critério anterior, a valoração deste critério 

levará em consideração as potencialidades de melhoria da qualidade da 

 



  

água, ou seja, das melhores alternativas tecnológicas que contemplam a 

recuperação da qualidade da água. 

 

5.1.3.3) Fauna terrestre; 

Não existem informações suficientes sobre a fauna terrestre da região de 

maneira que não se pode valorar este critério baseado em dados diretos. 

Desta forma, este critério foi valorado, indiretamente, através da 

consideração de que as alternativas tecnológicas mais ambientalmente 

viáveis, preocupadas com a recuperação das matas ciliares e da qualidade 

da água serão aquelas que melhor propiciariam a ocorrência da fauna 

regional. 

 

5.1.3.4) Mata ciliar; 

As alternativas deverão contemplar a recuperação e a manutenção da mata 

ciliar, que pode ser tanto ao longo dos cursos d’água, no entorno dos 

reservatórios das represas, como também das áreas de alagadiços 

construídos. Neste trabalho foi considerada a área de recuperação da mata 

ciliar prevista para cada plano de ação.  

 

5.1.3.5) Perigos de acidentes; 

As áreas de implantação das obras foram sobrepostas ao mapa de “áreas 

críticas a acidentes perigosos” (SABESP, 1997) e, assim, obtidos valores de 

criticidade resultantes da média ponderada dos níveis de criticidade a 

acidentes atingidos por cada alternativa. 

 

 

 

 

 



  

5.1.3.5) Planícies de inundação; 

A escala de valoração para este critério foi baseada na proporcionalidade da 

área alterada prevista pelas obras propostas pelos diferentes planos de ação 

sobre as planícies de inundação. 

 

5.1.3.6) Vegetação nativa; 

A vegetação nativa foi valorada de acordo com as possibilidades de 

alteração, em ha, das áreas hoje existentes. Foram contabilizadas todas as 

áreas cobertas por matas, independentemente do grau de conservação, 

capoeira e áreas verdes naturais. Desta forma foi realizada uma ponderação 

para estimar a quantidade e o grau de importância para as alterações na 

vegetação nativa provocada pelas obras. Utilizou-se o mapa de cobertura 

vegetal e uso e ocupação da terra de 1994 para localizar todas as áreas de 

mata preservada, mata alterada, mata degradada, áreas verdes urbanas e, 

cobertura vegetal predominantemente arbustiva, com pesos variando de 10 

a 6, nesta ordem. 

 

5.1.4  Critérios segundo objetivos técnicos: 

 

5.1.4.1) Água subterrânea; 

Este critério pode ser valorado através da porcentagem de redução dos 

poços explorados na região a ser atendida pelo novo sistema de 

abastecimento de água. A área industrial que será atendida pelo reuso é 

aquela situada no eixo da rodovia Raposo Tavares. Estima-se que a redução 

será obtida através da razão entre o número de poços fechados após o 

início do fornecimento de água e o número de poços atualmente explorados. 

 

 

 



  

5.1.4.2) Enchentes; 

As áreas de alagadiços construídas serão implantadas em terrenos que 

preferencialmente não estejam sujeitos à inundações, porém, como deverão 

tratar a água preferencialmente durante o período de estiagem, nos períodos 

de grandes vazões poderão ser utilizadas como laminadoras de picos de 

cheias. Para tanto serão contadas as áreas acrescidas pelas obras que não 

estão localizadas em áreas inundáveis. Também deve-se ter em conta que 

todas as alternativas prevêem a recuperação das represas Isolinas, que 

serão dragadas e terão um volume aproximado de 210.000 m3, auxiliarão a 

diminuição dos picos de cheias na parte de jusante. 

 

5.1.4.3) Erosão e assoreamento; 

A topografia é bastante variável ao longo da bacia do rio Cotia, desta forma, 

este critério foi valorado em relação as áreas atingidas por cada obra 

prevista por cada um dos planos de ação propostos. Desta forma, faz-se 

necessário descrever a topografia e para quais tipos de obras são ou não 

recomendáveis. 

O Alto Cotia faz parte do planalto de Ibiuna apresentando, basicamente, 

relevo constituído de morrotes. Já na faixa de transição entre o Alto e Baixo 

Cotia verifica-se a predominância de escarpas erosivas representadas por 

morros e espigões.  

O Baixo Cotia, situado sobre o Planalto Paulistano, é representado por uma 

topografia formada por morrotes, morros paralelos, colinas pequenas, 

rampas pedimentares colinosas e planícies fluviais. Dessa forma, a 

ocupação da bacia cria a necessidade de deslocamento de terra em aterros 

e/ou cortes, o que propicia a erosão do solo e, conseqüentemente, o 

assoreamento dos vales. 

As potencialidades de erosão foram analisadas através das áreas em que as 

obras propostas irão ocupar na bacia. Em relação a aptidão física, os 

morrotes são favoráveis à ocupação urbana, com maiores problemas nas 

 



  

cabeceiras e linhas de drenagem e encostas de mais alta declividade. O 

sistema viário deve ser de pequena largura em áreas de declividade maior 

que 30%. São áreas adequadas à implantação de redes de abastecimento 

de água e coleta de esgoto. Deve-se evitar a infiltração de águas servidas no 

solo através de fossas individuais. Há instabilidade de taludes e erosão, 

principalmente em maiores declividades de encosta e infiltração no solo.  

As áreas de Rampas Pedimentares Colimosas são favoráveis à expansão 

urbana, podendo ocorrer adensamento. Os problemas de erosão limitam-se, 

basicamente, às áreas de corte ou aterro. 

As planícies fluviais são áreas com topografia favorável à ocupação urbana. 

No entanto, são locais em constante estado de saturação, com ocorrência 

de terrenos alagadiços, principalmente no Baixo Cotia. São áreas de ampla 

deposição de detritos, provenientes das encostas. Desta maneira, indústrias 

e adensamentos populacionais devem ser evitados. Nestas áreas obras de 

saneamento, escavações, terraplanagem, drenagens e fundações são 

dispendiosas. São áreas destinadas mais ao lazer ou atividade agrícola. 

 

5.1.4.4) Vazão (captada pela ETA); 

As vazões naturais do rio Cotia são críticas em períodos secos, e serão 

agravadas com a retirada do esgoto pelo coletor TO-13 e com a ampliação 

da capacidade de produção do Sistema Alto Cotia. Desta forma, alternativas 

estão sendo desenvolvidas para ampliar a capacidade do Sistema Baixo 

Cotia, utilizando-se para tanto, as águas, que deveriam ser descarregadas, 

por determinações legais, para jusante da ETA-Baixo Cotia, o que 

corresponde, nos períodos secos, a uma vazão de 600 l/s. Algumas 

alternativas propõem a substituição da vazão natural do rio pelo efluente da 

ETE-Barueri, permitindo, desta maneira, a utilização completa dos recursos 

hídricos do Baixo Cotia. 

 

 

 



  

5.1.4.5) Qualidade das águas. 

A valoração deste critério está baseada na variação da melhoria da 

qualidade da água na bacia. Esta melhoria é obtida através da comparação 

dos maiores valores atuais, observados nas séries históricas das 

campanhas de coletas de água realizadas pela CETESB, e os maiores 

valores prováveis de qualidade de água medidos e estimados, através de 

simulação, para as seguintes situações:  

a) qualidade da água do rio Cotia após a construção do coletor tronco de 

esgoto (TO-13), valores simulados; 

b) qualidade do efluente da ETE, valor medido; 

c) qualidade das águas após sofrerem tratamento químico nas estações de 

condicionamento para reuso, e; 

d) qualidade das águas após passarem pelas áreas de alagados 

construídos, valores simulados (SABESP, 1997). Para a ALC-ETE são 

considerados os tratamentos por terraços em fluxos ascendente e 

descendente no solo. Para as demais “ALC – Construídas” são 

considerados tratamentos por terraços com plantas flutuantes e 

emergentes. 

Foram considerados vinte e quatro parâmetros como indicadores da 

qualidade da água, número limitado em função das séries de dados 

referentes à vazão natural, ao efluente da ETE-Barueri e aos simulados nas 

ALC pela FBDS (SABESP, 1997). 

Este critério é representado por um conjunto de outros critérios definidos 

pelos parâmetros indicativos da qualidade da água definidos pelo Decreto 

Estadual 8468/76. Serão utilizados somente os parâmetros simulados pelo 

trabalho da FBDS (SABESP, 1997). Este estudo considera alguns 

indicadores de qualidade de água, segundo Resolução CONAMA 20/86, que 

 



  

serão considerados como parâmetros da qualidade da água na bacia em 

estudo. São eles:  

•  DBO5,20 •  Cobre 

•  DQO •  Cromo 

•  Turbidez •  Ferro 

•  Resíduo Total •  Fósforo Total 

•  Cor •  Manganês 

•  Coliformes Fecais •  Mercúrio 

•  Coliformes Totais •  Nitrato 

•  Amônia •  Nitrito 

•  Bário  •  Níquel 

•  Cádmio •  Zinco 

•  Chumbo •  Fenol 

•  Cloretos •  Surfactantes 

 

A função de qualidade adotada deu nota à redução da concentração de cada 

parâmetro analisado, e esta será função dos índices estabelecidos como 

limites máximos e mínimos para o padrão CLASSE II, segundo estabelecido 

pelo Decreto Estadual 8486/76.  

Aos conjuntos de indicadores do critério qualidade de água foi adotada a 

seguinte função de valoração: a função de valoração adotada é do tipo linear 

com nota igual a zero para o maior valor da concentração do composto 

químico. A função terá nota igual a 50 quando atingir o limite superior da 

CLASSE II e nota 100 quanto atingir a concentração que define o limite 

inferior desta mesma classe ou obtenha valores de concentração menores 

que esta referida classe.  

A TABELA 5.1 lista os 20 critérios e uma breve descrição de como obtê-los e 

como valorá-los. Esta tabela também foi utilizada para a definição dos pesos 

relativos entre cada um dos critérios, como será abordado no item 5.2. 

 



  

TABELA 5.1: Critérios adotados e suas descrições. 
CRITÉRIO Descrição do Critério 

1. Econômico Resultante do somatório dos subcritérios econômicos: custos 
de investimento, benefícios, etc. 

2. Atratividade Alteração do potencial de atração de atividades humanas na 
região. Os subcritérios adotados são: atratividade residencial, 
agrícola e industrial. 

3. Saúde física da 
população 

A saúde física da população é avaliada pelas condições 
sanitárias da área em estudo e suas prováveis relações com o 
cenário atual das doenças de veiculação hídrica. 

4. Diponibilidade ao 
lazer (Saúde mental da 
população) 

A saúde mental é relacionada com a disponibilidade de áreas 
verdes e infra-estrutura recreacional e turística atual e 
potencial prevista junto à implantação de cada Plano de Ação. 

5. Criação e 
manutenção de 
empregos 

Definido pelas novas posições resultantes da implementação 
das alternativas (homens empregados/ano) e geração de 
empregos diretos e permanentes (homens empregados). 

6. Perigo de acidentes Este critério é valorado através do levantamento das áreas 
abrangidas por cada Plano de Ação e a determinação do 
perigo a acidente, baseado nos mapas de criticidades à 
acidentes. 

7. Mudança de 
atividades humanas 
induzidas pelas obras 

Definida pelas perdas ou ganhos de áreas para atividade ou 
usos antrópicos. 

8.Reassentamento Número de pessoas deslocadas das áreas ribeirinhas afetadas 
pelas obras em função das diferentes alternativas. 

9. Vazão Natural 
(item 5.3.3) 

Alteração da vazão natural dos cursos d’água previstos pelos 
diferentes Planos de Ação (vazão introduzida). 

10. Água Subterrânea É baseado na alteração do número de poços particulares 
operados na região devido a implementação das obras 
previstas para cada uma das alternativas. 

11. Mata Ciliar É baseada na área necessária para a formação, recuperação 
e manutenção da mata ciliar para as áreas abrangidas pelas 
obras definidas pelos diferentes Planos de Ação. 

12. Erosão e 
Assoreamento 

Este critério é baseado na expectativa de resultados como 
conseqüências das obras. 

13. Planícies de 
Inundações 

É baseado na área alterada, previsto pelos diferentes Planos 
de Ação, que atingirão as planícies de inundação. 

14. Enchentes É determinado a partir das mudanças esperadas no 
comportamento das enchentes dos cursos d’água atingidos 
pelas obras. 

15. Vegetação Nativa Este critério é baseado nas possibilidades de alteração das 
áreas hoje existentes. 

16. Fauna terrestre e 
aquática. 

É baseado no potencial de interferência nas populações 
atuais. 

17. Ecossistemas 
aquáticos 

Baseado no potencial de alteração desses sistemas pelas 
obras previstas para cada um dos Planos de Ação. 

18. Área Protegida Baseado nas áreas que serão atingidas e que são protegidas 
por Lei. 

19. Qualidade da Água 
(item 5.5.4) 

Este critério é representado por um conjunto de subcritérios 
definidos por alguns parâmetros indicativos da qualidade da 
água. 

20. Qualidade de vida Este critério é avaliado de acordo com as expectativas dos 
resultados esperados após a construção das obras. 

 

 



  

5.2) PESOS DOS CRITÉRIOS 

Para a definição dos pesos relativos a cada um dos critérios elaborados foi 

realizada uma consulta a vários profissionais especialistas de diversas áreas 

ligadas aos Recursos Hídricos e Ambiente, todos de nível superior. Foram 

enviados questionários estruturados através de correio eletrônico (e-mail) ou 

entregues pessoalmente no Brasil e no exterior. O questionário enviado aos 

opnadores é encontrado, neste trabalho, no apêndice I. Foram atribuídos 

valores de 1 a 10, na forma de notas. 

O objetivo deste questionário foi de estabelecer, de uma forma isenta de 

tendências, o grau de importância relativa que os critérios teriam em relação 

aos demais. Após tratamento estatístico dos questionários obteve-se quatro 

cenário relativos aos pesos para utilização pelos métodos multicriteriais: 

cenários correspondentes às médias dos pesos, às modas, aos máximos e 

aos mínimos valores obtidos. 

 

5.3- FORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS  

As informações ideais para a elaboração do banco de dados para o 

desenvolvimento deste trabalho foram de várias naturezas: georeferenciado 

(ou cartográfico), relatórios, tabelas, plantas cadastrais, mapas-croquis e 

planilhas sobre os componentes do meio, cujas escalas de informação 

variaram entre 1:50.000 a 1:1.000. Muitos não foram utilizados diretamente, 

mas auxiliaram na definição dos critérios para a aplicação dos métodos 

multicriteriais. Os critérios, por sua vez, foram indicadores das pressões 

exercidas sobre a água e o ambiente.  

 



  

5.3.1) Informações espacializadas 

A análise espacial foi a estratégia metodológica adotada para a elaboração 

do diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica do rio Cotia. A aplicação do 

conceito de unidade de paisagem, a partir dos indicadores ambientais 

selecionados, permitiu a análise espacial baseada na sobreposição de 

informações georeferenciadas (overlays). 

