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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ, como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D. Sc.).
A ESTRUTURA JANUS.
INTEGRANDO PREFERÊNCIAS, MODELOS E DADOS,
NA GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
João Augusto de Pessôa
Outubro/2005
Orientador: José Paulo Soares de Azevedo
Programa: Engenharia Civil
A gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos é
algo inteiramente novo na administração dos bens públicos no Brasil,
contando com a participação dos usuários, das ONG'S, das prefeituras,
dos representantes do governo estadual e federal e da sociedade civil
organizada.
Este trabalho propõe um Sistema de Apoio à Decisão, a estrutura
JANUS, onde o perfil de preferências do Comitê da Bacia Hidrográfica
(Decisor) é mesclado com as avaliações técnicas da Agência da Bacia.
Isto permite estabelecer as prioridades das alternativas disponíveis nas
ações

a

serem

implementadas

na

Bacia.

A

iteratividade

na

implementação computacional desta estrutura facilita a percepção da
importância de cada critério a ser adotado para a avaliação das
alternativas, assim como as conseqüências das ações escolhidas.
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of
the requirements for the degree of Doctor of Science (D. Sc.).
THE JANUS STRUCTURE.
INTEGRATING PREFERENCES, MODELS AND DATA IN WATER
BASINS MANAGEMENT
João Augusto de Pessôa
October/2005
Supervisor: José Paulo Soares de Azevedo
Department: Civil Engineering
Decentralized management with social participation is an entirely
new concept in the administration of public affairs in Brazil. It includes
participation of waters users, NGO’s, government representatives of
local, state and federal levels, as well as organized societies.
This work proposes a Decision Aid System, the JANUS Structure,
where the preference profiles of the Water Basin Committee is blended
to the technical evaluations performed by the Basin’s Agency. This
approach allows the ranking of the actions to be implemented in the
Water Basin.
The interactivity in the computational implementation of the
JANUS Structure provides enhanced perception of each criterion to be
adopted to assess the alternatives, as well as the consequences of the
chosen alternatives.
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CAPÍTULO I -

INTRODUÇÃO

Contexto
A lei 9.433 de 1997 cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, implementa uma gestão descentralizada e participativa,
declarando ser a água um bem de domínio público e de valor econômico.
Ao

estabelecer

novos

organismos,

como

o

Comitê

de

Bacias

Hidrográficas e as Agências das Bacias, a nova legislação propiciou um tipo
de gestão participativa inteiramente nova na administração dos bens
públicos no Brasil, contando com a participação dos usuários, das ONG's,
das prefeituras, de representantes dos governos estadual e federal e da
sociedade civil organizada.
O múltiplo uso da água entre diversos usuários, de interesses muitas
vezes conflitantes, requer um sistema de gestão bem articulado.
No Comitê, membros de formações técnicas e culturais distintas,
defendendo

objetivos

e

visões

freqüentemente

divergentes,

estarão

presentes no processo de tomada de decisões. Além dos critérios já préestabelecidos pela legislação, como por exemplo, a máxima concentração
permitida de um dado poluente, o Comitê irá interagir com a subjetividade
nas avaliações, componente quase onipresente nas questões ambientais.
A capacidade de levar em conta as diversas características de um dado
problema, através do uso de critérios objetivos e subjetivos, é a importante
contribuição dos métodos multicritérios de apoio à decisão. A metodologia
apresentada neste trabalho incorpora esta capacidade, encorajando o uso de
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critérios que, apesar de importantes, são muitas vezes omitidos da
discussão, pela dificuldade em lidar com a subjetividade na sua avaliação.
Nesta nova realidade com que se depara a gestão dos recursos hídricos
no país, será de grande utilidade, uma abordagem metodológica que permita
ao Comitê integrar à gestão de recursos hídricos, preferências subjetivas
aos problemas complexos, ao mesmo tempo integrando-as às soluções
tecnicamente corretas.

