
  

6.2 - PESOS PARA OS CRITÉRIOS 
 

Para a definição dos pesos para os critérios elaborados, foi realizada uma 

consulta à vários profissionais ligados às Áreas de Recursos Hídricos e 

Ambiente, todos de nível superior. Aos questionários foram enviados para 73 

profissionais no país e no exterior, porém apenas 32 responderam até o 

fechamento deste trabalho.  

Os questionários foram respondidos por engenheiros (civis, agrícolas, 

florestais, sanitaristas e agrônomos) biólogos, ecólogos, geógrafos e 

geólogos, todos da área de pesquisa e tecnologia. Responderam também ao 

questionários alguns técnicos que atuam na área administrativa, de 

superintendências de orgãos como a SABESP e CETESB. Sendo assim, as 

respostas ao questionário vêm das seguintes instituições: UNICAMP – 

Faculdades de Engenharia Civil e de Engenharia Agrícola; EESC-USP – 

Departamento de Hidráulica e Saneamento; UFSCar; SABESP e CETESB.  

Dos trinta e dois questionários respondidos pode-se observar que existe 

uma grande variação nos pesos dos critérios atribuídos por cada um dos 

profissionais, o que reflete uma divergência de opiniões devido, talvez, às 

diferenças entre as áreas de atuação. Observa-se que os critérios que 

apresentaram maior dispersão são exatamente aqueles em que existe um 

certo grau de falta de conhecimento do assunto, como por exemplo: água 

subterrânea, fauna ou áreas protegidas. Não obstante, os critérios mais 

conhecidos, como a qualidade da água, a saúde física da população e o 

econômico foram os que menor dispersão obtiveram, o que caracteriza uma 

maior firmeza quanto a estimativa do grau de importância quase consensual, 

obtidos por estes critérios.  

As FIGURAS 6.25 a 6.28 apresentam grupos de cinco critérios cada uma 

ilustrando, em diagrama de barras, o número de ocorrências que cada um 

dos critérios obteve na consulta pelos questionários. A TABELA 6.51 

apresenta todos as notas obtidas por cada um dos 20 critérios adotados 

pelos questionários. 



  

A definição de um peso que representasse um valor consensual dos 

opinadores para os critérios foi dificultada devido a grande variabilidade das 

respostas obtidas. Optou-se, então, pela adoção de quatro cenários 

diferentes a saber: 1) Média; 2) Moda; 3) Valores Máximos e 4) Valores 

Mínimos.  

Em relação a “MÉDIA”: os valores atribuídos apresentarem grande variação, 

portanto, optou-se por expurgar os quatro maiores e menores valores 

obtidos para o cálculo dos pesos médios. A eliminação dos valores 

correspondeu a 25% das respostas. 

Quanto aos pesos relativos à “MODA” não foi necessário o expurgo de 

nenhum valor, porém, como os critérios “Perigo a Acidentes” e “Vazão 

Natural” apresentaram mais de uma moda, foi necessário, neste caso, 

adotar valores iguais às médias das modas, adotando-se o valor 

intermediário mais próximo. 

Na definição dos valores “MÁXIMOS” observou-se que, somente os critérios 

“Mudança de Atividades” e “Reassentamento” obtiveram notas iguais a 8 e 

9, respectivamente, sendo que os demais obtiveram notas iguais ao valor 

máximo, ou seja, iguais a nota “10”. Neste caso, como apenas dois dos vinte 

critérios não atingiram a pontuação igual a nota máxima, e sendo esses dois 

valores muito próximos do valor máximo, optou-se por adotar este cenário 

como sendo o dos “PESOS IGUAIS”.  



  

TABELA 6.51: Notas obtidas através dos questionários respondidos. 
VALORES DEFINIDOS PARA OS CRITÉRIOS  Questionário 

Respondido 01             02 03 04 05 06 07       08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 10.00                    7.00 10.00 7.00 5.00 3.00 5.00 6.00 5.00 2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 7.00 8.00 10.00 10.00 10.00 7.00
02 10.00                    8.00 6.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 8.00 5.00 2.00 5.00 5.00 3.00 3.00 6.00 4.00 8.00 5.00
03 6.00                    7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 6.00 8.00 6.00 7.00 8.00 7.00 9.00 8.00 7.00 7.00 8.00 10.00 9.00
04 8.00                    7.00 9.00 9.00 7.00 8.00 6.00 7.00 8.00 4.00 8.00 7.00 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00 9.00 10.00 9.00
05 10.00              ****** 10.00 2.00 ****** 6.00 4.00 4.00 8.00 4.00 8.00 6.00 6.00 3.00 7.00 7.00 7.00 ***** 8.00 ***** 
06 8.00                    10.00 10.00 8.00 5.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 8.00 8.00 8.00 9.00 3.00 5.00 9.00 2.00 10.00 10.00
07 8.00                    10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 7.00 8.00 9.00 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00 8.00 7.00 8.00 10.00 10.00 10.00
08 7.00                    1.00 9.00 3.00 2.00 7.00 3.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 4.00 5.00 5.00 7.00 8.00 4.00 9.00 3.00
09 6.00                    5.00 8.00 8.00 6.00 6.00 5.00 5.00 10.00 2.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00
10 10.00                    3.00 7.00 7.00 8.00 10.00 3.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 5.00 3.00 4.00 8.00 10.00 7.00
11 10.00                    5.00 7.00 7.00 10.00 6.00 4.00 2.00 5.00 7.00 4.00 4.00 6.00 6.00 4.00 2.00 2.00 2.00 5.00 10.00
12 7.00                    5.00 9.00 8.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 7.00 5.00 5.00 5.00 7.00 10.00 9.00
13 6.00                    7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 7.00 6.00 8.00 9.00 8.00 9.00 7.00 8.00 7.00 7.00 8.00 7.00 10.00 9.00
14 10.00                    7.00 9.00 8.00 10.00 9.00 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 8.00 7.00 10.00 8.00
15 6.00                    4.00 9.00 8.00 7.00 9.00 3.00 3.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 5.00 8.00 9.00 10.00
16 10.00                    8.00 10.00 8.00 10.00 10.00 7.00 7.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 9.00 7.00 8.00 9.00 6.00 9.00 10.00
17 10.00                    5.00 10.00 7.00 7.00 6.00 4.00 7.00 8.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 6.00 10.00 6.00
18 8.00                    5.00 10.00 8.00 6.00 6.00 5.00 8.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 6.00 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00
19 10.00                    6.00 10.00 8.00 8.00 10.00 7.00 7.00 9.00 7.00 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00
20 10.00                    7.00 10.00 10.00 7.00 10.00 8.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 9.00 9.00 8.00 9.00 10.00 8.00 10.00 10.00
21 8.00                    8.00 9.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 9.00 8.00 10.00 8.00 10.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 9.00
22 7.00                    7.00 9.00 9.00 7.00 9.00 7.00 9.00 4.00 3.00 7.00 7.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
23 10.00                    5.00 9.00 8.00 6.00 8.00 6.00 7.00 6.00 5.00 8.00 8.00 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00
24 10.00                    5.00 7.00 4.00 9.00 6.00 6.00 8.00 6.00 6.00 10.00 5.00 10.00 7.00 7.00 7.00 8.00 9.00 10.00 5.00
25 10.00                    8.00 10.00 10.00 9.00 9.00 8.00 9.00 8.00 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 8.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00
26 10.00                    8.00 10.00 7.00 8.00 10.00 6.00 5.00 6.00 8.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 10.00 10.00 8.00
27 9.00                    8.00 10.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 7.00 7.00 5.00 6.00 6.00 8.00 8.00 10.00
28 6.00                    3.00 10.00 7.00 5.00 8.00 7.00 8.00 8.00 6.00 8.00 7.00 8.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 10.00 8.00
29 7.00                    7.00 10.00 10.00 10.00 9.00 8.00 8.00 7.00 7.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00
30 9.00                    9.00 10.00 8.00 4.00 3.00 7.00 8.00 5.00 9.00 6.00 8.00 6.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 7.00 10.00
31 8.00                    8.00 10.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 8.00 10.00 8.00 7.00 10.00 8.00 8.00 8.00 10.00 10.00 8.00
32 7.00                    5.00 10.00 6.00 9.00 9.00 8.00 9.00 10.00 7.00 7.00 5.00 5.00 8.00 6.00 6.00 6.00 8.00 10.00 9.00
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FIGURA 6.25: Número de ocorrências observado nos 32 questionários 
respondidos para os critérios “Econômico”, “Atratividade”, “Saúde 
Física”, “Saúde Mental” e “Empregos”. 
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FIGURA 6.26: Número de ocorrências observado nos 32 questionários 
respondidos para os critérios “Perigo a Acidentes”, “Mudança de 
Atividade”, “Reassentamento”, “Vazão Natural” e “Água 
Subterrânea”. 
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FIGURA 6.27: Número de ocorrências observado nos 32 questionários 
respondidos para os critérios “Mata Ciliar”, “Erosão e 
Assoreamento”, “Planícies Inundáveis”, “Enchentes” e “Vegetação 
Natural”. 