5.3.2) Produção do material cartográfico 

Foram produzidos mapas temáticos, elaborados sob mapas-base e em 

papel transparente (poliéster), e submetidos, a tratamento digital, em escalas 

1:60.000, 1:50.000, 1:25.000 e 1:10.000. A TABELA 5.2 mostra quais foram 

os mapas temáticos desenvolvidos para análise neste trabalho, bem como 

as fontes de informações, referências, objetivos das cartas e escalas 

utilizadas. 

5.3.3) Levantamento de Dados Específicos Sobre a Água: 

5.3.3.1) -Dados Hidrológicos 

Os dados hidrológicos utilizados neste trabalho foram obtidos do 

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE-

SP), relativos ao período de 1937 a 1996.  

5.3.3.2) Dados Pluviométricos: 

• Tabelamento dos resultados contidos nos seguintes estudos: “Atlas 

Climático e Ecológico do Estado de São Paulo”; “Dinâmica Climática e as 

Chuvas no Estado de São Paulo”; “Atlas Pluviométrico do Estado de São 

Paulo”, “Plano Estadual de Recursos Hídricos” e “Boletins Pluviométricos 

do DAEE”; 

 



  

TABELA 5.2: Formação do banco de dados cartográfico       continua... 
CONTEÚDO ESCALA OBJETIVO FONTE DO MATERIAL 

CARTA BÁSICA 
1:50.000 Cartas do IBGE 
1:25.000 Cartas da EMPLASA 

Rede hidrográfica e 
represamentos 

1:10.000 

Identificar a malha hídrica da bacia hidrográfica do rio 
Cotia, como base para o planejamento 

Cartas da EMPLASA 
Microbacias 1:50.000 Identificar as microbacias que compõem a bacia 

hidrográfica do rio Cotia, para servir de base ao cálculo 
de áreas urbanizadas e definição de vazão. 

Cartas do IBGE e mapas de rede hidrográfica 

MEIO FÍSICO BIOLÓGICO 
Cobertura Vegetal e 
Uso e Ocupação da 
Terra (1994) 

1:25.000 Reconhecer as principais atividades ocorridas na bacia 
que, direta ou indiretamente, geram impactos sobre os 
corpos d’água ou conflitos de usos da água; Identificar a 
ocupação urbana, periurbana e rural. Servir de 
informação básica para vários critérios adotados. 

Fotos aéreas pancromáticas verticais da empresa BASE 
Aerofotogrametria e Projetos AS (1994). 

1:50.000 Fotos aéreas (SACS-AEROMAPA-VASP, 1962) e carta de 
aptidão física ao assentamento urbano; (EMPLASA/IPT – 
1:50.000) 

1:25.000 Fotos aéreas (BASE, 1994) ajustadas às Cartas da 
EMPLASA (1:25.000) 

Planícies de 
inundação 

1:10.000 

Identificar as planícies de inundação (possíveis áreas de 
áreas de alagadiços) existentes na bacia do rio Cotia. 

Planícies de inundação (1:25.000) ampliada ajustadas às 
Cartas da EMPLASA (1:10.000) 

Curvas de Nível 1:50.000 Utilizar como mapa-base para compreensão das 
declividades, do relevo, solo e capacidade de uso da 
região. 

Cartas do IBGE 

Declividade 1:50.000 Identificar áreas que potencializam processos erosivos Curvas de nível. 
Geologia 1:50.000 Auxiliar o reconhecimento e interpretação do relevo, das 

ocorrências minerais e da formação dos solos. 
Compilação de mapas: Coutinho (1972, 1980). EMPLASA 
(1978, 1979); Bistrich et al. (1981); IPT (1985, 1990); 
DAEE/UNESP (1982) e Hasui et al. (1989) 

Solos 1:50.000 Identificar os tipos de solos para avaliação da 
capacidade de uso das terras e susceptividade à erosão. 

RADAM (1983); levantamento de campo. 

 

 



  

               continuação. 
  Geomorfologia 1:50.000 Servir como base à identificação das potencialidades, 

fragilidades, impactos e conflitos do meio; principalmente 
riscos à erosão e assoreamento. 

Fotos aéreas (LANDSAT-5, sob forma de produto 
fotográfico, 1984), Mapas de geologia e de solos; Ponçano 
et al. (1981) e IPT (1990). 

Hidrogeologia  1:50.000 Identificar o potencial e utilização das águas 
subterrâneas e localizar os poços subterrâneos . 

Cartas do IBGE e levantamento através de empresas 
perfuradoras de poços artesianos 

Capacidade de uso 
da terra 

1:50.000 Identificar as classes de capacidade de uso agrícola da 
terra para, posteriormente, confrontá-la com as formas 
de uso. 

Mapas de declividade, solos e geomorfologia. 

MEIO SÓCIO-ECONÔMICO 
Rede Viária  1:25.000 Localizar os principais eixos de circulação que possam 

afetar a região por acidentes com cargas
perigosas/poluentes e sua relação com a expansão 
urbano-industrial 

 
Fotos aéreas (fotos aéreas pancromáticas verticais da 
empresa BASE Aerofotogametria e Projetos SA, 1994) e 
Cartas do IBGE 

Qualidade da água * 1:50.000 Reconhecer a qualidade da água ao longo dos cursos 
d’água através de dados dos pontos de amostragens e 
impactos antrópicos 

Dados de qualidade de água dos pontos de amostragem de 
dados hidrológicos (CETESB) 

Indústrias 1:50.000 Localizar as indústrias na bacia hidrográfica para indicar 
possíveis fontes de poluição hídrica e atmosférica, além 
de áreas de risco à acidentes perigosos. 

GPS, Mapas do IBGE e Mapa de localização das vias 
públicas da GEOGRAF (escala 1:22.000, de 1990) 

Resíduos Sólidos 1:50.000 Localizar os locais de disposição final de resíduos, tanto 
aterros quanto lixões 

Fotos aéreas (LANDSAT-5, 1984), CETESB; Prefeitura 
Municipal de Cotia; IBGE (1991) 

Vetores de expansão 
urbana 

1:50.000 Identificar vetores de crescimento urbano e área de 
predomínio industrial para avaliar futuras pressões 
advindas de ocupação antrópica. 

Cartas de cobertura vegetal e uso da Terra em três décadas 
(70, 80 e 90). 

Saúde  1:50.000 Localizar os postos de saúde e suas áreas de 
abrangência visando possíveis ações no setor. 
Identificar áreas (por bairros) com predominância de 
doenças de veiculação hídrica. 

Cadastro amostral por postos de saúde/bairros. Secretaria 
de saúde dos municípios da bacia do Cotia. Cartas da 
EMPLASA. 

Impactos e Conflitos 1:50.000 Identificar áreas e regiões que sofrem impactos de ação 
antrópica 

Fotos aéreas (BASE, 1994), conjunção de informações dos 
mapas temáticos 

* Metodologia melhor definida no ítem 5.3.4. 

 



  

• Levantamento dos dados de 05 postos pluviométricos operados pelo 

DAEE dos quais 03 situam-se na bacia do Rio Cotia e 02 em locais 

próximos a mesma (FIGURA 5.1). A série de dados de precipitações são 

disponíveis desde 1936/1937 até 1996 (60 anos) e suas médias mensais 

máximas, médias e mínimas. 

 

5.3.3.3) Dados Fluviométricos: 

• As informações fluviométricas dos cinco postos hidrométricos da SABESP 

e operados pelo DAEE-SP (Departamento de Água e Energia Elétrica). 

Os dados disponíveis são aqueles correspondentes à vazão média diária. 

Essas vazões são obtidas através das curvas-chave correspondentes a 

cada estação hidrométrica (médias das leituras dos níveis d’água que são 

realizadas duas vezes ao dia, as 7:00 h e as 17:00 h);  

• A área da bacia do rio em estudo é de pequena dimensão (240 Km2), 

parte da bacia é ocupada por pequenas propriedades rurais, e a zona 

urbana possui graus de ocupação variáveis - baixa, moderada, grande e 

intensa ocupação. Essas duas características somadas indicam, 

qualitativamente, uma tendência a fenômenos acentuados de cheias caso 

não existissem áreas planas e alagáveis na várzea do rio e de seus 

afluentes, que amortecem os picos das enchentes. A utilização de parte 

dessas áreas para a construção dos alagadiços poderá intensificar a 

freqüências das enchentes na bacia devido a redução das áreas 

disponíveis para esse amortecimento, visto que os alagadiços construídos 

serão protegidos das ondas de cheias através de by-pass. 

• A TABELA 5.3 possibilita uma avaliação da extensão das séries 

históricas, que variaram de 1975 a 1996. A TABELA 5.3 mostra ainda as 

vazões médias máximas e mínimas diárias, assim como a localização e 

coordenadas para cada um dos cinco postos fluviométricos existentes na 

bacia do rio Cotia. Observa-se que quanto maior a extensão da série 

 



  

histórica maiores são as diferenças relativas encontradas entre as vazões 

máximas e mínimas. 

 

  

FIGURA 5.1: Localização esquemática dos postos de amostragem de 
qualidade de água mantidos pela CETESB na Bacia do Rio Cotia. 

 

 

 



  

TABELA 5.3 - Postos hidrométricos mantidos pela SABESP na bacia do Rio 
Cotia. 

Posto  Corpo 
d’água e 

Área   
Localização 

Q Médias 
diárias (m3/s) 

Coordenadas 

Flu. período 
de dados 

(Km2)  Máx Mín Lat. Long. 

I-1 Rio Cotia 
75-96 

234,7 Pátio da ETA Baixo Cotia 
- SABESP 

33,26 0,003 23o.32’23” 46o.51’43” 

I-2 Rio Cotia 
88-90 

46,2 Margem direita do Rio 
Cotia, dentro do 
Residencial Chácara 
Represinha 

 
6,84 

 
0,485 

 
23o.37’11 

 
46o.55’12” 

I-3 Rio Cotia 
88-96 

76,2 Margem direita do Rio 
Cotia, 5 m a montante da 
Rod. Raposo Tavares 

 
8,09 

 
0,006 

 
23o.35’42” 

 
46o.52’35” 

I-5 Rio Cotia 
88-96 

140,4 Margem direita do Rio 
Cotia junto à Portaria do 
Res. Fazendinha Peroba 
2 

9,20 0,900 23o.33’08” 46o.51’55” 

I-6 Rio das 
Pedras 

9,8 Junto a Estrada São 
Fernando Nobre 

--- --- 23o.49’51” 46o.53’18” 

 

5.3.4) Dados de Qualidade de Água  

A bacia do rio Cotia possui oito pontos de coleta de água, para análise dos 

Índices de Qualidade de Água (IQA), dos quais três são da CETESB e cinco 

da SABESP. Dos três pontos da CETESB um está localizado junto à 

captação de água da Estação de Tratamento de Água (ETA - Morro 

Grande), no Alto Cotia, a jusante da Barragem Nossa Senhora das Graças. 

Os dois outros localizam-se no Baixo Cotia, um junto à ponte da Rodovia 

Raposo Tavares, na altura do quilômetro 28.5, e último está localizado na 

entrada do canal de captação da ETA Baixo Cotia, conforme indicado na 

TABELA 5.4 e FIGURA 5.1. 

Dos cinco pontos da SABESP, pode-se dizer que três estão localizados bem 

próximos aos locais de coleta da CETESB (vide TABELA 5.4). Os outros 

dois postos localizam-se em pontos intermediários aos três anteriormente 

citados, sendo um a montante das indústrias, no município de Cotia, entre os 

pontos da Represa N. S. das Graças e a rodovia Raposo Tavares. O quinto 

e último localiza-se a jusante da confluência do rio das Pedras com o rio 

 



  

Cotia estando junto ao Golf Club São Fernando, entre o ponto da rodovia 

Raposo Tavares e a ETA Baixo Cotia, conforme mostrado na TABELA 5.5. 

 

TABELA 5.4 - Código e localização dos postos de coleta de amostra de água 
para análise de IQA mantidos pela CETESB na bacia do Rio Cotia. 

Ponto de Amostragem Corpo d’água Localização 
01SP06CO2500 Rio Cotia Na barragem Nossa Senhora das Graças 

junto à Captação. 
00SP06CO2030 Rio Cotia Na ponte da Rodovia Raposo Tavares na 

altura do Quilômetro 28,5. 
00SP06CO2070 Rio Cotia Na entrada do Canal de Captação da ETA 

Baixo Cotia. 

 
 
TABELA 5.5 - Código e localização dos postos de coleta de amostra de água 

para análise de IQA mantidos pela SABESP, na bacia do Rio Cotia. 

Ponto de 
Amostragem 

Corpo d’água Localização 

GR-001 Rio Cotia Efluente da represa Nossa Senhora das Graças 
IF-001 Rio Cotia Efluente da Barragem Isolina (Captação da ETA 

Baixo Cotia) 
IF-002 Rio Cotia Rio Cotia a montante da descarga das indústrias 
IF-204 Rio Cotia Ponte Raposo Tavares 
IF-206 Rio Cotia Jusante da junção do Rio das Pedras com Golf 

Club São Francisco 

 

A qualidade da água da bacia do Alto Cotia está classificada na categoria 

“CLASSE ESPECIAL” de acordo com a resolução CONAMA no 20/86, o que 

significa que no corpo receptor (rio) prevalece a qualidade natural. Isso só é 

possível devido à Reserva do Morro Grande, área de preservação 

permanente, sendo a SABESP sua guardiã legal. 

A Resolução CONAMA no 20/86 classifica a água em nove categorias, por 

classes de 1 a 8 e mais uma especial. Essa Resolução Federal baliza as 

demais legislações estaduais, que podem diferir entre si, pois a qualidade 

das águas pode variar de região para região.  

 



  

O Decreto Estadual 8468/76 não contempla todos os parâmetros citados na 

Resolução CONAMA 20/86, também difere quanto a divisão das classes dos 

corpos d’água. Pelo Decreto Paulista são 4 as classes que definem a 

qualidade dos rios do estado, de 1 a 4.  

A análise da qualidade das águas do rio Cotia, neste trabalho, foi realizada 

segundo a normatização prevista pelo Decreto Estadual 8468/76. Alguns 

parâmetros poderão ser comparados com os padrões das classes definidos 

pela Resolução CONAMA 20/86 ou pela Agência Alemã, quando não se 

dispuser de um padrão equivalente no Decreto 8468/76. 

A Estrada de Ferro Sorocabana atravessa a reserva de Morro Grande, numa 

extensão aproximada de 10 Km, sendo seu traçado a montante do Represa 

de Pedro Beicht, conforme ilustrado na FIGURA 5.1. A ferrovia, cruzando a 

Reserva do Morro Grande, constitui-se em um risco potencial de acidentes 

com cargas perigosas, que pode comprometer todo o Sistema Cotia. A 

FIGURA 5.2 ilustra esta ferrovia. 

Existem estradas na Reserva do Morro Grande para garantir acesso às 

Represas de Pedro Beicht e N. S. das Graças, além da existência de 

algumas trilhas para acesso à ferrovia. São proibidas a caça e pesca na área 

porém, caçadores e pescadores ilegais acabam utilizando essas trilhas, 

principalmente nos finais de semana. Foram localizados alguns pontos que 

indicam que a área em questão já foi utilizada para desmanches eventuais 

de automóveis. 