Objetivo
O

objetivo

deste

trabalho

é

desenvolver

uma

metodologia

de

hierarquização de ações que possa ser adotada pelos órgãos gestores de
recursos hídricos, como a Agência Nacional de Águas e os Comitês de
Bacias Hidrográficas, como uma ferramenta de apoio à gestão de recursos
hídricos.
A metodologia se destina ao seguinte tipo de problema: seleção de
múltiplas

ações,

envolvendo

diversas

localidades

em

uma

bacia

hidrográfica, sujeita a uma restrição orçamentária. Cada localidade poderá
estar submetida a um número distinto de ações, cujas avaliações poderão
envolver aspectos objetivos e subjetivos.
As qualidades desejadas para esta metodologia estão expressas nos
seguintes objetivos específicos:
•

Implementar opções para captura de preferências dos membros do
Comitê de forma visual, verbal e numérica.

•

Desenvolver características de facilidade de uso por parte do
Decisor, leigo quanto às questões técnicas.
2

•

Dotar o sistema com capacidade de integração das preferências do
Comitê (Decisor), com modelos computacionais e bancos de
dados.

•

Permitir o fácil entendimento dos resultados, sem prejuízo da
correção técnica.

•

Tornar o processo de decisão transparente e auditável.

•

Criar uma arquitetura que preserve as avaliações técnicas das
mudanças efetuadas pelo Decisor.

O Corpo da tese

No capítulo II é feita uma apresentação geral dos conceitos teóricos do
processo de análise e das vias de conhecimento, ou seja, quais abordagens
filosóficas podem ser adotadas para a captura da realidade. As técnicas de
avaliação clássicas são também descritas.
A metodologia desenvolvida neste trabalho supõe a utilização de não
apenas um, mas de vários critérios. A aplicação de métodos multicritérios
de tomada de decisão, originados da pesquisa operacional, nos leva ao
capítulo III, onde são definidos, segundo TECLE & DUCKSTEIN (1994),
os termos utilizados neste trabalho. Em seguida, é feita, no capítulo IV, a
distinção entre métodos

multicritério de tomada de decisão e métodos

multicritério

à

de

apoio

decisão,

estendendo-se

na

exposição

de

características da análise de problemas multicriteriais.
São numerosos os métodos multicritérios utilizados nos processos de
decisão pela pesquisa operacional. O Método de Análise Hierárquica, por
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sua capacidade de atribuir notas a partir de comparações entre alternativas,
utilizando uma escala verbal e pela sua facilidade de uso, é adotado na
metodologia proposta e descrito no capítulo V, com foco exclusivo nesta
capacidade. O capítulo seguinte apresenta o método ELECTRE II utilizado
no estudo de caso do capítulo X, ao lidar com escalas de valores diferentes
para cada critério. O conceito de sobreclassificação, presente neste método,
permite uma boa exploração das preferências do Decisor e sua versão
ELECTRE II

foi adotada por requerer um menor número de variáveis de

ajuste, consistente com a sua aplicação a um grupo de não especilistas.
A Estrutura JANUS, que materializa a abordagem proposta neste
trabalho, é descrita no capítulo VII. A arquitetura da estrutura é detalhada,
assim como sua dinâmica de interação do usuário.
A partir do capítulo VIII, a Estrutura JANUS é aplicada a duas
situações: a primeira retrata um problema simplificado, com o intuito de
apresentar ao leitor a nova abordagem. A hidrografia adotada é a do corpo
hídrico Dois Rios na Bacia do Paraíba do Sul e o dados de população e
saúde das cidades referem-se a cidades da bacia do rio Guandu no Estado do
Rio de Janeiro. As avaliações de saúde também são baseadas em ocorrências
reais e foram realizadas no Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva. Neste
exemplo, cada passo é comentado detalhadamente, de modo a deixar claro
ao leitor a forma de construção do problema.
A segunda situação descreve a aplicação da estrutura JANUS como
teste de viabilidade pela Câmara Técnica de Planejamento do Comitê de
Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (GT-PL). Neste caso, foi realizada a
hierarquização, à luz de vários critérios, de duas ações nas localidades
situadas no trecho entre Americana e Piracicaba no estado de São Paulo.
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CAPÍTULO II - FUNDAMENTOS TEÓRICOS