 

IGURA 6.28: Número de ocorrências observado nos 32 questionários 
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F
respondidos para os critérios “Fauna”, “Ecossistemas Aquáticos”, 
“Áreas Protegidas”, “Qualidade da Água” e “Qualidade de Vida”. 

 



  

Para a definição do cenário de notas

 a uma reavaliação dos 

ivos principais do projeto Cotia é o da ampliação do sistema 

uatro cenários diferentes para os critérios: ao 

 6.53 apresenta todos os valores determinados para todas as 

 mínimas pode-se observar o grau de 

importância dado a cada um dos critérios analisados. Observou-se que para 

determinados critérios, a nota mínima atribuída sempre permaneceu com 

valores relativamente altos, 6 para o critério econômico, e 5 para o critério 

qualidade de água. Esta observação demostra que certos critérios têm uma 

importância maior que os outros, pois as menores notas atribuídas a eles 

sempre são maiores que as mínimas dos demais.  

Aproveitando-se desta característica, procedeu-se

critérios. Dividindo-se todos os valores mínimos, obtidos por cada um dos 

critérios, pelo maior deles e, multiplicando-se o resultado pelo valor 10, para 

possibilitar o retorno à escala original. Dessa forma os valores foram 

ajustados para a mesma faixa de variação, ou melhor, de 1 a 10. Por este 

procedimento observou-se que a nota atribuída ao critério “vazão natural” 

obteve uma valor muito baixo, o que prejudicará na avaliação das 

alternativas.  

Um dos objet

produtor, o baixo valor do peso atribuído ao critério vazão natural propiciou a 

inversão na classificação das alternativas 3 e 8, como será mostrado no item 

6.3. A TABELA 6.52 apresenta os quatro séries de pesos dados aos critérios 

para a análise neste trabalho. 

Desta forma foram definidos q

correspondente à MÉDIA (expurgada); ao correspondente à MODA dos 

valores para cada um dos critérios; ao correspondente aos PESOS IGUAIS, 

que no caso foi adotado o valor 10, mas poderia ser qualquer outro valor; e 

por último o correspondente aos valores MÍNIMOS (corrigidos), conforme 

discutido. 

A TABELA

alternativas e para todos os vinte critérios, segundo a metodologia adotada 

no item 6.1.  



  

TABELA 6.52: Pesos finais obtidos através da média dos valores recebidos 
pelos questionários após o expurgo dos valores menos freqüêntes, 
MODA dos pesos, pesos MÁXIMOS e pesos MÍNIMOS modificados. 

Pesos 
Média  Máximo 

 
Mínimo 

 
Critérios 

Geral Expurg. 

Moda 

Obtid Corr. Obtd. Corr. 
• Econômico 8,47 8,63 10 10 10 6 10 
• Atratividade 6,39 6,52 7 10 10 1 2 
• Saúde Física 9,19 9,42 10 10 10 6 10 
• Saúde Mental 7,38 8,21 8 10 10 2 3 
• Empregos 7,16 6,78 7 10 10 2 3 
• Perigo Acidentes 7,50 7,71 8 10 10 3 5 
• Mudança de Ativ. 5,84 5,96 7 8 10 3 5 
• Reassentamento 6,56 6,71 8 9 10 2 3 
• Vazão Natural  6,91 7,04 8 10 10 1 2 
• Água Subterrânea 6,34 6,50 7 10 10 1 2 
• Mata Ciliar 7,56 7,75 9 10 10 3 5 
• Erosão e Assoea/to 6,97 7,17 8 10 10 1 2 
• Planície de Inundação 6,97 7,08 8 10 10 1 2 
• Enchentes 7,19 7,42 7 10 10 1 2 
• Vegetação Nativa 6,44 6,58 8 10 10 3 5 
• Fauna 6,50 6,63 7 10 10 2 3 
• Ecossistema aquático 7,38 7,50 8 10 10 2 3 
• Área Protegida 8,65 8,04 10 10 10 2 3 
• Qualidade da Água 9,38 9,67 10 10 10 5 8 
• Qualidade de Vida 8,61 9,04 10 10 10 3 5 
 

 



  

TABELA 6.53 : Matriz de valores e pesos para os critérios para todos os Planos de Ações propostos (Matriz Payoff). 
Cenários de pesos Valores das Alternativas Critérios 