 

 



  

 

FIGURA 5.2: Foto aérea da Ferrovia Sorocabana cruzando a Reserva 
Florestal do Morro Grande (Sistema Alto Cotia). 

 

5.4 – ANÁLISE DOS DADOS ESPACIALIZADOS 

Para a manipulação dos dados e geração dos mapas a serem utilizados 

como fonte de informação aos métodos multicriteriais usou-se os seguintes 

materiais:  

• Como forma de entrada de dados dos SIG, utilizou-se o AutoCadR13 

(Autodesk, Inc), e os dados foram digitalizados através de mesas 

digitalizadoras convencionais.  

• O programa utilizado para a geração e manipulação de imagens (SIG) foi 

o IDRISI (EASTMAN, 1992), utilizando ambas as estruturas, a “raster” e a 

“vector”.  

• A digitalização foi feita utilizando, como base, o sistema de coordenadas 

“Universal Transversa de Mercados” (UTM), para células (pixels) de 

15x15m, que propicia uma alta resolução e definição de imagens, apesar 

de ocuparem bastante espaço de memória em disco. 

 
 

 



  

A manipulação dos mapas temáticos foi elaborada no IDRISI através de 

comandos de reclassificações; determinação de polígonos envolventes; 

união e cálculo de áreas; intersecções, conversão de formatos; cruzamento; 

fatiamento e operações aritméticas, que permitiu a valoração dos critérios, 

que dependiam das informações espacializadas. 

 

 

5.5- A ADOÇÃO DOS MÉTODOS MULTICRITERIAIS 

 

A adoção do(s) método(s) foi baseada nos levantamentos bibliográficos (vide 

capítulo 3), em que foram classificados em quatro diferentes grupos, 

denominados de Classes I a IV (ou Famílias I a IV). Sendo assim, a adoção 

de um determinado método para a aplicação a um problema de recursos 

hídricos e ambiente torna-se uma tarefa bastante delicada e difícil que 

dependerá, entre outras coisas, da familiaridade do DM (Decision Maker) 

com a metodologia de auxílio à tomada de decisão adotada. Porém algumas 

considerações podem ser feitas quanto a escolha do método: 

• Alguns métodos são limitados à critérios de natureza quantitativa e outros 

de natureza qualitativa; 

• Alguns outros não comportam grande quantidade de informações, e o 

banco de dados deve ser reduzido; 

• Outros ainda, só conseguem convergir a uma solução com um número 

limitado de funções objetivos (até 5 funções); 

Em problemas que envolvam Recursos Hídricos e Ambiente, comumente 

depara-se com critérios de natureza quantitativa e qualitativa, além do 

volume de informações e o número de critérios serem grandes. A escolha do 

método fica então subordinada à natureza do dados disponíveis. Desta 

forma, uma análise no banco de dados proposto permite a eliminação de 

 



  

muitos métodos multicriteriais, que provavelmente não conseguiriam 

convergir a uma solução do problema analisado.  

Como a estrutura de resolução das 4 classes de métodos abordados são 

diferentes, optou-se pela análise dos métodos em separado dentro de suas 

próprias famílias. Isto possibilitará uma melhor visualização das limitações 

ou vantagens de cada família em relação às demais, pela visão dos mesmos 

critérios de seleção aplicados às diferentes famílias.  

 

5.5.1) Métodos Baseados na Programação Matemática Multiobjetivo. 

A maioria dos métodos pertencentes à família baseada na programação 

matemática multiobjetivo (Classe I) aplica-se, razoavelmente bem, aos 

problemas com até cinco funções objetivos. Um dos motivos principais é o 

fato de que a busca da região das soluções viáveis (Feasible Solution 

Region) passa a ser dificultada a medida em que se aumenta a dimensão do 

espaço nos problemas de otimização. O tempo requerido para o 

processamento desses métodos aumenta geometricamente com o aumento 

do espaço dimensional do problema, o que gera a necessidade de se 

procurar máquinas com processadores mais poderosos para possibilitar a 

resolução de problemas cada vez mais complexos. Muitas vezes, para que 

seja possível a resolução dos problemas, torna-se necessária uma 

reavaliação das restrições e esta acaba descaracterizando o problema 

original, mas este não é um problema fundamental.  

Muitos métodos multicriteriais não destinguem claramente entre os objetivos 

e os critérios. Algumas vezes uma função objetivo pode ser representada 

por um conjunto de critérios, outras vezes, no entanto, uma função objetivo 

poderá ser representada por um único critério. Neste trabalho foram 

levantados 20 diferentes critérios agrupados em quatro diferentes 

categorias. Esses critérios podem ser reagrupados para formar as diferentes 

funções objetivos. Um critério distinto pode estar presente em diferentes 

funções.  

 



  

Os métodos desta Classe ficariam limitados a problemas em que os 

objetivos são claramente definidos, ou melhor, àqueles em que a 

representação matemática dessas funções objetivos seja plausível, de 

preferência equações lineares, pois as não-lineares tornam o problema 

ainda mais complexo. Antes da adoção dos métodos deve-se estabelecer 

quais seriam as funções objetivo definidas para o problema, para tornar 

possível a utilização dos mesmos.  

 

5.5.1.1) Definição das funções objetivo: 

Para o estudo de caso proposto o objetivo principal é o da Reabilitação 

Conservação e Ampliação do Sistema Produtor do Baixo Cotia. Para 

possibilitar a conservação do Sistema Produtor do Baixo Cotia será 

necessária a reintrodução artificial, através de bombeamento, de uma vazão 

adicional à bacia, de uma melhoria da qualidade da água hoje tratada e do 

aumento do volume de água tratada produzido. 

A vazão artificial introduzida ao Sistema será uma variável no tempo, porém 

conhecida. Como essa vazão é controlada pelo homem, este, por sua vez, 

poderia aumentá-la, disponibilizando uma quantidade maior de água tratada 

à população atendida por este Sistema. Deve-se observar, no entanto, que a 

medida em que se aumenta a vazão bombeada, aumentam-se também os 

custos de implantação, manutenção e operação do(s) sistema(s) de 

bombeamento que deverá(ão) ser implantado(s). 

Está prevista a construção, manutenção e operação de áreas de alagadiços 

que têm por finalidade a redução das concentrações dos componentes 

físicos, químicos e biológicos, presentes na água bombeada para a bacia, 

proveniente da ETE-Barueri. Estas áreas de alagadiços permitem um 

tratamento terciário biológico e natural dos efluentes bombeados à bacia.  

Observa-se que o aumento da vazão bombeada acarretará na diminuição da 

eficiência no tratamento pelas áreas alagadas (Wetlands). Para manter o 

 



  

mesmo nível de tratamento haverá a necessidade de se disponibilizar 

maiores espaços destinados as essas áreas. Caso contrário, a diminuição 

da eficiência do tratamento terciário acarretará no aumento do custo de 

tratamento da água pela ETA do Baixo Cotia. Por outro lado, o aumento das 

áreas de alagadiços aumentará também os custos de desapropriação das 

terras para a implantação, bem como os custos para a instalação, 

manutenção e operação dessas novas áreas alagadas. 

A partir dessas considerações, pode-se estabelecer três principais funções 

objetivo distintas para representar os critérios anteriormente abordados. O 

primeiro trata da quantidade do recurso “água”. A função objetivo poderá ser 

a de maximização da vazão visto que ela possui duas principais restrições; a 

primeira é uma restrição física e corresponde a vazão mínima, necessária 

para possibilitar manutenção da operação do sistema produtor do Baixo 

Cotia, e a segunda restrição, de ordem econômica, para a vazão máxima. 

A melhoria da qualidade da água pode ser representada por uma função 

objetivo que visa maximizar o índice de qualidade da água (IQA) definido 

pela CETESB. O IQA utiliza uma função que agrega alguns dos parâmetros 

indicativos da qualidade da água. Por esta função IQA chega-se a um valor 

numérico: quanto maior o valor do IQA, melhor a qualidade da água, e vice-

versa. Torna-se necessária a apresentação da função IQA, adotada pela 

CETESB, para a classificação da qualidade das águas interiores no Estado 

de São Paulo, pois a meta estabelecida pela SABESP está baseada neste 

índice. 

O IQA é determinado pelo produtório ponderado de nove parâmetros 

indicativos da qualidade das águas: OD, DBO, coliformes fecais, 

temperatura da amostra, pH, nitrogênio total, fosfato total, sólidos totais e 

turbidez. Para este fim é utilizado o seguinte equacionamento: 

IQA qi
w

i

n
i=

=
∏

1
 (13) 

em que: 

 



  

IQA = Índice da qualidade das águas, um número compreendido entre 
os valores 0 e 100; 

qi = Qualidade do i-ésimo parâmetro, um número compreendido 
entre os valores 0 e 100, obtido do respectivo “gráfico de 
qualidade”, em função de sua concentração ou medida. 

wi = Peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, atribuído em função 
da importância desse parâmetro para a conformação global da 
qualidade, um número compreendido entre os valores 0 e 1. 

; wi
i

n

=
∑ =

1
1

n = Número de parâmetros que entram no cálculo. 

 

A qualidade das águas brutas, indicada pelo IQA, numa escala de 0 a 100, 

pode ser classificada, para abastecimento público, segundo a seguinte 

classificação: 

 

080-100 = Qualidade ótima; 
052-079 = Qualidade boa; 
037-051 = Qualidade aceitável; 
020-036 = Imprópria para tratamentos convencionais; 
000-019 = Imprópria. 

 

No cálculo do IQA não são considerados os elementos tóxicos. Estes são 

considerados indiretamente através de uma variável binária que assume 

valor 0, caso um ou mais dos elementos tóxicos do conjunto considerado 

ultrapasse o limite permitido, ou 1 em caso contrário. 

Observa-se que dos vinte e quatro indicadores da qualidade da água, estão 

presentes na equação do IQA da CETESB apenas seis. Logo os demais 

indicadores de qualidade deveriam ser representados por uma função 

adicional que complementaria a análise da qualidade da água.  

 



  

Nota-se ainda, que a função IQA não é linear. Logo os métodos baseados 

na programação matemática multiobjetivo linear estariam excluídos desta 

seleção preliminar dos métodos. A linearização de funções não lineares é 

possível e também é uma prática comum. No entanto, apesar da 

linearização introduzir uma simplificação no problema, a soma de pequenas 

simplificações pode acabar por descaracterizar o problema original.  

As alterações feitas no equacionamento das funções facilitam a utilização 

das ferramentas disponíveis, mas o resultado final poderá estar afastado 

daquela que seria alcançada através da resolução do problema original. 

Como neste trabalho se dispõe de uma quantidade maior de parâmetros que 

aqueles necessários para a obtenção do IQA, este indicativo não foi 

utilizado. 

O terceiro objetivo principal representado pelo “custo”, como 

tradicionalmente utilizado, foi representado pela tradicional função objetivo 

de maximização da relação Benefício/Custo. 

Essas três principais funções objetivo são conflitantes entre si, pois a busca 

da solução ótima para uma delas implica em um afastamento das soluções 

ótimas procurada pelas outras duas funções. Sendo assim, elas definem um 

espaço não dominado (N3 - tridimensional). Porém, as funções objetivo, 

deste trabalho, não se resumem apenas a essas três funções citadas, os 

outros critérios definiram as demais funções objetivo.  

Os demais critérios levantados são de natureza abstrata e dependem de 

uma análise subjetiva. A representação matemática destas funções objetivo 

fica prejudicada porque é praticamente impossível representar a 

subjetividade matematicamente. Por este motivo, os critérios que definiriam 

uma determinada função objetivo foram agrupados, porém, a função objetivo 

não foi formulada matematicamente. As funções objetivo resultantes são: 

1. Os critérios sociais como os de atratividades residencial, industrial, 

agrícola, recreacional e turística formam uma quarta função objetivo.  

 



  

2. A mudança das atividades humanas, juntamente com a possibilidade de 

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, que implicam na 

criação e manutenção de empregos, com novas posições resultantes da 

implementação do projeto (homens/hora empregados), podem 

representar uma quinta função objetivo. 

3. Uma sexta função considera a diminuição da possibilidade de aumento do 

risco à acidentes com cargas perigosas devido à mudança na infra-

estrutura viária. Este critério é de natureza qualitativa, pois com o 

aumento da malha viária aumenta-se o risco de acidentes, porém, é difícil 

quantificá-los, pois outros fatores também devem ser considerados mas 

fogem do escopo deste trabalho, como por exemplo a segurança dos 

veículos de transporte e das próprias vias com o passar dos anos. 

4. Os critérios ambientais que consideram a recuperação e manutenção da 

mata ciliar, as planícies de inundação preservadas, preservação da 

vegetação nativa, bem como a perda de áreas legalmente protegidas 

constituiriam a sétima função objetivo.  

5. A minimização dos efeitos negativos como a alteração do relevo, a erosão 

do leito e assoreamento dos cursos d’água, e planícies de inundação 

preservadas formariam uma oitava função objetivo.  

6. Outros critérios ambientais que consideram a fauna local, representadas 

pelos seguintes critérios: mudanças das populações animais existentes; 

número e espécimes de pássaros aquáticos; diversidade e escassez dos 

ecossistemas aquáticos representariam a nona função objetivo. Esta 

função objetivo também é qualitativa, pois, não se consegue estimar os 

números de indivíduos e espécimes, porém não se dispõe de dados a 

respeito da fauna. 

7. A expectativa de moléstias da população ribeirinha devido às inundações 

ou por transmissão através de vetores de veiculação hídrica; freqüência 

esperada de enchentes; e perdas de áreas destinadas ao amortecimento 

 



  

de cheias representariam a décima função objetivo. Esta função é 

qualitativa. 

8. A melhoria da saúde da população ribeirinha devido a ampliação das 

áreas cobertas pela coleta de esgoto e abastecimento de água potável, 

juntamente com a mudança na infra-estrutura viária passaria a ser a 

décima primeira função objetivo, também de natureza qualitativa. 

Os objetivos formulados anteriormente são de difícil equacionamento 

matemático, logo, os métodos de otimização baseados na programação 

matemática multiobjetivo e os que visam a otimização das funções objetivo 

não seriam os mais indicados. Os métodos pertencentes à família baseada 

na programação matemática que ainda poderiam ser utilizados seriam 

aqueles que utilizam a teoria da distância. 

Dos quarenta e três métodos levantados, pertencentes a esta família, 

apenas oito métodos, baseados na teoria da distância, continuariam ainda 

com possibilidades de utilização para o presente caso de estudo. São eles: 

Método da Substituição Ideal (ZELENY 1973); Programação de 

Compromisso (YU 1973; ZELENY 1973); Programação Nebulosa de 

Compromisso FCP-I (BÁRDOSSY et al. 1985); Programação Composta 

(BÁRDOSSY et al. 1985); Programação por Metas e Oportunidades 

(CHANGCHIT e TERREL, 1989); Método das Pontarias Parciais (PESCHEL 

e RIEDEL, 1977); Teoria do Jogo Cooperativo – CGT, Cooperative Game 

Theory – {HARSANYi, (1977); SZIDAROVSZKY (1977)} e, por último o 

Método da Programação por Metas (CHARNES e COOPER, 1961, 1975). 