O Processo de Análise
O objetivo da análise, segundo MANHEIM (1979), é tornar claro os
aspectos que devem ser considerados pelos tomadores de decisão e apoiálos no processo decisório. Ao decidir a implementação de um ou mais
projetos, os tomadores de decisão deverão levantar quais os aspectos
relevantes que devam ser considerados, o que não é uma tarefa trivial. No
caso da figura do tomador de decisão ser um grupo, a mescla dos diferentes
interesses de seus componentes cobre o resultado final de uma natureza
política.
Os objetivos conflitantes e as visões divergentes dos tomadores de
decisão, ainda que compartilhem os mesmos objetivos, fazem da definição
dos critérios que serão adotados na avaliação dos projetos uma tarefa
trabalhosa.
As técnicas de avaliação clássicas podem ser classificadas em três
grupos principais segundo MANHEIM (1979):
Julgamento Puro

Em alguns casos é feito por profissionais

como o engenheiro, planejador ou economista que pode utilizar dados
técnicos de custo e de viabilidade do projeto. Outras vezes, a decisão é de
natureza política, podendo levar em consideração algum dado técnico ou
impacto financeiro do projeto.
Análise Econômica

Realizada através de análise custo/benefício.

Nesta abordagem, que envolve um procedimento técnico, os impactos de um
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projeto são divididos em dois grupos: o custo inicial de investimento e os
custos operacionais e de manutenção. Os benefícios são aqueles recebidos
pelos usuários do projeto. A inclusão de parâmetros de natureza qualitativa
é de difícil monetarização, o que restringe a sua aplicabilidade.
Consiste em atribuir valores ou notas para os

Avaliação por Pesos

parâmetros considerados. A LSF (Função de atribuição de notas linear, do
inglês Linear Scoring Function) ilustra este tipo de abordagem. O resultado
para cada alternativa é representado por:

∑∑

Si =

j

k

w jk * xijk , onde x i j k representa o nível de impacto k no

critério j para a alternativa i e w j k representa o peso correspondente.
Serão considerados, no presente trabalho, os métodos derivados desta
terceira grande linha de avaliação, também denominados rating schemes .
Dos múltiplos impactos resultantes de um projeto em que varáveis
quantitativas e qualitativas se combinam, muitos são difíceis de serem
descritos e quantificados numericamente com precisão.
Entretanto,

alguns

impactos

que

só

podem

ser

considerados

qualitativamente devem ser levados em conta no processo de avaliação.
Questões ambientais, principalmente, utilizam amplamente indicadores
qualitativos, devido a dificuldades inerentes de estabelecer a natureza e a
quantidade

das

variações

compensatórias

empregadas

nos

passivos

ambientais.
Os métodos multicritério de apoio à decisão (MCDA) são frutos da
evolução

dos

métodos

de

avaliação

por

pesos.

Eles

servem

como

instrumento auxiliar no 'mapeamento' das opiniões do Decisor, permitindo
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uma maior transparência no processo de avaliação das alternativas dos
projetos, assim como na escolha dos parâmetros envolvidos.

As Vias de Conhecimento

As

vias

de

conhecimento

são

os

“caminhos”

percorridos

por

abordagens filosóficas que buscam captar a realidade. Não apenas a
abordagem difere, mas também a própria noção de realidade. As três vias
principais,

do

Realismo,

Axiomática

e

do

Construtivismo,

não

são

absolutas, mas se ramificam e algumas vezes, se mesclam aos métodos de
análise da pesquisa operacional. Suas principais características descritas
abaixo são as seguintes, NETO (1996) :