Média   Moda Iguais Minimo      01 02 03    04 05 06 07 08 09
 1- Econômico 8,63            10 10 10 4 3 3 2 4 9 2 3 1
 2- Atratividade 6,52             7 10 2 9 9 9 9 9 3 8 5 1
 3- Saúde Física 9,42             10 10 10 7 9 7 9 7 1 1 7 1
 4- Saúde Mental 8,21             8 10 3 9 9 9 9 9 2 2 9 1
 5- Empregos 6,78             7 10 3 9 9 8 8 7 2 4 7 1
 6- Perigo de Acidentes 7,71             8 10 5 1 1 1 1 1 9 9 1 9
 7- Mudança de Atividades 5,96             7 10 5 1 1 1 1 1 9 9 1 9
 8- Reassentamento 6,71             8 10 3 1 1 1 1 1 9 9 1 9
 9- Vazão Acrescida 7,04             8 10 2 9 9 9 9 9 2 3 8 1
10- Água Subterrânea 6,50             7 10 2 9 9 9 9 9 1 9 1 1
11- Mata Ciliar 7,75             9 10 5 9 9 9 9 9 2 2 9 1
12- Erosão e Assoreamento 7,17             8 10 2 1 1 1 1 1 9 9 1 9
13-  Planícies inundáveis 7,08             8 10 2 1 1 1 1 1 9 9 1 9
14- Enchentes 7,42             7 10 2 9 9 9 9 9 1 1 9 1
15- Vegetação Nativa 6,58             8 10 5 1 1 1 1 1 9 9 1 9
16- Fauna Terrestre 6,63             7 10 3 9 9 9 9 9 5 5 9 5
17- Ecossistemas Aquáticos 7,50             8 10 3 9 9 9 9 9 5 5 9 5
18- Áreas Protegidas 8,04             10 10 3 9 9 9 9 9 5 5 9 1
19- Qualidade da Água 9,67             10 10 8 5 9 5 9 9 1 1 9 1
20- Qualidade de Vida 9,04             10 10 5 9 9 9 9 9 5 5 9 5
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6.3 – RESULTADOS DA APLICAÇÃO DOS MÉTODOS MULTICRITERIAIS 

 

Foram aplicados os métodos multicriteriais a partir da matriz de “payoff”, 

elaborada a partir da análise do banco de dados levantado (itens 6.1 e 6.2), 

juntamente com os quatro cenários, obtidos pela análise dos questionários, 

para os pesos dos critérios.  

Cinco métodos foram aplicados: ELECTRE II, para os fatores 1 e 2 [Apesar 

de no item 5.5.3.2 da revisão bibliográfica ter sido evidenciado que o “Fator” 

na equação do índice de concordância é igual a unidade, optou-se por 

adotar também o fator igual a 2 apenas para efeito de comparação entre os 

resultados]; PROMETHEE II; CP-Programação por Compromisso, para S =1 

e 2; CGT-Teoria do Jogo Cooperativo e AHP, através do pacote EXPERT 

CHOICE. Os resultados fornecidos pelos programas através da aplicação 

dos quatros cenários encontram-se listados nos ANEXOS de 01 a 04. A 

seguir são apresentados as discussões dos resultados obtidos: 

6.3.1 - ELECTRE II 

Os resultados obtidos pela aplicação do ELECTRE II podem ser visualizados 

através das FIGURAS 6.29 a 6.32 (páginas 218 a 221). Observa-se, nestas 

figuras, que tanto para o fator 1 quanto para o fator 2 os resultados 

fornecidos pelo método ELECTRE II não apresentaram alterações, para 

todos os cenários aplicados. Observa-se ainda, que os resultados fornecidos 

pelo ELECTRE II para o fator 1 diferem, substancialmente, daqueles 

fornecidos pela aplicação do fator 2. Este método foi insensível a qualquer 

mudança de cenários dos pesos. 

A utilização do fator 2, aparentemente, melhora o desempenho do método. 

Torna-se necessário, porém, observar que a introdução deste fator somente 

reduz os valores dos índices de concordância para as análises entre duas 

alternativas, em que existam critérios com o mesmo valor. Desta forma, é 

assumido apenas 50% dos pesos correspondentes a esses critérios de 
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valores iguais, para a determinação do índice de concordância, o que pela 

própria definição do índice é errôneo. 

Observa-se que se o fator adotado fosse igual a ∞, a composição do índice 

de concordância seria formado apenas pelos pesos correspondentes ao W+, 

conforme definido no capítulo 5 (Item 5.5.3.2). A única razão aparente para a 

utilização desse “Fator” igual a 2 seria a de possibilitar que os índices de 

concordância c(i,j) e c(j,i) sejam complementares, ou melhor, que a soma 

dos dois índices seja igual a unidade. Porém, a adoção de qualquer valor, 

diferente da unidade, seria arbitrária ou se estaria redefinindo o conceito do 

índice de concordância. Assim procedendo, diminuiria-se os valores dos 

índices de concordância o que, certamente, afetaria o número de critérios 

que atenderiam aos limites representados por “p” e “q”, simultaneamente. 

Logo, os resultados fornecidos pelo método ELECTRE II utilizando o “Fator” 

igual a 2 será desconsiderado neste trabalho. 

Analisando-se os resultados fornecidos pelo método, sem a adoção de 

qualquer fator observa-se, através das TABELAS 6.29 a 6.32, que a melhor 

solução, apresentada como resposta, foi a alternativa de número 2, logo em 

seguida, empatadas na segunda posição estão as alternativas 4, 6 e 7. 

Porém, levando em consideração que o objetivo principal do projeto em 

discussão é o da reabilitação, conservação e ampliação do sistema produtor 

do Baixo Cotia, julga-se incoerente que duas alternativas que apresentam 

qualidade e quantidade de água inferiores às apresentadas pelas cinco 

primeiras alternativas, além da apresentada pela alternativa de número 8, 

fossem classificadas entre a melhores. Essas seis alternativas (1 a 5 e 8) 

possuem quantidade e qualidade de água superiores às alternativas 6, 7 e 9.  

Reconhecia-se previamente, que as alternativas 6, 7 e 9 eram inferiores as 

demais alternativas analisadas, porém elas foram introduzidas na análise 

para possibilitar a avaliação do desempenho dos métodos em fornecer, 

como resultado, as outras alternativas em detrimento destas três. 

A razão desse resultado do ELECTRE II pode ser atribuída a não 

representação ideal do problema para o método em questão. Duas das 
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melhores alternativas foram classificadas em último lugar, as alternativas 1 e 

3, além da 8, que fornecem melhor qualidade e maior quantidade que as 

alternativas 6, 7 e 9. 