Para o presente trabalho adotou-se, entre eles, os seguintes métodos: 

Programação de Compromisso (Compromisse Programming) e Teoria do 

Jogo Cooperativo (Cooperative Game Theory), para analisar as alternativas 

propostas. Como os demais métodos deste grupo possuem a mesma 

estrutura de resolução do problema multicriterial, considerou-se a adoção 

dos métodos CP e CGT como sendo representantes dos métodos desta 

família neste trabalho. 

 



  

5.5.1.2) Método Programação de Compromisso (Compromisse 

Programming) 

O método da Programação de Compromisso foi adotado por estar baseado 

no conceito de distância métrica (Teorema de Pitágoras), entre dois pontos 

cujas coordenadas são conhecidas (ZELENY, 1982). 

O que motiva a utilização deste método é que ele procura minimizar a 

distância de todos os pontos factíveis avaliáveis, para um determinado ponto 

escolhido pelo DM, chamado de “Ponto Ideal”. A dificuldade na escolha do 

“Ponto Ideal” em relação a solução final é diminuída quando, por uma 

restrição, o “Ponto Meta” for menor ou igual ao “Ponto Ideal”, como ilustrado 

na FIGURA 5.3. 

Uma “Solução Ideal” é definida pela função objetivo fi 
* = Max fi(x). O vetor  f 

* 

cujos elementos são todos máximos é chamado de vetor ideal: f 
*= (f1

*,f2
*, ..., 

fn
*). 

 

Ponto Ideal (f*)

Região elegível

para pontos meta

f2

f1

Soluções
viáveis
Região
Factível

FIGURA 5.3: Seleção do ponto meta. Fonte: GERSHON e DUCKSTEIN 
(1983). 

 

 



  

A obtenção da solução Ideal não é possível pois dificilmente existe um vetor 

de decisões x* que seja solução comum a todos os n problemas. Porém, ela 

pode ser utilizada na avaliação das soluções alcançáveis. 

Esta distância é medida pela família métrica “ls”, definida por: 

( ) ( )l x
f f x
f fs i

S i i

i i w

S

i

n
S

=
−
−













=

∑α
*

*
,1

1

       (14) 

 

em que: 

αi   ⇒ são pesos atribuídos subjetivamente pelo DM ou derivado de 

alguma estrutura de preferência; 

fw,i  ⇒ é o pior valor obtido para o critério i, 

fi(x)  ⇒ é o resultado da implementação da decisão x com respeito ao iésimo 

critério,  

S   ⇒ reflete a importância que o DM atribui aos desvios máximos, e 

varia no seguinte intervalo: 1 < S < ∞. 

 

Para S=1, todos os desvios de f1
* são levados em consideração 

proporcionalmente às suas magnitudes. Para 2 < S < ∞, o maior desvio tem 

a maior influência. Para S = ∞, o maior desvio é o único considerado (critério 

minimax). O problema é resolvido, geralmente, para um conjunto de pesos 

atribuídos {α1, α2, α3, ..., αn} e para S=1, 2 e ∞ (GERSHON e DUCKSTEIN, 

1983). 

Como a escolha de “S” reflete a importância que o DM atribui aos desvios 

máximos, pode-se dizer que existe dois esquemas de pesos: no primeiro o 

parâmetro “S” reflete a importância que os desvios máximos possuem e, no 

segundo o parâmetro “αi” reflete a importância do critério i. 

 



  

Quando as alternativas de solução estão discretizadas e cada um dos 

critérios está representado na matriz de avaliação (Payoff), este método 

pode ser aplicado fazendo-se que os melhores valores alcançados por cada 

um dos critérios seja definido como fi
*, e os piores como fi,w. Com esses 

valores, com os parâmetros “αi” (pesos) e “S” dados, calcula-se a distância 

de cada alternativa à solução ideal, e seleciona-se a alternativa de menor 

distância como a de melhor compromisso. 

 

5.5.1.3) Método Teoria do Jogos Cooperativos (Cooperative Game Theory) 

O método da Teoria do Jogos Cooperativos foi adotado porque ao invés dele 

minimizar a distância de um certo ponto ideal, a “melhor” solução é aquela 

que maximiza a distância de algum ponto “status quo” de nível mínimo, em 

que a medida de distância utilizada é a geométrica (GERSHON e 

DUCKSTEIN, 1983).  

A teoria do jogo, em geral, é um estudo matemático de resolução de 

conflitos. Um aspecto da teoria do jogo é que os participantes têm a 

oportunidade de se comunicarem e formar ligações e reforçar concordâncias 

e/ou acordos. O resultado de cada acordo resulta na formulação de uma 

matriz de avaliação (Payoff). A função de distância utilizada é dada por: 

 

( ) ( )∏
=

−=
n

i
iis

ifxfxl
1

* α
    (15) 

em que: 

i  ⇒ é o peso do iésimo critério; α

fi
*  ⇒ é o iésimo elemento do ponto “status quo”; 

fi(x)  ⇒ é o resultado da implementação da decisão x com respeito 

ao iésimo critério. 

 



  

SZIDAROVSZKY et al. (1980), apud GERSHON e DUCKSTEIN (1988), 

generalizaram o método proposto por Nash para dois jogadores 

(Cooperative 2-person Game Theory) para o caso em que “n” jogadores 

estiverem envolvidos (Cooperative n-person Game Theory). Sete axiomas 

foram desenvolvidos definindo uma solução cooperativa. Baseados nesses 

axiomas é possível demonstrar que existe uma única solução e esta pode 

ser encontrada através de métodos padrões da programação não linear. O 

que torna esta técnica interessante é que ela evidencia que a única solução 

existente é obtida através de um único caminho, para que o problema possa 

ser visto como multiobjetivo. 

Ao invés de enfatizar a competição entre objetivos, ela considera que os 

objetivos estão trabalhando em cooperação para atingirem uma solução 

satisfatória. Outra vantagem é que qualquer solução intermediária obtida é 

factível, o que é uma característica desejável devido à natureza interativa 

dos algoritmos de programação não-linear (GERSHON e DUCKSTEIN, 

1983). 

 

5.5.2) Métodos baseados na Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT). 

Na administração pública brasileira não existe a “cultura da análise 

multicriterial” e a “decisão”, não raro, está baseada na análise 

benefício/custo. No entanto, muitas obras são inicializadas mas não 

finalizadas por motivos diversos, que podem ser de ordem econômica a 

política. O horizonte do planejamento adotado válido nas tomadas de 

decisão, para o caso brasileiro, é geralmente curto, cerca de 4 anos, tempo 

médio de duração dos governos municipal, estadual e federal.  

É importante notar que, em se tratando de gerenciamento de recursos 

hídricos no Brasil, o tomador de decisão (DM - Decision Maker) tem uma 

duração efêmera em relação ao tempo de vida de uma determinada obra. O 

mandato de um gerente ou Secretário de Estado é limitado geralmente à 

duração do mandato do Governador do Estado, pois são cargos de 

confiança do poder executivo.  

 



  

A metodologia MAUT permite a identificação da função de valor ou de 

utilidade de um tomador de decisão. No entanto, na gestão os recursos 

hídricos através da avaliação por comitês de bacias, não existe mais um 

único decisor, mas sim um grupo de decisores, e as funções ou de valor ou 

de utilidade deverão representar este grupo de pessoas, o que será uma 

dificuldade a mais na identificação dessas funções, gerando, inclusive 

conflitos. Não se quer afirmar com isto que os métodos multicriteriais, 

baseados na teoria da utilidade multiatributo (MAUT), não possam ser 

utilizados pela administração pública brasileira. Muito pelo contrário a 

existência de situações de conflitos entre os vários decisores (DMs) criará a 

a necessidade de se disponibilizar o maior número possível de ferramentas 

para auxiliar os DMs na Tomada de Decisão. 

Acredita-se que a filosofia da escola européia, que utiliza os métodos 

multicriteriais como ferramentas de Auxílio à decisão, seja a mais indicada 

para o caso brasileiro e principalmente para a gestão de bacias através dos 

comitês. Por esta filosofia a escolha é exercida pelo decisor, que escolherá a 

alternativa que melhor lhe aprouver, entre as alternativas apontadas pelos 

métodos multicriteriais como sendo as melhores, e não mais aquela que ele, 

“intuitivamente” ou politicamente, escolheria. 

Os métodos baseados na teoria da desagregação têm por objetivo principal 

a identificação das funções de valor ou de utilidade. Após identificarem estas 

funções a resolução do problema multicriterial passa a ser resolvido por um 

dos métodos da teoria MAUT. Por não ser este o escopo deste trabalho, os 

métodos desta família (Classe IV) não serão adotados.  

Adotou-se da família baseada na Teoria Multiatributo (Classe II), o método 

da análise hierárquica (AHP - Analytic Hierarchy Process, SAATY, 1977), 

através de seu pacote comercial o EXPERT CHOICE, por possibilitar a 

determinação de uma função de utilidade baseada nos pesos atribuídos aos 

critérios, internamente ao pacote computacional, e, além do mais, adota a 

matriz de “Payoff”, comum aos outros métodos aplicados. 

 



  

O que realmente dificulta a utilização desta família de métodos é a 

necessidade de se determinar as funções de valor ou de utilidade para cada 

um dos decisores, que para o caso de comitês de bacia são muito 

numerosos.  

5.5.2.1) Método EXPERT CHOICE  

O Método Analítico Hierárquico (AHP), proposto por SAATY (1977), 

seleciona, ordena e pode ser utilizado para avaliação subjetiva de várias 

alternativas em termos de um ou mais objetivos. O AHP desenvolve classes 

para as alternativas pela necessidade de avaliar uma alternativa com relação 

a uma outra ao invés de utilizar procedimentos mais complexos para avaliar 

todas simultaneamente. O EXPERT CHOICE, nome comercial do pacote 

computacional que implementa o método AHP [EXPERT CHOICE, Inc.], 

fornece alguns recursos gráficos que facilitam a visualização da evolução e 

do desempenho de cada Plano de Ação, segundo cada critério.  

Inicialmente os objetivos são comparados entre si por uma equipe 

multidisciplinar. Dessa análise resulta uma matriz de comparação A(nxn), 
que pode ser visualizada na TABELA 5.6, como apresentada no programa 

EXPERT CHOICE, em que o elemento sij indica o grau de superioridade do 

critério i sobre o critério j. Na TABELA 5.6 os números nas células indicam 

quantas vezes o critério da linha é preferível ao critério da coluna, os 

números em vermelho indicam o inverso, ou melhor, o critério da coluna 

(ambiente) é preferível ao da linha (econômic). 

sij
i

j
=

α
α

      (16) 

em que: 

i(j)  ⇒ peso para o critério i(j). α

 

 



  

Para melhor percepção da aplicabilidade da abordagem de autovalores, a 

matriz A pode ser interpretada como uma matriz de pesos relativos de cada 

alternativa para um determinado objetivo, ou melhor, esta matriz apresenta 

elementos positivos, além de ser uma matriz recíproca, isto é: 

           
ji

ij s
s 1

=         (17) 

 
TABELA 5.6: Matriz de comparação entre grupos de critérios, como 

apresentado pelo EXPERT CHOICE.  

 

 

Quando são avaliados n itens, então existirão n autovalores, cada qual com 

um autovetor correspondente.  

Segundo SAATY (1977) matrizes de elementos positivos possuem maior 

autovalor positivo sendo o vetor de pesos o autovetor correspondente. A 

matriz de comparação fornecerá o vetor de pesos dos n objetivos W. Este 

vetor é obtido através do seguinte equacionamento: 

                     (18) WAW λ=

( ) 0=− WIA λ       (19) 

 
As EQUAÇÕES 18 e 19 apresentarão solução diferente de zero se e 

somente se λ for um autovalor de A, visto que W é o autovetor 

correspondente a I (Matriz identidade). 

Segundo PALMER e LUND (1985) um outro produto deste procedimento é a 

medida da consistência dos julgamentos inerentes às comparações 

 



  

originais. Como por exemplo: a alternativa 1 é melhor que a alternativa 2 que 

por sua vez é melhor que a alternativa 3 que é melhor que a alternativa 1, as 

respostas não seguem a uma definição matemática de transitividade, 

comumente chamada de “consistência”. 

Intuitivamente certos julgamentos são esperados ser mais consistentes do 

que outros, isso depende, principalmente do grau de conhecimento que o 

decisor ou tomador de decisão (DM) tem do objeto em julgamento. A 

inconsistência pode ser vista como inerente a muitos julgamentos humanos 

e reflete as incertezas relativas das importâncias originadas nos 

julgamentos.  

SAATY (1977) observou que se as comparações são cardinalmente 

consistentes, ou melhor, se elas são perfeitamente consistentes, então, n-1 
dos autovalores serão iguais a zero e o valor do maior autovalor será igual 

ao número de itens avaliados n. Quando julgamentos inconsistentes são 

introduzidos, o valor do maior autovalor torna-se maior que n e as 

inconsistências aumentam tanto em número quanto em magnitude. 

Para se avaliar o grau de consistência da matriz, determina-se o índice de 

consistência C na seguinte equação: 

  
( )

( )1
max

−
−

=
n

nλC       (20) 

em que: 

λmáx ⇒ o maior autovalor encontrado e 

n ⇒ o número de critérios  

Quanto mais próximo de zero o valor de C, maior será a consistência da 

“matriz comparação”. Se tal índice for pequeno, o autovetor correspondente 

será a solução procurada. 

 



  

O método AHP, sugerido por Saaty, estrutura sua técnica para aplicações 

multiobjetivo. Pela construção de um problema de avaliação como uma 

hierarquia, esta técnica pode ser utilizada para resolver comparações em 

vários níveis e integrar essas soluções dentro de um resultado final, como 

ilustrado na FIGURA 5.4. No método EXPERT CHOICE, ainda na FIGURA 

5.4, as setas vermelhas, encontradas junto a cada um dos subcritérios e 

apontando para baixo, indicam a existência de um nível inferior de avaliação, 

que corresponde às alternativas estudadas, conforme ilustrado na FIGURA 

5.5. 

O número de objetivos a serem comparados deve estar compreendido entre 

5 e 9 (SAATY, 1977). O programa EXPERT CHOICE admite no máximo 9 

critérios (ou objetivos), mas permite a existência de mais 9 subcritérios (ou 

sub-objetivos) para cada um dos critérios, apresentando, desta forma, níveis 

diferentes de critérios. Com esse artifício, é possível utilizar mais de nove 

critérios, pela simples divisão em categorias, e depois proceder a correção 

dos pesos dados a cada uma das categorias. 

 
FIGURA 5.4: Estruturação hierárquica de um problema de recursos hídricos 

com a consideração de critérios quantitativos e qualitativos, através 
do programa EXPERT CHOICE. 

 



  

 

 
FIGURA 5.5: Ilustração do nível hierárquico básico (alternativas) do método 

AHP, representado pelo pacote EXPERT CHOICE.  
 