A Via do Realismo

O realismo "tipicamente envolve a noção da verdade. Para o realista, a
ciência objetiva a verdadeira descrição de como o mundo realmente é. (...)
O mundo existe independentemente de nós como conhecedores, e dessa
forma ele é independente de nosso conhecimento teórico sobre ele.
Verdadeiras teorias corretamente descrevem a realidade." CHALMERS
apud ROY (1993a) Portanto, essa via assume que a realidade existe,

independentemente da pessoa que formula o problema.
A via realista considera que um certo número de restrições que
delimitam um dado conjunto de soluções satisfatórias existe objetivamente,
isto é, independentes do tempo e dos diferentes atores envolvidos no
processo decisório. As imperfeições de seu conhecimento são atribuídas
unicamente

à

insuficiência

das

informações

ou

às

restrições

computacionais. Sua atitude "científica" é de buscar descrever, da melhor
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forma possível, a realidade, descobrindo-a e aproximando-a dos seus
modelos, visando encontrar a “ melhor decisão simplesmente porque ela
existe” .

No entanto, muitas vezes, a solução adotada na prática não pertence ao
conjunto de soluções satisfatórias obtidas rotineiramente pelo modelo de
pesquisa

operacional.

questionamento

utilizada

Além
para

disso,
obter,

dependendo
junto

aos

da

atores,

técnica

de

determinados

parâmetros do modelo, estes parâmetros terão valores diferentes. (Por
exemplo, a obtenção da função utilidade ou das taxas de substituição de um
modelo multicritério pode variar de acordo com a técnica utilizada para a
obtenção desses dados). Diante de tais dificuldades, os realistas assumem
que elas ocorrem porque o problema foi mal formulado, devido à falta de
uma análise inicial mais detalhada. “ Eles consideram que há apenas uma
maneira correta de estabelecer um problema.”

A Via Axiomática

Na via axiomática, a construção do modelo "consiste em transcrever,
em

termos

formais,

aquelas

demandas

que

refletem

uma

forma

de

racionalidade, com a finalidade de investigar suas conseqüências lógicas. A
finalidade desta via de exploração formal é aprender alguma coisa
concernente ao fato de que, tão logo nós aceitemos certos conceitos,
princípios ou regras como nosso ponto de partida, um dado modelo de
representação surgirá desses princípios, um dado procedimento terá de ser
seguido e um dado resultado se tornará a verdade." ROY (1993a )
Os axiomas são considerados, nessa via, como "uma verdade não
demonstrável, mas auto-evidente, para qualquer um que entenda seu
sentido" (ROBERT apud ROY (1993b) e, portanto, associados com a busca
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de normas. Implicitamente, fica estabelecido que se um dado axioma,
considerado isoladamente, parece ser natural o suficiente para ser imposto
como uma norma, então o modelo de representação tem de ser aceito.
Encarada desta forma, a via axiomática contribui para conferir sentido a
certos procedimentos, certos conceitos ou mesmo caracterizar uma solução
como ótima. É desenvolvido também um sistema de axiomas que expressa a
racionalidade de um dado sistema.
A via axiomática leva, geralmente, a acreditar que os axiomas são
meios para atingir a verdade. Verdade essa, claramente validada pelo que os
axiomas parecem transmitir. No entanto, os “ axiomas não necessariamente
correspondem à formulação incontestável da realidade”, como parecem

muitas vezes ser. Três pontos podem ser destacados, confirmando esta
última afirmação: nem sempre é fácil estabelecer uma ligação entre algo
expresso em um contexto abstrato e a realidade de um processo decisório;
mesmo que, individualmente, cada axioma seja inegável (portanto aceito
como uma norma), nada garante que, quando encarado coletivamente, o
sistema tenha de que ser aceito; para que um modelo de representação seja
bem definido, através de um sistema de axiomas, é muitas vezes necessário
admitir que ele usa a via do realismo.