A pior alternativa, sem qualquer dúvida, é a alternativa número 9, porém ela 

foi classificada em quarto lugar pelo ELECTRE, e colocada entre as seis 

melhores alternativas, o que seria inaceitável. Por estas razões, considera-

se que o método ELECTRE não conseguiu escolher, de forma satisfatória, 

as melhores alternativas para o estudo de caso em questão. No entanto não 

se quer afirmar, neste trabalho, que o método não pode ser utilizado para 

este tipo de problema, apenas que para o problema formulado ele não 

conseguiu responder às expectativas.  

Talvez com uma reformulação no problema o método possa fornecer 

melhores resultados. Uma reformulação possível seria a adoção de escalas 

diferenciadas para os critérios, visto que neste trabalho, as escalas utilizadas 

foram iguais para todos os critérios abordados. Porém, foi observado, neste 

trabalho, que o método ELECTRE II mostrou-se insensível a qualquer 

mudança nos cenários dos pesos adotada. 

O motivo da adoção de escalas iguais foi para possibilitar a manutenção dos 

pesos estabelecidos através dos questionários, conforme discutido no item 

6.2. A adoção de escalas diferenciadas propicia a alteração dos pesos, pois, 

na maioria dos métodos é considerada, de certa forma, a multiplicação do 

valor do critério pelo valor de seu peso. 

Pelos motivos apresentados, os resultados fornecidos pelo método 

ELECTRE II serão desconsiderados para cômputo final da ordenação das 

alternativas. 
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6.3.2 - O método PROMETHEE. 

Assim como no método ELECTRE II o PROMETHEE II também foi aplicado 

os quatro cenários de pesos. Observou-se que para os três primeiros 

cenários aplicados (MÉDIA, MODA e PESOS IGUAIS) não houve 

modificação na ordenação final das alternativas. Somente para o quarto 

cenário, o dos pesos “MÍNIMOS” modificados, algumas alternativas 

inverteram suas colocações. A alternativa 4, que ocupava a 2a colocação, 

trocou de posição com a alternativa 5, que ocupava a 3a colocação. O que 

beneficiou a alternativa 5 em relação a alternativa 4 foi o critério econômico, 

que neste cenário tem o peso muito grande e a alternativa cinco possui o 

dobro do valor da alternativa 4 para este critério. 

A alternativa 3 trocou de posição com a alternativa 8, sendo que ocupavam a 

5a e 6a posição nos primeiros cenários (MÉDIA, MODA e PESOS IGUAIS), 

respectivamente. Para esta situação, a melhoria da ordenação para a 

alternativa 8 foi definida pelo critério “qualidade da água”, que para este 

cenário também possui um peso maior em relação aos demais critérios, e o 

valor deste critério para a alternativa 8 é igual a 9 e para a alternativa 3, igual 

a 5. 

As alternativas 7 e 6 também trocaram suas posições, nos primeiros 

cenários ocupavam a 7a e 8a posição, respectivamente. Com o aumento do 

peso econômico, a alternativa 6 sobe para a 7a colocação rebaixando a 

alternativa 7 para a 8a posição na ordenação final. 

Os resultados apresentados pelo método PROMETHEE foram coerentes 

com os resultados esperados para as alternativas analisadas, ou melhor, a 

classificação resultante beneficiou as melhores alternativas, para quaisquer 

cenários de pesos analisados.  

As alternativas que não contemplavam nem qualidade nem quantidade de 

água obtiveram as últimas posições na classificação geral, e correspondem 

às alternativas de números 7, 6 e 9.  
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6.3.3. - Programação por Compromisso: 
 
O método CP (Programação por Compromisso), assim como os demais, 

analisou os quatro cenários estipulados para os pesos e em diferentes 

valores de S. O parâmetro S corresponde ao expoente aplicado aos pesos 

no equacionamento do método. A finalidade deste parâmetro é o de 

aumentar a importância dos critérios de maior peso, conforme abordado no 

item 5.5.1.2.  

O valor de S igual a 2 significa que os pesos são tomados ao quadrado, para 

o valor igual a 3 os pesos são tomados ao cubo e assim por diante. Para o 

valor de S igual a ∞ somente o critério de maior peso é considerado, (vide 

capítulo 5). Desta maneira, para manter a eqüidade entre os resultados 

fornecidos pelos diferentes métodos, deve-se manter iguais as magnitudes 

atribuídas aos pesos para cada um dos critérios analisados para todos os 

métodos. Isto é possível adotando-se o valor de S igual ao valor 1. Desta 

forma, os resultados fornecidos por este método pela adoção de S = 2 não 

foram considerados para o cômputo final da ordenação das melhores 

alternativas. 

Observa-se que, nos resultados obtidos, há ocorrência do mesmo tipo de 

resposta fornecido pelo método PROMETHEE, ou melhor, não houve 

alteração da ordenação final das alternativas para os três primeiros cenários 

dos pesos analisados, o que corresponde aos cenários: MÉDIA, MODA e ao 

de PESOS IGUAIS. Somente para o último cenário (MÍNIMO modificado) 

houve inversões de posições, como observado entre a 5a e 6a além da 7a 

com a 8a posições, que correspondem às mesmas mudanças verificadas no 

método PROMETHEE II, devido às mesmas alterações nos pesos dos 

critérios. 

As quatro primeiras posições não se alteraram, o que evidencia que para 

qualquer um dos cenários analisados as quatro melhores alternativas estão 

entre os cinco primeiros planos de ação analisados, correspondendo, assim, 

às expectativas dos resultados. 
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As últimas posições foram ocupadas pelas alternativas consideradas como 

sendo as piores elaboradas, que correspondem as alternativas 7, 6 e 9, 

sendo a pior a 9. Outra observação importante que se pode fazer é quanto a 

classificação final obtida ter sido idêntica a do método PROMETHEE, o que 

confirma os resultados anteriormente obtidos. 

 

6.3.4. - Teoria do Jogo Cooperativo (CGT- Cooperative Game Theory) 

O método CGT, diferentemente dos métodos anteriores, apresentou maior 

sensibilidade quanto a mudança dos cenários dos pesos. Para os cenários 

MÉDIA e MODA, que apresentam  poucas diferenças entre si, os resultados 

mostraram pequenas variações. Foi observada a inversão entre as posições 

de 6o e 7o lugares, ocupadas pelas alternativas 8 e 7, para o cenário MÉDIA 

e, 7 e 8 para o cenário MODA. 

Não foi observada qualquer alteração nas posições das alternativas para os 

cenários MODA e PESOS IGUAIS, ou melhor, elas foram coincidentes.  