O método AHP é comparável aos métodos baseados na teoria multiatributo 

(MAUT) por apresentar uma estrutura semelhante a uma função de valor 

aditiva. O método AHP foi comparado por BENTON (1986) a um método que 

utiliza função aditiva simples conhecida por MAV (Multi-attribute value), do 

tipo: 

           
V xi j

j
= ∑α ij

α

           (21) 

em que: 

Vi ⇒  é o valor pleno da alternativa i; 
i  ⇒ é o peso associado ao critério j para refletir sua importância relativa 

sobre outros critérios; 
xij  ⇒ é a pontuação da alternativa i segundo o critério j. 

 



  

BENTON (1986) comenta em suas análises que as maiores fraquezas do 

método AHP são os questionamentos ambíguos sobre os critérios de pesos 

e a forte suposição da escala para a medida dos valores, enquanto que a 

maior limitação da metodologia MAV é que ela é apropriada para um critério 

de nível simples. Se a hierarquia do critério possui mais de um nível então 

seria apropriada a utilização de um modelo um pouco mais complexo. 

 

5.5.3) Métodos Baseados nas Relações Hierárquicas 

Neste trabalho considera-se que o problema seja de natureza determinística, 

ou melhor, não serão consideradas incertezas. Portanto, os métodos 

baseados na lógica nebulosa (fuzzy logic) e os métodos probabilísticos não 

serão utilizados. Desta forma, alguns métodos não serão utilizados, dentre 

os quais destacam-se: Método das incertezas de hierarquização 

(D’AVIGNON e VINCKE, 1988); ELECTRE III (ROY, 1978); ELECTRE IV 

(ROY e HUGONNARD, 1982); MCQA-I (ATKIN, 1974 a, b; 1977); MCQA-II 

(HIESSEL, DUCKSTEIN e PLATE, 1985) por ser uma extensão do MCQA-I, 

MCQA-III (EDER et al. 1993) idem; ZAPROS (LARICHEV e MOSHKOVICH, 

1991, 1994); MELCHIOR (LECLERQ, 1984) por ser uma extensão do 

ELECTRE IV e o método GT1VX (CARPANO, 1980). 

O número de métodos mais adequados para a utilização passa a ser de 

onze, número este já bastante razoável se comparado com os mais de 90 

métodos inicialmente levantados. São eles: PROMETHEE I a IV (BRANS et 

al., 1994); PROMETEE V (BRANS e MARESCHAL, 1992); ELECTRE I 

(ROY, 1968); ELECTRE II (ROY e BERTIER, 1971); ELECTRE IS (ROY e 

SKALKA, 1984); Segmentação tricotômica (MOSCAROLA e ROY, 1977); 

ORESTE (ROUBENS, 1981); GAIA (MARESCHAL e BRANS, 1988) e 

QUALIFLEX (PAELINK, 1978). 

Os métodos (ou ferramentas) pertencentes a esta família (Classe III) são 

muito utilizados na escola européia, principalmente os métodos da família 

ELECTRE e PROMETHEE, pois possibilitam a adoção de critérios de 

diferentes naturezas, como por exemplo, quantitativos e qualitativos, 

 



  

booleanos ou nominais, etc. São métodos consagrados em problemas 

envolvendo recursos hídricos e/ou problemas que envolvam o meio 

ambiente. Desta forma, adotou-se os métodos ELECTRE II e PROMETHEE 

II, para a análise do presente caso de estudo.  

O método PROMETHEE III é uma extensão dos métodos PROMETHEE I e 

II foi desenvolvido para aumentar as indiferenças nas ordenações, o que não 

ocorre com nos métodos I e II. Essas indiferenças ocorrem muito pouco nos 

métodos PROMETHEE I e II. O método PROMETHEE III não é muito 

utilizado devido a maior complexidade em sua resolução.  

O método PROMETEE IV foi uma tentativa de estender a metodologia 

PROMETHEE para séries contínuas de ações, definidas por restrições como 

na programação linear. Este programa não foi continuado por causa da 

complexidade computacional requerida e também porque nenhuma 

aplicação direta foi prevista. 

 

5.5.3.1) Método ELECTRE I 

O primeiro método da família ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la 

REalité) foi apresentado por BENAYOUN et al., em 1966, e aperfeiçoado por 

BERNARD ROY em 1968. O ELECTRE I tem por finalidade escolher os 

sistemas que são preferidos pela maioria dos critérios e não causam 

qualquer nível de descontentamento inaceitável para qualquer um dos 

critérios analisados, ou melhor, pode ser descrito como sendo um método de 

eliminação seqüencial. Os autores desenvolveram três conceitos 

metodológicos para a aplicação do método: concordância, discordância e 

valores limites (Threshold values). 

Define-se α(1), α(2), ..., α(i) como  sendo os pesos atribuídos pelo DM, para 

todos os l critérios e para todas k alternativas, e assume-se que os pesos 

dos critérios não mudem durante o desenvolvimento do método, pode-se 

afirmar que a concordância entre quaisquer duas alternativas i e j será a 

 



  

medida  do  número  do  critérios  para o qual a ação  i  é preferida à  ação j 

(i P j) ou a ação i é igual a ação j (i = j).  

Pode-se representar o índice de concordância através dos seguintes 

procedimentos:  

Definindo-se I, representando um subconjunto de m critérios, e 

particionando-o em três  subconjuntos distintos, obtêm-se: 

 I+ = I+(i, j) – {k ∈ I: i>j}   i é preferível a j; 

 I= = I=(i, j) – {k ∈ I: i=j}   i é equivalente a j, e 

I- = I-(i, j) – {k ∈ I: i<j}  j é preferível a i. 

 

desta maneira: 
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A partir dessas definições de Ws é possível determinar o índice de 

concordância c(i,j) , definido pela seguinte equação:  

( ) ( )−=+

=+

++
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,       (25) 

Existe alguma divergência quanto a construção do índice de concordância. 

Basicamente, a divergência existente é quanto a utilização ou não de um 

“fator” na EQUAÇÃO 25. Na proposta original de BENAYOUN et al. (1966), 

como também observado em inúmeros trabalhos de autores como ROY 

 



  

(1968), CHANKONG e HAIMES (1983), SZIDAROVSZKY et al. (1986) e 

VINCKE et. al (1992), entre outros pesquisadores, este “fator” simplesmente 

não existe ou, pode-se considerá-lo igual a unidade. Para GOICOECHEA et 

al. (1982) e GOBBETTI (1993), no entanto, este “fator” existe e é 

considerado como sendo igual ao valor 2. Observa-se que na definição do 

índice de concordância, anteriormente apresentada, este fator é inexistente. 

A adoção dos diferentes valores leva a resultados finais diferentes, o que 

será discutido capítulo 6. 

A concordância pode ser entendida como sendo a percentagem de peso do 

critério para a qual uma ação é preferida a outra, por definição 0 < c(i, j) < 1 

em que c(i, j) é o elemento linha i e coluna j. 

O conceito de discordância é complementar ao de concordância e 

representa o “desconforto” experimentado na escolha da alternativa i sobre 

a alternativa j. Para a determinação da matriz de discordância, torna-se 

necessário definir, primeiramente, uma escala de intervalos comuns a cada 

critério, visto que, cada critério pode ter diferentes escalas. A escala será 

utilizada para comparar o “desconforto” causado entre o pior e o melhor 

valor de um determinado critério para uma determinada alternativa. O índice 

de discordância d(i,j) pode ser representado pela seguinte equação: 

( ) ( ) ( )[ ]
*

,,max,
R

kizkjzjid
Ik

−
=

−∈
    (26) 

em que: 

z(j, k)  ⇒ é a avaliação da alternativa j, segundo a escala numérica 
para o critério k; 

R*  ⇒ é o maior valor das escalas numéricas. 

A condição de concordância e a condição de discordância são utilizadas 

para definir uma relação hierárquica, R. A relação hierárquica R é definida 

ao estabelecer os “Valores Limites” (p, q), dados pelo DM, variando entre 

zero e um, tal que a alternativa i é preferível a alternativa j se e somente se: 
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A relação de preferência é utilizada para formar um gráfico em que cada nó 

representa uma alternativa. Após a construção do gráfico o passo seguinte é 

a determinação do Kernel (parte mais importante do gráfico). Os nós 

contidos no Kernel representam aquelas alternativas que são preferidas 

sobre as relações básicas de ordenação. 

Nenhuma alternativa Kernel domina outra alterantiva também pertencente ao 

conjunto Kernel. Cada sistema fora do Kernel é dominado pelo menos por 

um sistema Kernel. Os sistemas fora do Kernel são eliminados para efeito de 

considerações futuras. A FIGURA 5.6 ilustra um exemplo de gráfico 

concebido pelo método ELECTRE I, em que o Kernel é definido pelos nós 2, 

4 e 5. 
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FIGURA 5.6: Representação de gráfica de estrutura de preferência gerada 
pelo método ELECTRE I. Fonte: Goicoechea et. al (1982). 

 



  

O DM geralmente escolhe dois pares para p e q, que representam a 

estrutura de preferência “Forte” e outra “fraca”. Esses dois pares geram dois 

gráficos distintos: o gráfico da preferência forte (GF) e o de preferência fraca 

(Gf), que serão os dados de entrada para o método ELECTRE II. 

5.5.3.2) Método ELECTRE II 

 

O método ELECTRE II foi desenvolvido por ROY e BERTIER (1971, 1973) e 

é uma extensão do primeiro método, ou melhor, ele necessita como dados 

de entrada os dois gráficos produzidos pelo ELECTRE I, representando uma 

estrutura de preferência forte e outra fraca. 

Essencialmente o ELECTRE II estabelece uma ordenação completa sobre 

um conjunto de alternativas, inicialmente consideradas, que satisfaça: 

• O teste da concordância, em que a medida da concordância está acima 

de um nível mínimo de aceitabilidade; 

• O teste da discordância, em que a medida da discordância está abaixo 

de um nível máximo tolerável de discordância. 

As definições de concordância e discordância do ELECTRE II diferem 

daquelas apresentadas para o ELECTRE I (GOICOECHEA et al., 1982). O 

índice de concordância válido para o ELECTRE II é o seguinte: 
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Como visto na EQUAÇÃO (27), para o ELECTRE II, o “Fator” discutido 

anteriormente no item 5.5.3.1 é inexistente ou é assumido igual a unidade. 

Do Gráfico produzido pela preferência forte (GF) resulta de valores (p, q) 

estritos, por exemplo: p=0,75 e q=0,20. Do gráfico produzido pela 

preferência fraca (Gf), obtêm-se os valores  (p, q) relaxados, ou melhor, mais 

 



  

condescendentes, por exemplo: p=0,50 e q=0,30. Esses valores limites 

foram adotados para a utilização neste trabalho. 

O procedimento de ordenação do método ELECTRE II é formado por dois 

estágios distintos. No primeiro estágio, definem-se as classificações 

progressiva e regressiva, e o segundo estágio, obtêm-se a classificação 

final, através da média das duas classificações anteriores. 

No primeiro estágio, a classificação progressiva {v’(x)}, é obtida da seguinte 

maneira: reduz-se os circuitos de GF e determina-se o conjunto B das ações 

que não estão fortemente preferidas por qualquer outra ação; dentro deste 

conjunto, os circuitos de Gf são reduzidos e determina-se o conjunto A1 de 

ações que estão fracamente preferidas por qualquer outra ação de B. O 

conjunto A1 é a primeira classe da ordenação e o procedimento é iniciado 

novamente para o conjunto remanescente, até completar a pré-ordenação.  

No segundo estágio, a classificação regressiva {v”(x)}, é constituída de forma 

análoga à primeira, mas inicia-se com a classe das piores ações (aquelas 

que não possuem outra ação preferida) e vai subindo na escala até as 

melhores ações. 

As duas pré-ordenações obtidas, geralmente, não são as mesmas: 

comumente elas são próximas. Neste caso o DM pode escolher a média 

entre as duas, como definido pela EQUAÇÃO 28, caso contrário deve-se 

redefinir o problema e reaplicar o método. 
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5.5.3.3) Método PROMETHEE 

Os Métodos PROMETHEEs (Preference Ranking Organization METHods for 

Enrichment Evaluations) pertencem à família de métodos hierárquicos que 

consistem em melhorar a ordem de dominância, através de comparações 

par-a-par.  

Eles incluem três fases: 

1. Construção de critérios generalizados; 

2. Determinação de uma relação de hierarquização sobre o problema 

multicriterial; 

3. Avaliação dessa relação para propiciar uma resposta ao problema 

multicriterial formulado. 

O método PROMETHEE, do mesmo modo que o ELECTRE, estabelece 

uma estrutura de preferência entre alternativas discretas, mas necessita de 

informações adicionais que consistem de: 

1. Informações entre critérios: pode ser representada por uma estrutura de 

pesos (αi) de importância relativa entre os critérios. Os pesos são 

assumidos positivos e o maior peso (de um particular critério) indica a 

maior importância deste critério sobre os demais. O somatório dos pesos 

αi deve ser igual a unidade. 

2. Informações internamente aos critérios (comparações par-a-par das 

alternativas): são observados desvios ou diferenças entre os valores do 

mesmo critério para as diferentes alternativas. Por menor que sejam 

esses desvios, o DM alocará uma pequena preferência para a melhor 

alternativa. Quanto maior o desvio, maior a preferência. Não há objeção 

quanto as preferências assumirem números reais variando entre 0 e 1. 

Isto significa que, para cada critério fi(x), o DM tem em mente a seguinte 

função: 
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Xba ∈,  

em que: 

  ( )d     (30) ( ) (bfafba iii −=,
e para qual: 
 

        (31) ( ) 1,0 ≤≤ baPi

No caso do critério ser maximizado, dada a preferência de a sobre b, 

observa-se a diferença entre a e b segundo o critério i. Desta forma, a 

diferença pode ser expressa por uma função de preferência apresentada na 

FIGURA 5.7: 

 

 

FIGURA 5.7: Função de preferência. Fonte: BRANS e MARESCHAL (1997) 

 

Para o caso do critério ser minimizado a diferença observada entre a e b 

pode ser representada pela função de preferência dada pela seguinte 

expressão: 

         ( ) ( )[ ]badPbaP jjj ,, −=     (32) 

 



  

O par {fj(.), Pj(.,.)} é chamado critério generalizado associado ao critério fj(.). 
A FIGURA 5.8 ilustra os diferentes tipos de critérios generalizados utilizados 

pelo Método PROMETHEE, representados pelos diferentes tipos de funções. 

Para a função do tipo 01, não existe preferência entre a e b, somente se f(a) 

for igual a f(b). Quando esses valores forem diferentes, a preferência é total 

para a alternativa de maior valor. 

Na função tipo 02, considera-se uma região de indiferença constituída de 

todas as diferenças entre f(a) e f(b) inferiores a q. Para diferenças maiores, 

a preferência é total. 

A função tipo 03 aumenta linearmente a intensidade da preferência até que a 

diferença entre f(a) e f(b) alcance p, para diferenças superiores a p a 

preferência é total. 