Para o cenário MÉDIA e PESOS IGUAIS (e/ou MODA), observou-se a 

inversão das alternativas que ocupavam a 6a e 7a posições, que para o 

cenário média correspondia às alternativas 8 e 7. Esta mudança de 

colocações foi devida ao aumento dos pesos relativos de um conjunto de 

critérios, que possuem valores maiores para a alternativa 7 que para a 

alternativa 8. No caso do cenário PESOS IGUAIS são eles: atratividade, 

perigo a acidentes, mudança de atividades, reassentamento, água 

subterrânea, erosão e assoreamento, planície de inundação e vegetação 

nativa. No caso do cenário MODA, além desses listados para o cenário 

PESOS IGUAIS, acrescenta-se os critérios saúde mental e enchentes, que 

diminuíram seus pesos relativos e prejudicaram o desempenho da 

alternativa 8, que contava com melhores valores em relação a alternativa 7. 

Para os cenários MÉDIA e MÍNIMOS (modificado) também foram verificadas 

inversões para as seguintes posições 3a com a 4a e 7a com a 8a. Essas 

posições eram ocupadas no cenário MÉDIA pelas alternativas de números 4, 

1, 7 e 6, respectivamente, enquanto que no cenário MÍNIMOS a ordem era 
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1, 4, 6 e 7, respectivamente. Em ambas as inversões o critério econômico foi 

o responsável pela alteração, pois a alternativa 1 possui o dobro do valor da 

alternativa 4 e o valor da alternativa 6 corresponde a 4 vezes e meia o valor 

do mesmo critério para a alternativa 7.  

Para os cenários MODA e MÍNIMOS houve a alteração nas posições 3a e 4a, 

entre as alternativas 1 e 4, como observado na análise anterior, entre os 

cenários MÉDIA e MÍNIMOS. Observou-se, ainda, alterações entre as 

alternativas classificadas nas 6a, 7a e 8a colocações, ocupadas para o 

cenário MODA pelas alternativas 7, 8 e 6, que para o cenário MÍNIMOS 

estas posições estão sendo ocupadas pelas alternativas 8, 6 e 7. Os critérios 

responsáveis por esta mudança foram: econômico - cuja a alternativa 6 é 

melhor que a alternativa 8, que por sua vez é melhor que a 7; saúde física – 

cuja a alternativa 8 é melhor que as alternativas 6 e 7, que por sua vez são 

iguais, e qualidade da água – em que as alternativas 6 e 7 possuem o 

mesmo valor, mas bem inferiores que o valor da alternativa de número 8. 

O importante a ser observado é que para todas as alterações verificadas 

elas sempre ocorreram entre as últimas classificações, sendo que para os 

quatro cenários dos pesos aplicados as primeiras duas posições 

permaneceram inalteradas. Além do mais, as cinco alternativas 

consideradas como sendo as melhores foram sempre classificadas entre as 

cinco primeiras posições, o que vem contribuir para aumentar a confiança 

quanto aos resultados obtidos. 

A única diferença entre as classificações fornecida pelo CGT e pelos outros 

dois métodos, o PROMETHEE II e o CP (Programação por Compromisso), 

está no fato de que para o CGT a 2a posição estaria ocupada pela 

alternativa 5, enquanto que para os outros dois métodos, esta posição 

corresponderia a alternativa 4, que ocupa a 3a posição na classificação pelo 

CGT. Ou seja, houve apenas uma inversão dessas posições pelas 

alternativas 4 e 5. No restante, não houve grandes alterações.  

A alternativa 5 é mais atraente do ponto de vista econômico, pois o valor 

atribuído a este critério para a alternativa 5 corresponde ao valor 4, enquanto 
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que para a alternativa 4 o valor corresponde a 2. Por outro lado, os critérios 

saúde física e empregos são mais favoráveis à alternativa 4 do que para a 

alternativa 5. O valor do critério saúde física para a alternativa 4 corresponde 

ao valor 9 enquanto para a alternativa 5 este valor é igual a 7. Quanto ao 

valor do critério “empregos” o critério possui valor 8 para a alternativa 4 e 7 

para a alternativa 5. As diferentes formas de resolução do problema pelos 

métodos utilizados é que permitem que uma ou outra alternativa melhore 

seu desempenho em relação às demais alternativas. 

O método CGT apresentou resultados coerentes com os resultados 

apresentados pelos métodos PROMETHEE II e CP, que indicaram as 

alternativas 1 a 5 nas primeiras posições da hierarquização. 

 

6.3.5. - AHP (Processo da Hierarquização Analítica) 

 
O método AHP, juntamente com o CGT, foram os métodos que 

apresentaram maior sensibilidade quanto às mudanças dos cenários dos 

pesos analisados. 

Para a análise dos dois primeiros cenários, correspondentes à MÉDIA e à 

MODA, não foram observadas quaisquer alterações e, portanto, as 

respostas para estes dois cenários foram coincidentes. 

Comparando-se os cenários dos pesos correspondentes à MÉDIA e ao de 

PESOS IGUAIS, verifica-se que há inversão em duas situações, a primeira 

entre as 2a a 4a posições e a outra entre as posições de 6a e 7a. Na primeira 

situação, para o cenário MÉDIA, essas colocações estavam sendo ocupadas 

pelas alternativas 4, 5 e 1, mas para o cenário PESOS IGUAIS passaram a 

ser ocupadas pelas alternativas de 1, 4 e 5, respectivamente. Essas 

mudanças foram causadas principalmente por três critérios: o critério 

econômico beneficiou a alternativa 1 em relação a alternativa 4, mas não 

influenciou na posição da alternativa 5 pois eram iguais; o critério empregos, 

destacou a alternativa 1 em relação as alternativas 4 e 5 e também da 4 em 
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relação a 5; o critério saúde física, melhora a alternativa 4 em relação a 5 e 

1, neste caso o valor deste critério para as alternativas 5 e 1 são iguais. 

Para a segunda situação a alternativa 7 foi beneficiada por um conjunto de 

critérios. São eles: atratividade, perigo à acidentes, mudança de atividades, 

reassentamento, água subterrânea, planícies inundáveis e vegetação nativa, 

cujos os valores para a alternativa 7 são bem maiores que os apresentados 

pela alternativa 8. 

Para os cenários MODA e MÍNIMOS observa-se inversões nas posições 

entre as alternativas 3 e 8, que ocupavam a 6a e 7a posição e entre as 

alternativas 7 e 6 que ocupavam a 7a e 8a posição, respectivamente. O 

critério que definiu a inversão na classificação das alternativas 3 e 8 foi o da 

qualidade da água que beneficiou a alternativa 8 em relação a alternativa 3. 

Para a inversão das alternativas 6 e 7, o critério econômico foi quem definiu 

a alteração verificada. 

O importante a ser observado neste método é que para as cinco primeiras 

colocações os resultados são coincidentes aos resultados fornecidos pelo 

método CGT, a menos da quinta posição para o cenário MÍNIMOS. Para os 

dois primeiros cenários analisados, os resultados foram coincidentes com 

aqueles fornecidos pelos métodos PROMETHEE II e CP, o que reforça a 

confiança nos resultados obtidos por todos os métodos. 

Em todos os métodos aplicados, inclusive para o método ELECTRE, a 

melhor alternativa apontada foi a alternativa 2, enquanto que as alternativas 

4 e 5 se alternavam na segunda e terceira colocações em função do método 

e do cenário analisado.   
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Média dos Pesos

ELECTRE II   - Fator 1

2

 4

 6

7

 5 9

1

3

8

 2 4
 6

 7
 5  9 1 8 3

ELECTRE II   - Fator 2

PROMETHEE II   

PROGRAMAÇÃO POR COMPROMISSO -  S=1

2 4  5 1 3 8 7 6 9

PROGRAMAÇÃO POR COMPROMISSO -  S=2

 2 4 5 1 3 8 7  6 9

5 2

4

1

3 8 7 6 9

TEORIA DOS JOGOS COOPERATIVOS

MÉTODO DA ANÁLISE HIERÁRQUICA - AHP

2 5 4 1 3 8 7 6 9

Primeira    Segunda      Terceira      Quarta       Quinta        Sexta         Sétima         Oitava       Nona

 2  4  5  1  3  8  7 6 9

FIGURA 6.29– Resultado das hierarquizações realizadas pelos métodos 
multicriteriais, adotados para as nove alternativas estudadas, para a 
MÉDIA dos pesos dados a cada um dos critérios analisados. 
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Moda dos Pesos

ELECTRE II   - Fator 1

2

 4

 6

7

 5 9

1

3

8

 2 4
 6

 7
 5  9 1 8 3

ELECTRE II   - Fator 2

PROMETHEE II   

PROGRAMAÇÃO POR COMPROMISSO -  S=1

2 4  5 1  3 8 7 6  9

PROGRAMAÇÃO POR COMPROMISSO -  S=2

 2 4 5 1 3 8 7  6 9

5 2  41 3  8 7  6 9

TEORIA DOS JOGOS COOPERATIVOS

MÉTODO DA ANÁLISE HIERÁRQUICA -AHP

2 5 4 1 3 8 7 6 9

Primeira    Segunda      Terceira      Quarta       Quinta        Sexta         Sétima         Oitava       Nona

 2 4  5  1 3 8  7 6 9

FIGURA 6.30 – Resultado das hierarquizações realizadas pelos métodos 
multicriteriais, adotados para as nove alternativas estudadas, para a 
MODA dos pesos dados a cada um dos critérios analisados. 
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  Pesos Iguais

ELECTRE II   - Fator 1

 2

 4

 6

7

 5 9

1

3

8

 2 4
 6

 7
 5  9 1 8 3

ELECTRE II   - Fator 2

PROMETHEE II   

PROGRAMAÇÃO POR COMPROMISSO -  S=1

2 4  5 1  3 8 7 6  9

PROGRAMAÇÃO POR COMPROMISSO -  S=2

 2 4 5 1 3 8 7  6 9

5

 2

 4 1 3 8 7 6 9

TEORIA DOS JOGOS COOPERATIVOS

MÉTODO DA ANÁLISE HIERÁRQUICA - AHP

2 5 4 1 3  87 6 9

 2  1  4  5  3 7 8 6  9

Primeira    Segunda      Terceira      Quarta       Quinta        Sexta         Sétima         Oitava       Nona

FIGURA 6.31 – Resultado das hierarquizações realizadas pelos métodos 
multicriteriais, adotados para as nove alternativas estudadas, para 
os PESOS IGUAIS para cada um dos critérios analisados. 
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Pesos mínimos (modificado)

ELECTRE II   - Fator 1

2

 4

 6

7

5 9

1

3

8

 2 4
 6

 7
 5  9 1 8 3

ELECTRE II   - Fator 2

PROMETHEE II   

PROGRAMAÇÃO POR COMPROMISSO -  S=1

2  4 5 1  3 8 76  9

PROGRAMAÇÃO POR COMPROMISSO -  S=2

 2  5 4 1 8 3 6  7 9

2  8 5  91  3 4 6 7

TEORIA DOS JOGOS COOPERATIVOS

MÉTODO DA ANÁLISE HIERÁRQUICA - AHP

 2 5 1  4 3 8 76 9

Primeira    Segunda      Terceira      Quarta       Quinta        Sexta         Sétima         Oitava       Nona

 2  4  5  1 8 3  6  7  9

FIGURA 6.32 – Resultado das hierarquizações realizadas pelos métodos 
multicriteriais, adotados para as nove alternativas estudadas, para o 
cenário dos pesos MÍNIMOS (modificado). 
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6.3.6 - Considerações finais 

 

Pelos resultados obtidos neste trabalho conclui-se que a aplicação de 

análise multicriterial, utilizando informações de naturezas diversas é 

possível, com bons resultados. 

A inclusão de critérios ambientais, de difícil determinação, possibilitou uma 

análise mais abrangente e mais justa. Isso possibilita a abertura de um 

caminho para a inclusão de novos critérios a serem incorporados em 

análises de tomada de decisão que envolvam obras de engenharia e meio 

ambiente. 

É importante observar, também, que a inclusão de critérios ambientais só foi 

possível porque as informações relacionadas ao meio ambiente também 

estavam espacializadas, ou melhor, estavam disponíveis em forma de 

mapas. Muitos dos critérios utilizados foram de natureza qualitativa e de 

determinação subjetiva, mas de maneira justificável e sustentável. 

Em análises que envolvam múltiplos critérios é muito difícil isentar um 

critério da influência de outros. Na natureza o equilíbrio é estabelecido pela 

harmonia das interrelações entre os diversos fatores e agentes que a 

compõe. A cada mudança de um desses agentes ou fatores segue-se um 

novo ponto de equilíbrio, provocado pelo desequilíbrio. As interrelações 

existentes entre os critérios possuem diferentes ordens de grandeza. Neste 

trabalho não se orientou a análise no sentido de eliminar essas 

sobreposições, assim, algumas vezes, um critério pode ter sido considerado, 

direta ou indiretamente, em outros critérios. Casos essas sobreposições 

tivessem sido eliminadas os resultados obtidos pela análise multicriterial, 

certamente, seriam diferentes. 

A utilização de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), ferramentas que 

possibilitam o cruzamento de informações georeferenciadas e digitalizadas, 

foi fundamental. Para a realização deste trabalho o SIG auxiliou na 

determinação dos critérios que partiam de informações qualitativas 
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espacializadas e, através da análise de soma, subtração, reclassificação, 

entre outras operações, possibilitou que esses critério fossem valorados. 