Para a função tipo 04, não existe preferência entre a e b quando a diferença 

entre f(a) e f(b) não excedeu q. Considera-se um valor de preferência médio, 

igual a 1/2, para valores superiores a q e inferiores ou iguais a p, acima de p 

a preferência é total. 

Na função tipo 05 considera que a intensidade de preferência aumenta 

linearmente entre os valores q e p. Fora deste intervalo de variação, as 

preferências são iguais à função tipo 04. 

A intensidade das preferências aumenta continuamente e sem 

descontinuidade ao longo de d, para a função Tipo 6. O parâmetro s 

corresponde a distância, em d, da origem até o ponto de inflexão da curva. 

Error! Not a valid link. 
FIGURA 5.8: Critérios generalizados. Modificado de BRANS e MARECHAL 

(1997). 

Para este trabalho foi adotada a função de preferência tipo 3, para todos os 

critérios, visto que todos possuem a mesma escala de valores (1 a 9). O 

valor de p adotado foi o valor 3, que corresponde a 1/3 do valor máximo na 

escala adotada para todos os critérios. 

 



  

O método PROMETHEE está baseado em comparações par-a-par o 

primeiro passo para sua aplicação é a definição dos índices de preferência 

agregados e fluxos de hierarquização. 

Índice de preferência agregado: 

Sejam a, b ∈ A, e 

  π     (33) ( ) ( )∑
=

=
k

j
jj baPba

1
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π

π

(a,b) expressa como e com que grau a é preferível a b sobre todos os 

critérios e π(b,a) expressa como b é preferível a a. Usualmente tem-se 

(a,b) e π(b,a) positivos, e com as seguintes propriedades: 
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Implica em uma fraca preferência global de a sobre b;

Implica em uma forte preferência de a sobre b. 
s as avaliações π(a,b) e π(b,a), para todos os pares de 

 ∈ A, obtêm-se um gráfico para os valores de ordenação 

A, conforme ilustrado na FIGURA 5.9. 
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FIGURA 5.9: Gráfico de ordenação. Fonte: BRANS e MARESCHAL (1997). 

 

Fluxos de importância: 

O índice de preferência global possibilita a avaliação de cada alternativa a, 

face a (n-1) alternativas em a. Para tanto, define-se dois fluxos de 

importância, como seguem: 

Fluxo de importância positivo: 

 ( ) (∑
∈

+

−
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a ,

1
1

πφ )     (34) 

O fluxo de importância positivo expressa como uma alternativa a supera as 

demais, ou melhor, é o caractere de importância de a. O maior corresponde 

à melhor alternativa.  

Fluxo de importância negativo: 
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O fluxo negativo de importância expressa como uma alternativa a é 

superada pelas outras. Em outras palavras, é o caractere que define a 

fraqueza da alternativa a. O mais baixo corresponde a melhor alternativa.  

 

5.5.3.3-1) PROMETHEE I (ordenação parcial): 

Pode-se deduzir através dos fluxos de importâncias positivo e negativo uma 

hierarquização das alternativas. Ambos os fluxos são não-idênticos, assim, 

consideram-se quatro condições possíveis: 
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em que PI, II e RI indicam preferência, indiferença e o que não pode ser 

comparado, respectivamente. 

5.5.3.3-2) PROMETHEE II (ordenação completa) 

O DM freqüentemente prefere uma ordenação completa, pois é mais 

confortável para finalizar uma decisão.   Considera-se,  então,   para  cada  a 

∈ A, o fluxo de importância líquido definido por: 

  φ      (37) ( ) ( ) ( )aaa −+ += φφ

 



  

O balanço entre os fluxos de importância positivo e negativo proporcionam a 

escolha baseada no maior fluxo líquido de preferência. O maior valor 

corresponderá a melhor alternativa. 

A ordenação completa para o método PROMETHEE II é então definido por: 

aPIIb    se   φ(a) > φ(b)    

aIIIb    se   φ(a) = φ(b)    

Todas as alternativas são comparáveis. Não permanece o que não pode ser 
comparado, mas a informação resultante é mais contestável, visto que, uma 
parte considerável das informações perdem-se por consideram-se as 
diferenças.  

 



  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este capítulo está dividido em três partes, sendo a primeira relativa a 

valoração dos critérios adotados; na segunda parte encontra-se a análise 

dos pesos levantados para os critérios e construção da matriz “PayOff”, 

resultante dessas duas análises anteriores, e que correspondem as 

informações necessárias para a aplicação dos métodos multicriterias 

adotados; os resultados dos métodos multicriteriais são apresentados e 

discutidos na terceira e última parte.  

 

6.1- VALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS 

6.1.1 – Critério Econômico 

6.1.1.1- Volumes produzido e faturado 

Para o volume de água industrial produzido, considerou-se uma vazão 

média igual a 150 l/s e perda de 1% dessa vazão. A mudança maior 

introduzida neste trabalho em relação ao estudo da SABESP foi quanto ao 

volume de água produzido. Enquanto a SABESP adotou um volume 

incremental igual a 1,00 m3/s, para todas cinco as alternativas, neste 

trabalho, adotou-se vazões incrementais variando entre 1,0 m3/s a 0,1 m3/s. 

Esta variação é devida as diferenças entre os números de alternativas 

 



  

analisadas. Para as alternativas de 1 a 5, a vazão incremental será de 1,0 

m3/s; 0,2 m3/s para a alternativa 6; 0,3 m3/s para a alternativa 7; 0,8 m3/s 

para a alternativa 8 e 0,1 m3/s para a alternativa 9. 

Para a água potável, admitiu-se uma perda total igual a 60% do volume de 

água produzido. Estão incluídos nesta perda: 40% de perdas por distribuição 

e 20% relativos ao faturamento que já ocorre, mesmo sem fornecimento, em 

razão de existência de demanda reprimida, conforme anteriormente 

abordado. Desse modo, fatura-se somente 40% do volume produzido de 

água potável. Acrescenta-se a isso, entretanto, o incremento no volume 

faturado de esgoto decorrente do aumento de consumo para atender a essa 

demanda reprimida. A TABELA 6.1 resume os volumes produzido e 

faturados incrementais considerados segundo a ótica de análise adotada 

neste trabalho. 

TABELA 6.1: Volumes incrementais produzidos e faturados para cada um 
dos Planos de Ação propostos. 

 Alternativas 
 1 a 5 6 7 8 9 

 l/s l/s l/s l/s l/s 

Volume Produzido 1000 200 300 800 100 
Perdas 60% 60% 60% 60% 60% 

• Água Potável 400 80 120 320 40 

• Esgoto 204,8 41,0 61,4 163,8 20,5 

Volume faturado 604,8 121,0 181,4 483,8 60,5 
 
As TABELAS 6.2 e 6.3 mostram a composição dos custos marginais de 

produção de água potável e de água para reuso industrial, para todas as 

obras e serviços previstos para cada um dos planos de ação propostos. 

Estas tabelas foram baseadas nos quadros de avaliação econômica do 

relatório do “Projeto Cotia” (SABESP 1997). A TABELA 6.4 mostra a 

composição das relações B/C para cada um dos planos de ações propostos. 

 



  

TABELA 6.2 : Estimativa de custos para a produção de água p/ reuso industrial. Modificado SABESP (1997).Continua 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Custo Marginal de Longo Valor. Pres. Custo Marginal de Longo Valor. Pres. Custo Marginal de Longo Valor. Pres.. 

 

R$/m3 (%)    (R$1,000)  R$/m3 (%) (R$1,000)  R$/m3 (%) (R$1,000)
1 - Despesas de Exploração (R$1000) 0.5431     58.0 16332 0.5431 58.0 16332 0.8296 61.2 24949
1.1 - Custos Diretos de Operação e Manutenção 0.4526         48.3 13610 0.4526 48.3 13610 0.6913 51.0 20791
1.1.1 - Pessoal Direto                0.0336         3.6 1010 0.0336 3.6 1010 0.1210 8.9 3640
1.1.2 - Energia Elétrica 0.0738         7.9 2218 0.0738 7.9 2218 0.1147 8.5 3448
1.1.3 - Produtos Químicos 0.1610         17.2 4843 0.1610 17.2 4843 0.1919 14.1 5770
1.1.4 - Outros Custos Diretos 0.1842         19.7 5539 0.1842 19.7 5539 0.2638 19.5 7933
1.2 - Custos Indiretos 0.0905         9.7 2722 0.0905 9.7 2722 0.1383 10.2 4158
1.2.1 - Custos Comerciais 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
1.2.1 - Custos Administrativos 0.0905         9.7 2722 0.0905 9.7 2722 0.1383 10.2 4158
2 - Investimentos Diretos (R$1000) 0.3932         42.0 11825 0.3932 42.0 11825 0.5264 38.8 15830.1
2.1 - Est. de Cond/to  para Reuso 1 (ECR-1) 0.1747         18.7 5253 0.1747 18.7 5253 0.1747 12.9 5253
2.2 - Estação de Bombeamento 1 - Rio Cotia 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.3 - Linha de Recalque 1: Rio Cotia 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.4 - Est. de Cond/to para Reuso 2 (ECR-2) 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.1834 13.5 5514
2.5 - Estação de Bomb/to 2: Reuso Industrial 0.0111         1.2 334 0.0111 1.2 334 0.0000 0.0 0
2.6 - Linha de Recalque 2: Reuso Industrial 0.1300         13.9 3910 0.1300 13.9 3910 0.0538 4.0 1618
2.7 - Estação de Bombeamento 3: Reuso 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0250 1.8 753
2.8 - Linha de Recalque 3: Reuso 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.9 - Desapropriações 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.10 - ALC - ETE 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.11 - ALC - Fazendinha 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.12 - ALC - Rio das Pedras 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.13 - ALC - Moinho Velho 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.14 - Estação de Tratamento de Água 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.15 - Recuperação das Isolinas        0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.16 - Derivações para as Indústrias 0.0417         4.5 1253 0.0417 4.5 1253 0.0417 3.1 1253
2.17 - Supervisão                                        0.0357         3.8 1075 0.0357 3.8 1075 0.0479 3.5 1439
3 - Volume Faturado (1000 m3) 30073   30073 30073
Custo Marginal de Longo Prazo (R$/m3) 0.9363   0.9363 1.3560

               Continuação 

 



  

Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 7 
Custo Marginal de Longo Valor. Pres. Custo Marginal de Longo Valor. Pres. Custo Marginal de Longo Valor. Pres. 

 

R$/m3 (%)    (R$1,000)  R$/m3 (%) (R$1,000)  R$/m3 (%) (R$1,000)
1 - Despesas de Exploração (R$1000) 0.8296     61.2 24949 0.5431 62.6 16332 0.7133 68.9 21450
1.1 - Custos Diretos de Operação e Manutenção 0.6913         51.0 20791 0.4526 52.2 13610 0.4526 43.7 13610
1.1.1 - Pessoal Direto                0.1210         8.9 3640 0.0336 3.9 1010 0.0336 3.2 1010
1.1.2 - Energia Elétrica 0.1147         8.5 3448 0.0738 8.5 2218 0.0738 7.1 2218
1.1.3 - Produtos Químicos 0.1919         14.1 5770 0.1610 18.6 4843 0.1610 15.6 4843
1.1.4 - Outros Custos Diretos 0.2638         19.5 7933 0.1842 21.2 5539 0.1842 17.8 5539
1.2 - Custos Indiretos 0.1383         10.2 4158 0.0905 10.4 2722 0.2607 25.2 7840
1.2.1 - Custos Comerciais 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
1.2.1 - Custos Administrativos 0.1383         10.2 4158 0.0905 10.4 2722 0.2607 25.2 7840
2 - Investimentos Diretos (R$1000) 0.5264         38.8 15830.1 0.3247 37.4 9764.7 0.3222 31.1 9688.8
2.1 - Est. de Cond/to  para Reuso 1 (ECR-1) 0.1747         12.9 5253 0.1747 20.1 5253 0.1863 18.0 5603
2.2 - Estação de Bombeamento 1 - Rio Cotia 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.3 - Linha de Recalque 1: Rio Cotia 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.4 - Est. de Cond/to para Reuso 2 (ECR-2) 0.1834         13.5 5514 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.5 - Estação de Bomb/to 2: Reuso Industrial 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0111 1.1 334
2.6 - Linha de Recalque 2: Reuso Industrial 0.0538         4.0 1618 0.0538 6.2 1618 0.0538 5.2 1618
2.7 - Estação de Bombeamento 3: Reuso 0.0250         1.8 753 0.0250 2.9 753 0.0000 0.0 0
2.8 - Linha de Recalque 3: Reuso 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.9 - Desapropriações 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.10 - ALC - ETE 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.11 - ALC - Fazendinha 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.12 - ALC - Rio das Pedras 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.13 - ALC - Moinho Velho 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.14 - Estação de Tratamento de Água 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.15 - Recuperação das Isolinas        0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.16 - Derivações para as Indústrias 0.0417         3.1 1253 0.0417 4.8 1253 0.0417 4.0 1253
2.17 - Supervisão                                        0.0479         3.5 1439 0.0295 3.4 888 0.0293 2.8 881
3 - Volume Faturado (1000 m3) 30073   30073 30073
Custo Marginal de Longo Prazo (R$/m3) 1.3560   0.8678 1.0354

 

 



  

TABELA 6.3: Estimativa do custo da água tratada para reuso potável. Modificado de SABESP (1997)    Continua... 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Custo Marginal de Longo Valor. Pres. Custo Marginal de Longo Valor. Pres. Custo Marginal de Longo Valor. Pres. 