A metodologia utilizada possibilitou a obtenção de resultados que eram 

esperados a priori, ou seja, de que as alternativas analisadas fossem 

divididas em dois grupos. O primeiro grupo, das cinco melhores alternativas, 

possuíam poucas diferenças entre si, o que dificultava uma avaliação direta 

de qual das cinco alternativas seria considerada a melhor. O segundo grupo, 

composto de quatro alternativas, possuía apenas uma alternativa (número 

8), que contemplava o tratamento terciário natural para o efluente da ETE-

Barueri, ou seja, de melhor solução tecnológica que as alternativas 6, 7 e 9, 

porém inferior às cinco primeiras. Não se conhecia, previamente, qual seria 

a classificação final obtida pelas alternativas; essa resposta foi fornecida 

pelos métodos multicriteriais aplicados. Desta forma, os resultados 

fornecidos pelos métodos multicriteriais contemplaram as melhores 

alternativas, ou melhor, apenas um dos cinco métodos aplicados não 

forneceu as respostas coerentes com as expectativas.  

A utilização de diferentes técnicas de análise multicriterial para a tomada de 

decisão de um projeto de caráter ambiental mostrou ser muito importante. 

Assim, neste trabalho foram considerados, para efeito de ordenação final 

das alternativas, somente os resultados de quatro dos cinco métodos 

analisados: PROMETHEE II, CP (Programação por compromisso), CGT 

(Teoria do jogo Cooperativo) e o AHP. Esses quatro métodos apresentaram 

os resultados praticamente idênticos, podendo então ser assumido, como 

resultado final, a média entre seus resultados. Desta forma a FIGURA 6.33 

apresenta a classificação final obtida por este trabalho para o estudo de 

caso realizado.  

 

Erro! Vínculo não válido. 

FIGURA 6.33: Classificação final, para as melhores alternativas, obtidas 
através dos resultados dos métodos PROMETHE II, CGT e CP e 
AHP, pela análise multicriterial. 
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É importante observar que se a análise tivesse sido feita através da relação 

benefício/custo os resultados finais teriam sido completamente diferentes 

dos obtidos através da análise multicriterial. A FIGURA 6.34 ilustra qual teria 

sido a classificação final por essa relação, conforme apresentado na 

TABELA 6.4. Caso a análise benefício/custo desprezasse as alternativas 

provenientes dos cenários já abandonados nos estudos da FBDS 

(alternativas 6, 7, 8 e 9), as melhores alternativas seriam: 5 – 1 – 2 – 3 e 4. 

Erro! Vínculo não válido. 
FIGURA 6.34 - Classificação final, para as melhores alternativas, obtidas 

através da relação benefício/custo. 
 
Neste trabalho observou-se quatro situações distintas quanto a valoração 

dos critérios, que representam limitações a serem consideradas quando da 

interpretação da hierarquização final pelo tomador de decisão: 

1)  Boa disponibilidade de dados. A quantidade e qualidade das informações 

não foram suficientes para garantir uma valoração exata para o critério 

“qualidade da água”. Para este critério, apesar de se dispor de dados 

históricos, medições, simulações e, após vários cálculos, a valoração final 

foi realizada através de uma análise booleana, resultando em apenas três 

valores. Porém, este não foi o único critério valorado desta forma, mas o 

único que dispunha de grande quantidade de informações. Justamente 

por estar baseado sobre um volume muito grande confiável de 

informações, este critério pode ainda ser considerado como sendo um 

critério robusto. 

O critério econômico também dispunha de informações que por si só 

permitiriam chegar a resultados exatos, como o foi, porém partiu-se de 

premissas que são, de certa forma, hipotéticas. Assumiu-se que as 

indústrias da região comprarão todo o efluente condicionado para reuso. 

Não existe a garantia do consumo deste efluente condicionado pelas 

indústrias. 
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2)  Disponibilidade de dados. Os dados existem, porém não em quantidade 

suficiente para garantir a robustez das informações e, por conseguinte, a 

da valoração do critério. A valoração do critério “saúde física” deveria 

estar baseada sobre informações reais de casos de doenças de 

veiculação hídrica, porém a amostragem realizada foi deficiente, não 

podendo ser realmente valorada através desta informação. Desta forma, a 

valoração passou a ser realizada através da comparação de um quadro 

real versus um quadro potencial. Porém, este valor torna-se também frágil 

a medida em que o conhecimento dos fatores que interagem com o 

critério, real ou potencial, como ecossistema aquático, cadastro dos 

hospitais e postos de saúde da região de estudo é deficitário. 

3)  Disponibilidade de dados indiretos. Dispõe-se de informações que podem, 

de certa forma, serem utilizadas para valorar alguns critérios de que não 

se dispõe de dados diretos. A valoração do critério “saúde mental” foi 

baseada sobre a disponibilidade de áreas verdes disponíveis ao lazer, 

porém apesar de correto é frágil quanto critério, uma vez que não 

apresenta uma somatória mínima de fatores que interagem com o critério. 

O critério “reassentamento” foi valorado a partir da relação direta entre as 

áreas atingidas pelas obras e o número de pessoas atingidas. Porém, não 

se dispõe de informações precisas sobre o número de pessoas a serem 

reassentadas. O “número potencial”, neste caso, deve ser considerado 

“frágil”. 

Por outro lado, a valoração do critério “mudança de atividade”, também 

valorado através da área atingida pelas obras pode ser considerado mais 

realista porque são medidas as perdas de área de cada atividade, 

principalmente pela perda de mata. 

4)  Não disponibilidade de dados. Alguns critérios foram valorados baseados 

apenas na subjetividade. O critério “atratividade” foi assim valorado 

subjetivamente e está sujeito à alterações, pois depende, dentre outras 

coisas, da dinâmica regional e da interpretação do(s) aplicador(es) do 

método multicriterial.  
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Outros aspectos relevantes também devem ser abordados como por 

exemplo a existência da necessidade da simplificação da entrada de dados 

para a valoração de alguns critérios, bem como a transformação dos dados 

para a definição da escala final de valores que, apesar de ser lógica, é 

também subjetiva. 

Essas situações sugerem a necessidade de algumas adaptações no sistema 

de peso dos critérios. Seria necessário dois sistemas distintos de 

ponderação para os critérios: o primeiro corresponderia ao peso relativo que 

um determinado critério tem com relação aos outros, da mesma maneira 

como foi adotado neste trabalho. O segundo sistema seria quanto a 

necessidade da diferenciação das escalas de valores dos critérios, que para 

este trabalho foi assumido como sendo iguais. As escalas dos valores 

devem ser proporcionais à confiança que se tem nas informações utilizadas 

para a valoração dos critérios, que poderiam variar em uma faixa entre zero 

e 100. Esta escala poderia ser fornecida pela equipe multidisciplinar que 

analisa e levanta o banco de dados, pois somente ela conhece a robustez ou 

fragilidade das informações levantadas. Este segundo sistema de 

ponderação não deverá estar sujeito à interferência do tomador de decisões.  