 

R$/m3 (%)    (R$1,000)  R$/m3 (%) (R$1,000)  R$/m3 (%) (R$1,000)
1 - Despesas de Exploração (R$1000) 0.4493     52.1 36393 0.4652 48.3 37679 0.4674 56.1 37861
1.1 - Custos Diretos de Operação e Manutenção 0.3209         37.2 25995 0.3323 34.5 26913 0.3339 40.0 27044
1.1.1 - Pessoal Direto                0.0272         3.2 2204 0.0272 2.8 2204 0.0245 2.9 1987
1.1.2 - Energia Elétrica 0.0790         9.2 6400 0.0790 8.2 6400 0.0903 10.8 7316
1.1.3 - Produtos Químicos 0.0744         8.6 6026 0.0820 8.5 6638 0.0744 8.9 6026
1.1.4 - Outros Custos Diretos 0.1403         16.3 11365 0.1441 15.0 11671 0.1446 17.3 11715
1.2 - Custos Indiretos 0.1284         14.9 10398 0.1329 13.8 10766 0.1336 16.0 10818
1.2.1 - Custos Comerciais 0.0642         7.4 5199 0.0665 6.9 5383 0.0668 8.0 5409
1.2.1 - Custos Administrativos 0.0642         7.4 5199 0.0665 6.9 5383 0.0668 8.0 5409
2 - Investimentos Diretos (R$1000) 0.4123         51.7 33396 0.4976 55.5 40305.1 0.3663 47.8 29669.2
2.1 - Est. de Cond/to  para Reuso 1 (ECR-1) 0.0216         2.7 1751 0.0216 2.4 1751 0.0216 2.8 1751
2.2 - Estação de Bombeamento 1 - Rio Cotia 0.0028         0.3 226 0.0028 0.3 226 0.0028 0.4 226
2.3 - Linha de Recalque 1: Rio Cotia 0.0189         2.4 1531 0.0189 2.1 1531 0.0189 2.5 1531
2.4 - Est. de Cond/to para Reuso 2 (ECR-2) 0.0681         8.5 5514 0.0681 7.6 5514 0.0227 3.0 1838
2.5 - Estação de Bomb/to 2: Reuso Industrial 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.6 - Linha de Recalque 2: Reuso Industrial 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.7 - Estação de Bombeamento 3: Reuso 0.0103         1.3 835 0.0103 1.2 835 0.0031 0.4 251
2.8 - Linha de Recalque 3: Reuso 0.0433         5.4 3509 0.0433 4.8 3509 0.0541 7.1 4381
2.9 - Desapropriações 0.0289         3.6 2339 0.0289 3.2 2339 0.0289 3.8 2339
2.10 - ALC - ETE 0.0043         0.5 350 0.0043 0.5 350 0.0043 0.6 350
2.11 - ALC - Fazendinha 0.0124         1.6 1003 0.0124 1.4 1003 0.0124 1.6 1003
2.12 - ALC - Rio das Pedras 0.0052         0.6 418 0.0052 0.6 418 0.0052 0.7 418
2.13 - ALC - Moinho Velho 0.0072         0.9 585 0.0072 0.8 585 0.0072 0.9 585
2.14 - Estação de Tratamento de Água 0.1333         16.7 10795 0.2108 23.5 17076 0.1333 17.4 10795
2.15 - Recuperação das Isolinas        0.0186         2.3 1504 0.0186 2.1 1504 0.0186 2.4 1504
2.16 - Derivações para as Indústrias 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.17 - Supervisão                                        0.0375         4.7 3036 0.0452 5.0 3664 0.0333 4.3 2697
3 - Volume Faturado (1000 m3) 81000   81000 81000
Custo Marginal de Longo Prazo (R$/m3) 0.8616   0.9628 0.8337

 

 



  

               Continuação 
Alternativa 4 Alternativa 5 Alternativa 6 

Custo Marginal de Longo Valor. Pres. Custo Marginal de Longo Valor. Pres. Custo Marginal de Longo Valor. Pres. 

 

R$/m3 (%)    (R$1,000)  R$/m3 (%) (R$1,000)  R$/m3 (%) (R$1,000)
1 - Despesas de Exploração (R$1000) 0.4833     54.3 39146 0.4476 50.7 36252 0.3414 37.6 5531
1.1 - Custos Diretos de Operação e Manutenção 0.3452         38.8 27962 0.3197 36.2 25895 0.2439 26.9 3951
1.1.1 - Pessoal Direto                0.0245         2.8 1987 0.0164 1.9 1328 0.0000 0.0 0
1.1.2 - Energia Elétrica 0.0903         10.1 7316 0.0853 9.7 6906 0.0786 8.7 1274
1.1.3 - Produtos Químicos 0.0820         9.2 6638 0.0781 8.9 6329 0.0506 5.6 820
1.1.4 - Outros Custos Diretos 0.1484         16.7 12021 0.1399 15.9 11332 0.1146 12.6 1857
1.2 - Custos Indiretos 0.1381         15.5 11184 0.0639 14.5 10358 0.0975 10.7 15800
1.2.1 - Custos Comerciais 0.0690         7.8 5592 0.0000 7.2 5179 0.0488 5.4 790
1.2.1 - Custos Administrativos 0.0690         7.8 5592 0.0639 7.2 5179 0.0488 5.4 790
2 - Investimentos Diretos (R$1000) 0.4070         49.6 32963.7 0.4346 53.1 35198.9 0.5232 60.5 8476.6
2.1 - Est. de Cond/to  para Reuso 1 (ECR-1) 0.0216         2.6 1751 0.0216 2.6 1751 0.0000 0.0 0
2.2 - Estação de Bombeamento 1 - Rio Cotia 0.0028         0.3 226 0.0028 0.3 226 0.0140 1.6 226
2.3 - Linha de Recalque 1: Rio Cotia 0.0189         2.3 1531 0.0189 2.3 1531 0.0945 10.9 1531
2.4 - Est. de Cond/to para Reuso 2 (ECR-2) 0.0227         2.8 1838 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.5 - Estação de Bomb/to 2: Reuso Industrial 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.6 - Linha de Recalque 2: Reuso Industrial 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.7 - Estação de Bombeamento 3: Reuso 0.0031         0.4 251 0.0103 1.3 835 0.0000 0.0 0
2.8 - Linha de Recalque 3: Reuso 0.0135         1.6 1095 0.0541 6.6 4381 0.0000 0.0 0
2.9 - Desapropriações 0.0289         3.5 2339 0.0289 3.5 2339 0.0000 0.0 0
2.10 - ALC - ETE 0.0043         0.5 350 0.0043 0.5 350 0.0000 0.0 0
2.11 - ALC - Fazendinha 0.0124         1.5 1003 0.0124 1.5 1003 0.0000 0.0 0
2.12 - ALC - Rio das Pedras 0.0052         0.6 418 0.0052 0.6 418 0.0000 0.0 0
2.13 - ALC - Moinho Velho 0.0072         0.9 585 0.0072 0.9 585 0.0000 0.0 0
2.14 - Estação de Tratamento de Água 0.2108         25.7 17076 0.2108 25.8 17076 0.2744 31.7 4445
2.15 - Recuperação das Isolinas        0.0186         2.3 1504 0.0186 2.3 1504 0.0928 10.7 1504
2.16 - Derivações para as Indústrias 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.17 - Supervisão                                        0.0370         4.5 2997 0.0395 4.8 3200 0.0476 5.5 771
3 - Volume Faturado (1000 m3) 81000   81000 16200
Custo Marginal de Longo Prazo (R$/m3) 0.8902   0.8821 0.8647
 

 



  

               Continuação 
Alternativa 7 Alternativa 8 Alternativa 9 

Custo Marginal de Longo Valor. Pres. Custo Marginal de Longo Valor. Pres. Custo Marginal de Longo Valor. Pres. 

 

R$/m3 (%)    (R$1,000)  R$/m3 (%) (R$1,000)  R$/m3 (%) (R$1,000)
1 - Despesas de Exploração (R$1000) 0.3234     46.9 7859 0.4732 44.6 30666 0.2870 26.2 2325
1.1 - Custos Diretos de Operação e Manutenção 0.2310         33.5 5613 0.3380 31.9 21905 0.2050 18.7 1661
1.1.1 - Pessoal Direto                0.0000         0.0 0 0.0205 1.9 1328 0.0000 0.0 0
1.1.2 - Energia Elétrica 0.0700         10.2 1701 0.0934 8.8 6052 0.0527 4.8 427
1.1.3 - Produtos Químicos 0.0507         7.4 1231 0.0781 7.4 5063 0.0506 4.6 410

0.1103         16.0 2681 0.1460 13.8 9462 0.1017 9.3 824
1.2 - Custos Indiretos 0.0924         13.4 2246 0.1352 12.7 8762 0.0820 7.5 664
1.2.1 - Custos Comerciais 0.0462         6.7 1123 0.0676 6.4 4381 0.0410 3.7 332
1.2.1 - Custos Administrativos 0.0462         6.7 1123 0.0676 6.4 4381 0.0410 3.7 332
2 - Investimentos Diretos (R$1000) 0.3083         48.8 7491 0.5879 56.2 38095.2 0.7217 71.5 5845.4
2.1 - Est. de Cond/to  para Reuso 1 (ECR-1) 0.0000         0.0 0 0.0270 2.6 1751 0.0000 0.0 0
2.2 - Estação de Bombeamento 1 - Rio Cotia 0.0093         1.5 226 0.0035 0.3 226 0.0000 0.0 0
2.3 - Linha de Recalque 1: Rio Cotia 0.0000         0.0 0 0.0236 2.3 1531 0.0000 0.0 0
2.4 - Est. de Cond/to para Reuso 2 (ECR-2) 0.0000         0.0 0 0.0851 8.1 5514 0.0000 0.0 0
2.5 - Estação de Bomb/to 2: Reuso Industrial 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.6 - Linha de Recalque 2: Reuso Industrial 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.7 - Estação de Bombeamento 3: Reuso 0.0000         0.0 0 0.0129 1.2 835 0.0000 0.0 0
2.8 - Linha de Recalque 3: Reuso 0.0000         0.0 0 0.0542 5.2 3509 0.0000 0.0 0
2.9 - Desapropriações 0.0000         0.0 0 0.0361 3.4 2339 0.0000 0.0 0
2.10 - ALC - ETE 0.0000         0.0 0 0.0054 0.5 350 0.0000 0.0 0
2.11 - ALC - Fazendinha 0.0000         0.0 0 0.0155 1.5 1003 0.0000 0.0 0
2.12 - ALC - Rio das Pedras 0.0000         0.0 0 0.0065 0.6 418 0.0000 0.0 0
2.13 - ALC - Moinho Velho 0.0000         0.0 0 0.0090 0.9 585 0.0000 0.0 0
2.14 - Estação de Tratamento de Água 0.2091         33.1 5080 0.2325 22.2 15067 0.4704 46.6 3810
2.15 - Recuperação das Isolinas        0.0619         9.8 1504 0.0232 2.2 1504 0.1857 18.4 1504
2.16 - Derivações para as Indústrias 0.0000         0.0 0 0.0000 0.0 0 0.0000 0.0 0
2.17 - Supervisão                                        0.0280         4.4 681 0.0534 5.1 3463 0.0656 6.5 531
3 - Volume Faturado (1000 m3) 24300   64800 8100
Custo Marginal de Longo Prazo (R$/m3) 0.6317   1.0611 1.0086

1.1.4 - Outros Custos Diretos 

 

 



  

TABELA 6.4: Planilha de composição da relação Benefício/Custo para as alternativas de projeto  Continua... 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alterantiva 5 Discriminação 

V. Presente Méd. Anual V. Presente Méd. Anual V. Presente Méd. Anual V. Presente Méd. Anual V. Presente Méd. Anual 

1 - Receita de Operação 
 

134463 20939 134463 20939 134463 20939 134463 20939 134463 20939 

1.1 - Água Indústrial 10420          1623 10420 1623 10420 1623 10420 1623 10420 1623
1.2 - Água Potável 84645          13181 84645 13181 84645 13181 84645 13181 84645 13181
1.3 - Esgoto 39398          6135 39398 6135 39398 6135 39398 6135 39398 6135
           
1 - Despesas de Exploração 
 

52725 8211 54011 8411 62811 9781 64095 9981 52585 8189 

1.1 - Custos de Operação e Manutenção 39605          6168 40523 6310 47835 7449 48753 7592 39505 6152
1.2 - Custos Comerciais 5199          810 5383 838 5409 842 5592 871 5179 807
1.3 - Custos Administrativos 7921          1234 8105 1262 9567 1490 9750 1518 7901 1230
           
2 - Saldo Operacional 
 

81738 12729 80452 12528 71652 11158 70368 10958 81878 12751 

3 - Investimentos 45221 
 

7042 52130 8118 45499 7085 48794 7598 44964 7002

4 - Saldo Final 36517   28322   26153  21574  36914   

5 - Relação Benefício Custo (B/C) 1.37     1.27 1.24 1.19 1.38

         

         

         

         

  

 
 
 

 



  

              Continuação. 
Discriminação Alternativa 6 Alternativa 7 Alternativa 8 Alternativa 9 

 V. Presente Méd. Anual V. Presente Méd. Anual V. Presente Méd. Anual V. Presente Méd. Anual 

1 - Receita de Operação 24809 3863 56474 8794 99235 15453 12405 1932 
         
1.1 - Água Indústrial 0       0 10420 1623 0 0 0 0
1.2 - Água Potável 16929        2636 31426 4894 67716 10545 8465 1318
1.3 - Esgoto 7880        1227 14628 2278 31519 4908 3940 614
         
1 - Despesas de Exploração 5531 861 29309 4564 30667 4776 7585 1181 
         
1.1 - Custos de Operação e Manutenção 3951        615 19223 2994 21905 3411 1661 259
1.2 - Custos Comerciais 790        123 1123 175 4381 682 5592 871
1.3 - Custos Administrativos 790        123 8963 1396 4381 682 332 52
         
2 - Saldo Operacional 19278 3002 27165 4230 68568 10678 4820 751 
         
3 - Investimentos 8477 1320 17180 2675 46029 7168 5845 910 
            
4 - Saldo Final 10801   9985   22539   -1025   
         
5 - Relação Benefício Custo (B/C) 

 
1.77 1.21 1.29 0.92     (<1.12) 

       

       

       

       

 

 

 



  

A valoração do critério benefício/custo, baseada nas considerações 

anteriores fica então definida de acordo com a TABELA 6.5. 

TABELA 6.5: Faixa de variação para os valores da relação B/C. 
Faixa de variação Valor Observação 

B/C < 1,12 1 
1,12 < B/C < 1,21 2 
1,21 < B/C < 1,30 3 
1,30 < B/C < 1,39 4 
1,39 < B/C < 1,48 5 
1,48 < B/C < 1,57 6 
1,57 < B/C < 1,66 7 
1,66 < B/C < 1,75 8 
1,75 < B/C 9 

A taxa de desconto anual adotada de 12%, 
qualquer valor inferior a esta taxa indicará 
que a alternativa é anti-econômica. A 
alterantiva 9 é anti-econômica pois sua 
relação B/C=0.92, ou melhor esta 
alternativa, se implementada dará prejuízo. 

 

6.1.2- Atratividade 

Todas as alternativas procuram garantir a oferta de água para o 

abastecimento público. No entanto, o aumento da produção do sistema Alto 

Cotia irá reduzir a vazão do rio Cotia a jusante da barragem Nossa Senhora 

das Graças, prejudicando, principalmente, algumas atividades agrícolas 

desenvolvidas nessa região, no período seco.  

Existem três possibilidades para a oferta da água, fator de atração ou 

inibidor de atividades: 1) a de aumento da oferta; 2) a de diminuição e, 3) a 

de não alteração, com pontos atribuídos iguais a 1, -1 e zero, 

respectivamente. A pontuação final, para cada plano de ação, foi o 

somatório de todas as expectativas consideradas. A escala de valores foi 

então determinada em função dos valores máximos e mínimos atingidos por 

todas as alternativas analisadas, como mostrado na TABELA 6.6. A TABELA 

6.7 mostra a escala final de valores para o critério atratividade. 

 



  

TABELA 6.6: Composição da pontuação para valoração do critério 
atratividade. 
 ALTERNATIVAS 

Atividade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Agrícola 1 1 1 1 1 -1 0 0 -1 
Industrial 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 

Residencial 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 
Somatório 

Total 
3 3 3 3 3 -1 2 0 -3 

 
 
TABELA 6.7: Escala final de valores para o critério atratividade. 

Escala de variação Valor final 
-3 1 
-2 2 
-1 3 
0 5 
1 7 
2 8 
3 9 

 

 
6.1.3 - Saúde física da população  

 

O quadro real de ocorrências de doenças prováveis a veiculação hídrica na 

bacia rio Cotia é apresentado na FIGURA 6.1. Porém, as informações 

levantadas para a elaboração do mapa da FIGURA 6.1 foram insuficientes 

para garantir uma boa representatividade amostral, ou melhor, a 

confiabilidade das informações contidas naquela figura é baixa. Os principais 

motivos para não se ter conseguido maiores informações foram: 1) São 

poucos os casos registrados; 2) Os dados levantados correspondem a uma 

pequena análise amostral de fichas médicas pois os hospitais e postos de 

saúde não mantêm cadastros sistemáticos sobre as ocorrências de doenças 

classificadas por categorias. Diarréias, por exemplo, são generalizadas e 

não vinculadas à água. 3) Os dois casos de leptospirose que foram 

 



  

registrados nas amostras correspondiam, na realidade, a pessoas que 

estavam em trânsito pela região, ou melhor, não eram residentes na área do 

estudo. 

Devido aos motivos anteriormente expostos, a valoração do presente critério 

foi baseado em variáveis potenciais como provável impacto das áreas de 

alagadiços e qualidade da água. Esta última subdividida em dois subcritérios 

a saber: a qualidade da água que entra no sistema das áreas de alagadiços 

(provenientes da ETE-Barueri) e a qualidade da água tratada e distribuída 

pela ETA- Baixo Cotia.  

Os prováveis impactos em áreas de alagadiços estão relacionados a água 

bruta e plantas aquáticas. A água bruta, com ampla variação nas suas 

propriedades fisico-químicas e biológicas, contribuem para proporcionar um 

amplo espectro de criadouros para inúmeras espécies de mosquitos, 

transmissores ou não de doenças. A trama de raízes e folhas formada 

devido a vegetação aqüática também podem representar importante 

criadouro de mosquitos. A SABESP garante o cumprimento de todas as 

ações mitigadoras propostas para minimizar esses impactos negativos, 

como por exemplo, a manutenção de peixes largófagos dentro das áreas de 

alagadiços. Contudo, para efeito de valoração deste critério considerou-se 

estes impactos como de pequena magnitude.  

Também é levado em consideração se os locais onde serão construídas as 

áreas de alagadiços estarem localizadas sobre áreas críticas a doenças de 

veiculação hídrica.  

 

 



  

 
Figura 6.1: Mapa das Áreas de Conflito à Saúde Pública, indicando 

ocorrências por bairro (escala original 1:50.000). Modificado de SABESP 
(1997). 

 



  

A FIGURA 6.2, mostra que as ALC ocuparão áreas com baixa ou nenhuma 

criticidade a doenças. A exceção parece estar na ALC - do Rio das Pedras 

que está localizada próxima às áreas de alta e moderada criticidade, melhor 

visualizada na FIGURA 6.3. Dessa forma procede-se a um somatório de 

efeitos positivos ou negativos quanto a qualidade da água e aos impactos 

causados pelas ALC e Isolinas, como observado na TABELA 6.8. A TABELA 

6.9 aponta a composição de todos os valores críticos para cada uma das 

obras previstas, ou conjunto de obras, para cada uma das alternativas. 

 

 

 
Figura 6.2:  Mapa de áreas críticas a doenças de veinculação hídrica para a 

bacia do Baixo Cotia (escala original 1:50.000). Modificado de SABESP 
(1997). 

 

 

 

 



  

TABELA 6.8: Composição de valor de criticidade a doenças de veiculação 
hídrica. 

Criticidade ISOLINA ALC - 
ETE 

ALC - 
Pedras 

ALC - M. 
Velho 

ALC- 
Fazendinh

a 
Muito Baixa 1x2,47 0 1x0,11 1x11,96 1x5,85 

Baixa  2x6,72 2x0,38 2x1,96 0 2x12,39 
Moderada 3x1,87 3x3,60 3x2,16 0 3x2,09 

Alta 4x0,29 4x1,60 4x4,21 0 4x0,18 
Extremamente 5x0,07 0 0 0 0 

Somatório 23,03 17,96 27,35 11,96 37,62 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 6.3 :Mapa de áreas críticas a doenças de veiculação hídrica nos 

locais previstos para as obras na bacia do Baixo Cotia (escala original 
1:50.000). Modificado de SABESP (1997). 

 
 
 

 



  

Tabela 6.9: Composição dos valores resultantes dos esquemas propostos 
para cada alternativa, baseados na TABELA 6.8. 

 Alternativas 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
∑  217,9 217,9 217,9 217,9 217,9 23,0 23,0 217,9 23,0 

 

 

De acordo com as áreas de criticidade a doenças de veiculação hídrica 

definiu-se a relação entre o somatório das criticidades e o valor agregado, 

como definido abaixo: 

a)      23,0 ⇒   0 (Potencial impacto negativo muito baixo) 
b)    217,9 ⇒  -1 (Potencial impacto negativo significativo) 
 
A TABELA 6.10 compõe todos os impactos, positivos ou negativos, de modo 

a permitir a construção de uma escala de valores para este critérios em 

questão. A TABELA 6.11 apresenta a escala final de valores para o critério 

saúde física da população. 

 
TABELA 6.10: Composição da escala de valores para o critério Saúde Física 

da população; 

Saúde Física ALTERNATIVAS 
Qualidade Água 

de Entrada e 
Saída 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ECR-1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
ECR-2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

ALC-ETE 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
ALC- MV e RP 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

ALC- Fazendinha 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
ETA-Convencional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ETA-Avançada 0 1 0 1 1 0 0 1 0 
Impactos da ALC -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 
Áreas Críticas a Baseado no mapa de criticidade de doenças de veiculação hídrica 

Doenças de V. H. -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 
Somatório Total 4 5 4 5 4 1 1 4 1 
 

 



  

TABELA 6.11: Escala de valores atribuída ao critério saúde física. 
Somatório total Valor da escala 

1 1 
2 3 
3 5 
4 7 
5 9 

 
 

6.1.4 – Disponibilidade de áreas destinadas ao lazer e a recreação 
(Saúde mental) 

As extensões das áreas verdes (faixas de áreas verdes que podem ser 

utilizadas como áreas de lazer nos entornos das áreas de alagadiços 

construídas e no entorno da represa Isolina) estão apresentadas na TABELA 

6.12, para cada uma das obras previstas. A TABELA 6.13 apresenta os 

valores finais obtidos para o critério saúde mental da população. 

 
TABELA 6.12: Composição das áreas verdes totais prováveis para 

implantação, segundo cada Plano de Ação proposto. 
Obras ALTERNATIVAS 

previstas  1 a 5 e 8 6 e 7 9 
Isolina 7,29 (ha) 7,29 (ha) 0 

ALC/ETE 5,22 (ha) 0 0 
ALC/R. Pedras 7,80 (ha) 0 0 

ALC/R. M. Velho 5,85 (ha) 0 0 
ALC/Fazendinha 9,00 (ha) 0 0 
Somatório Total 35,16 (ha) 7,29 (ha) 0 

 
TABELA 6.13: Escala de valores final para o critério saúde mental. 

Faixa de variação Valor final 
Área <   4,0 ha 1 

4,0 ha < Área <   8,0 ha 2 
8,0 ha < Área < 12,0 ha 3 

12,0 ha < Área < 16,0 ha 4 
16,0 ha < Área < 20,0 ha 5 
20,0 ha < Área < 24,0 ha 6 
24,0 ha < Área < 28,0 ha 7 
28,0 ha < Área < 32,0 ha 8 

Área > 32,0 ha 9 

 



  

6.1.5. Geração de empregos 
Foram considerados os empregos diretos gerados pela implantação e 

manutenção das alternativas propostas, indicados no relatório econômico 

(SABESP, 1997). A TABELA 6.14 mostra o número de empregos diretos 

gerados por cada uma das obras previstas. A escala de valores final para 

este critério está apresentada na TABELA 6.15. 

 
 
TABELA 6.14: Composição do número total de empregos diretos gerados 

por cada um dos planos de ação propostos 
Empregos Novos ALTERNATIVAS 

Permanentes  1 e 2 3 e 4 5 6 7 8 9 
ECR-1 3 3 3 0 3 3 0 
ECR-2 3 3 0 0 0 0 0 
EB-1 4 4 4 4 4 4 0 
EB-2 4 0 0 0 4 0 0 
EB-3 4 4 4 0 0 4 0 

ALC – ETE 3 3 3 0 0 3 0 
ALC – R. Pedras 2 2 2 0 0 2 0 

ALC – R. M. Velho 2 2 2 0 0 2 0 
ALC – Fazendinha 2 2 2 0 0 2 0 
ETA – Convencional 0 0 0 0 0 0 0 
ETA – Avançada 0 0 0 0 0 0 0 
Somatório Total 27 24 21 4 11 20 0 

 
 
 
TABELA 6.15: Escala final de valores para o critério empregos. 

Número de empregos permanentes gerados Valor final 
nenhum 1 

01  a 04 2 
05  a 08 3 
09  a 12 4 
13  a 15 5 
16  a  18 6 
19  a 21 7 
22  a 24 8 
25  a 27 9 

 
 

 



  

6.1.6 - Perigos de acidentes 

O procedimento para a valoração deste critério foi igual ao utilizado para 

valorar o critério “saúde física”, quando analisado o mapa de áreas críticas a 

doenças de veiculação hídrica. Desta forma a FIGURA 6.4 mostra as áreas 

atingidas pelas obras e em quais níveis de criticidade estão inseridas e a 

FIGURA 6.5 ilustra, em detalhes, estas mesmas áreas. 

Os níveis de criticidade foram compostos conforme TABELA 6.16, e a 

composição de todos os índices de criticidade, por alternativas, são 

apresentados na TABELA 6.17. A escala final de valores é apresentada pela 

TABELA 6.18. 

 
 
 

FIGURA 6.4: Mapa das áreas críticas a ocorrência de acidentes perigosos 
para a bacia do Baixo Cotia (original de 1:50.000). Modificado de 
SABESP (1997). 

 



  

TABELA 6.16: Ponderação da pontuação para valoração do critério “risco a 
acidentes perigosos”. 

Criticidade ISOLINA ALC - ETE ALC - R 
Pedras 

ALC - M. 
Velho 

ALC - 
Fazendinh

a 
Sem Criticidade 0 0 0 1x11,96 1x16,03 

Muito Baixa 0 0 0 0 2x3,60 
Baixa  0 0 0 0 3x0,14 

Moderada 0 0 0 0 0 
Modera/te Alta 5x10,57 5x4,79 5x0,22 0 5x0,74 

Alta 0 6x0,79 6x8,21 0 0 
Extrema/te Alta 7x0,83 0 0 0 0 

Somatório 58,66 28,69 50,36 11,96 27,35 
 
TABELA 6.17: Composição dos valores resultantes para os esquemas 

propostos para cada alternativa, baseados nos resultados da 
TABELA.6.16. 

 Alternativas 
 1 a 5 e 8 6 e 7 9 

∑  177,02 58,66 58,66 
 
 

FIGURA
propostas (original de 1:50.000). Modificado de 

SABESP (1997). 

 6.5: Áreas críticas a ocorrência de acidentes perigosos, para cada 
uma das obras 

 



  

TABELA 6.18: Escala final de valores para o critério perigo de acidentes. 
Faixa de variação 

Valor Final 
Área  Crítica <   60,00 9 

60,00 < Área Crítica <   97,00 7 
97,00 < Área Crítica < 134,00 5 

134,00 < Área Crítica < 171,00 3 
171,00 < Área Crítica 1 

 
 
 
 
 

6.1.7 - Mudança de atividades induzidas pelas obras 

Com a recuperação e/ou reabilitação de áreas florestais, algumas atividades 

deverão ocorrer devido a alteração da ocupação dos solos. A FIGURA 6.6 

ilustra as áreas indicadas à recuperação florestal e a FIGURA 6.7, 

modificada de FIGURA 6.6, mostra a dimensão da área provável atingida. As 

áreas totais abrangidas pelas obras, para cada alternativa, são indicadas na 

TABELA 6.19. 

 
TABELA 6.19: Prováveis áreas totais sujeitas a mudanças de atividades 

induzidas pelas obras. 
 Alternativas 
 1 a 5 e 8 6 e 7 9 
Área Total Provável Recuperada (ha) 265,88 16,88 0 

 

A essas áreas atingidas deve-se sobrepor as áreas de uso atual da terra 

para se determinar a parcela de cada mudança de atividade. A FIGURA 6.8 

ilustra o uso atual da terra e a FIGURA 6.9 ilustra a sobreposição das áreas 

de conflito. A composição dos valores resultantes da ponderação das áreas 

sujeitas às mudanças de atividades antrópicas, devido a implantação das 

obras, é apresentada na TABELA 6.20.  

 



  

 

FIGURA 6.6: Mapas das áreas potenciais para a recuperação florestal na 
bacia do Rio Cotia (original de 1:50.000). Mapa modificado de SABESP 
(1997). 

 
 

FI
ão 

das obras (original de 1:50.000). Mapa modificado de SABESP (1997). 
 

GURA 6.7: Área total provável a recuperação florestal em função de 
alguns planos de ação de prioridade alta e moderada na faixa de aç

 



  

FIGURA 6.8: Mapa de cobertura vegetal e uso e ocupação da terra - 1994, 
para a bacia do Baixo Cotia (original de 1:25.000). Modificado de 
SABESP (1997). 

 
 

TABELA 6.20: Composição dos valores resultantes da ponderação das 
áreas sujeitas a mudanças de atividades antrópicas, devido a 
implantação das obras. 

Atividade  Alternativas 
Substituída Ponderação 1 a 5 e 8 6, 7 e 9 
Desocupada 1 1x49,77 ha 1x13,33 ha 
Rural 2 2x109,39 ha 0 
Industrial 3 3x0,04 ha 3x0,04 ha 
Urbana 4 4x106,69 ha 4x3,82 ha 
Total Ponderado. ------------- 695,43 16,61 
 
 
 
A escala da valoração foi definida pelos seguintes valores: 
 
a)         16,61  ⇒ 9 
b)       695,43  ⇒ 1 
 

 



  

 

FIGURA 6.9: Mapa de cobertura vegetal, uso e ocupação da terra (ano de 
1994). Detalhe para as áreas sujeitas a alterações induzidas pelas obras. 
Modificado de SABESP (1997). 

 
 
 
 
6.1.8 - Reassentamento  

 

As alternativas atingiram grupos de pessoas assentadas às margens dos 

cursos d’água e áreas alagadas, através de uma relação direta entre as 

áreas atingidas pelas obras e o número provável de pessoas atingidas.  

A FIGURA 6.10 ilustra a ocupação das margens dos cursos d’água urbanos 

e a FIGURA 6.11 ilustra a pressão urbana sobre o reservatório da represa 

Isolina Superior, em que pode ser visualizado um campo de futebol, 

construído pela prefeitura de Barueri, dentro da área alagável do 

reservatório.  

 

 

 