Adotando esses dois sistemas de ponderação o critério baseado em dados 

robustos terá uma escala de valor superior à escala de valor de um critério 

baseado em dados frágeis e isto deverá se refletir no resultado final da 

escolha das alternativas pelos métodos multicriteriais. 

Um outro aspecto a ser abordado corresponde a escala adotada para a 

elaboração dos mapas temáticos utilizados como fonte de informações para 

a valoração dos critérios. A medida em que as escalas dos mapas 

diminuem, maiores os detalhes de informações serão disponibilizados 

espacialmente, caso contrário, no aumento da escala, muitas informações 

são perdidas na elaboração dos mapas temáticos e, consequentemente, 

menores serão as informações disponíveis para a valoração dos critérios. 

Desta forma, também para as informações provenientes dos mapas deveria 
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ser adotada uma diferenciação na escala de valores para os critérios, tal 

qual descrito anteriormente, quanto a robustez ou fragilidade dos critérios. 

Uma última consideração deve ser feita e está relacionada com o ganho 

político dos projetos que visam a incorporação de critérios ambientais e 

sociais. Esta estratégia aproxima as questões técnicas dos projetos aos 

anseios da sociedade e contribui na implementação do desenvolvimento 

sustentável, conforme os conceitos definidos pela Agenda 21. 



 225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Este trabalho levantou mais de noventa diferentes técnicas de abordagem 

multicriterial, dividindo-as em quatro diferentes categorias. Apesar do 

número de ferramentas ser bastante expressivo, nem todas podem ser 

utilizadas em problemas de planejamento ambiental de recursos hídricos.  

Sob esta perspectiva foram selecionados 5 diferentes técnicas de 

abordagem multicriterial, entre as 4 categorias: 1) métodos baseados na 

programação matemática multiobjetivo; 2) métodos baseados na teoria da 

utilidade multiatributo (MAUT); 3) métodos baseados nas relações 

hierárquicas e, 4) métodos de preferência de desagregação. Foram 

adotados os seguintes métodos: ELECTRE II, PROMETHEE II, 

Programação por Compromisso (CP-Compromisse Programming), Teoria do 

Jogo Cooperativo (CGT-Cooperative Game Theory) e o Método de Análise 

Hierárquica (AHP-Analytic Hierarchy Process).  

A metodologia apresentada para a aplicação em problemas de tomada de 

decisão, utilizando enfoque multicriterial, possibilitou incorporar, sistematica-

mente, aspectos sociais, econômicos, técnicos e ambientais. Considerou-se 

20 diferentes critérios entre nove alternativas, ultrapassando a tradicional 

análise técnico-econômica. 
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A metodologia adotada mostrou-se apropriada visto que quatro dos cinco 

métodos testados apresentaram respostas semelhantes (PROMETHEE II, 

CP, CGT e AHP), em que apenas um não atendeu às expectativas para este 

trabalho (ELECTRE II). A utilização de diferentes técnicas de análise 

multicriterial para a tomada de decisão de um projeto de caráter ambiental 

mostrou ser muito importante. 

Baseado nos resultados obtidos neste trabalho, considerou-se que o método 

ELECTRE II não atendeu as expectativas porque a hierarquização das 

alternativas, por ele realizada, não contemplou as alternativas de melhor 

proposta tecnológica, a da recuperação ambiental. A inclusão de alternativas 

ruins, juntamente com as alternativas boas pareceu ser bem interessante, 

visto que permitiu aferir as respostas fornecidas pelos diferentes métodos.  

O conhecimento do arcabouço dos métodos possibilitou a eliminação de 

alguns resultados obtidos, como por exemplo, a utilização de “fatores” que 

alteram a magnitude de parâmetros e pesos, nos métodos ELECTRE II e 

CP. Sendo assim, o conhecimento teórico das técnicas multicriteriais 

aplicadas é fundamental para a obtenção de bons resultados. 

A adoção de diferentes cenários para os pesos não propiciou grandes 

diferenças entre os  resultados obtidos, porém a adoção dos cenários 

MÉDIA e MODA dos valores atribuídos pelos opinadores pareceu ser 

bastante razoável. 

A utilização de Sistema de Informações Georeferenciadas (SIG) possibilitou 

a avaliação de critérios de natureza qualitativa, muitas vezes de caráter 

subjetivo. Mostrou-se uma excelente ferramenta para alimentar a entrada de 

dados em métodos multicriteriais. Porém, é fundamental para a utilização 

dos SIGs, que o banco de dados, que dá origem aos mapas temáticos, seja 

recente, de boa qualidade, possibilitando a geração de informações bem 

estruturadas, atualizadas e confiáveis. O SIG utilizado foi IDRISI, e atendeu 

às necessidades deste trabalho.  

É extremamente necessário salientar a importância dos dados disponíveis 

para a valoração dos critérios. Não somente a quantidade e qualidade dos 
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dados foram importantes, como também de que maneira essas informações 

foram traduzidas nos valores para os critérios. A disponibilidade de dados 

por si só não garantiu que a valoração dos critérios fugisse da análise 

booleana, mas garantiu, entretanto, que seus valores fossem considerados 

robustos.  

Observou-se, neste trabalho, a existência de critérios robustos e frágeis, que 

sugerem a necessidade de se considerar melhor o sistema de pesos. Além 

dos pesos relativos entre os critérios adotados haveria a necessidade de se 

definir escalas diferenciadas entre eles. Essas escalas estariam 

representando a robustez ou fragilidade do critérios identificada durante a 

fase de valoração, através da análise dos dados disponíveis. Segundo este 

sistema diferenciado de escalas de valores, o critério considerado frágil teria 

uma menor escala em relação ao critério considerado robusto e vice-versa. 

Desta maneira seriam incorporados as incertezas relativas a cada um dos 

critérios considerados em função da disponibilidade ou não de informações 

confiáveis que foram utilizados para as respectivas valorações.  

Para os critérios valorados através de informações espacializadas também 

se deveria adotar escalas diferenciadas de valores, pois, a medida em que 

se aumenta as escalas dos mapas esses perdem informações.  

A adoção da análise multicriterial utilizando-se critérios ambientais e sociais 

além dos técnicos e econômicos agregará um ganho político para a empresa 

ou órgão que a aplica, pois esta estratégia aproxima as questões técnicas 

dos projetos aos anseios da sociedade e contribui na implementação do 

desenvolvimento sustentável, conforme os conceitos definidos pela Agenda 

21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