A Via do Construtivismo

Para adotar a via construtivista, deve-se assumir inicialmente, que
resolver o problema é um processo, incorporando alguns dados novos e
outros eliminados outros ao longo do tempo, e que novas questões podem
aparecer, em substituição as originalmente propostas. Tudo isso pode
ocorrer, mesmo que o problema inicial não tenha se modificado de forma
profunda.
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Assumir a via do construtivismo " consiste em considerar conceitos,
modelos, procedimentos e resultados, como sendo chaves capazes (ou não)
de abrir certas fechaduras adequadas (ou não) a serem apropriadas para
organizar a situação ou causar seu desenvolvimento. Os conceitos,
modelos, procedimentos e resultados são aqui vistos como ferramentas
adequadas para desenvolver convicções e permiti-las evoluir, bem como
para comunicar, tomando como referência, as bases dessas convicções. A
meta não é descobrir uma verdade existente, externa aos atores envolvidos
no processo, mas construir um 'conjunto de chaves' que abrirão as portas
para os atores e permitindo-os

atuar, progredindo de acordo com seus

objetivos e sistemas de valores ." ROY (1993a)

Da mesma forma que para abrir uma série de fechaduras são
necessários diversos conjuntos de chaves, não há apenas um único conjunto
de ferramentas adequadas para clarear a decisão, nem existe uma única
forma

"melhor"

para

fazer

uso

delas.

Os

axiomas

não

são,

aqui,

considerados como representantes de verdades não demonstráveis ou como
regras ideais que devem, de forma racional, ser compulsoriamente seguidas.
Para a via construtivista, os “ axiomas são quadros de referência para
hipóteses de trabalho” . A seleção e desenvolvimento das chaves devem

estar claramente conectados a uma ou várias hipóteses de trabalho.
Por exemplo, ao determinar as taxas de substituição ( trade off ) de um
modelo

multicritério,

a

via

realista

considera

que

existem

valores

verdadeiros que devem ser encontrados. A via construtivista, por outro
lado, considera que tais taxas podem ser encaradas como chaves e seus
valores são apenas aqueles com que os atores desejam trabalhar. Um outro
exemplo, é na determinação da forma de avaliar um determinado critério. A
via realista considera a existência de um parâmetro que permita medir um
dado critério. Ela busca, então, determinar, com maior proximidade possível
tal figura. A via construtivista não busca tal figura na realidade objetiva.
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Considera que existe um grau de complexidade tão grande que não há um
valor verdadeiro a ser encontrado. Esta figura, para o construtivismo, é uma
chave que foi construída e aceita pelos atores como base para argumentação
e comparação.
A busca por tais hipóteses de trabalho deve ser guiada pelo julgamento
de sua adequação. Uma vez julgadas adequadas, elas são a base para
permitir ao facilitador recomendações aos atores envolvidos no processo
decisório. “ Tais recomendações não podem ser encaradas como a única
solução possível, mas apenas como uma especialmente bem fundamentada” .

As recomendações desenvolvidas podem tomar a forma de um remédio para
um determinado sentimento de insatisfação dos atores, ou como uma base
para discussão e comunicação. Em ambos os casos, “ seu impacto será
limitado pela dificuldade encontrada em validá-las” .

Assim, "em um contexto decisório, a busca por hipóteses de trabalho
que são base para uma recomendação é orientada para a produção de
conhecimento com relação a como agir (contribuindo para o processo
decisório), tanto quanto para o conteúdo da recomendação, que não é
baseada na requisição de descobrir a realidade. " ROY (1993b) Pode-se

falar, então, na ciência do Apoio à Decisão, cujo objetivo não é conhecer ou
aproximar-se da melhor solução, mas sim, desenvolver um corpo de
condições e meios que possam servir de base para tomada de

decisões

melhores, segundo os valores dos atores. O objetivo desta ciência é
produzir conhecimento, em um processo que privilegia a aprendizagem dos
atores.
Tendo como objetivo a busca do conhecimento, ao invés de um ótimo,
o Apoio à Decisão permite levar em conta dois pontos cruciais no processo:
•

os aspectos da realidade que dão sentido, valor e ordem aos
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fatos.
•

a influência exercida sobre essa realidade, devido ao ato de
observá-la, organizá-la e modelá-la.
Em suma, a ciência do apoio à decisão busca " desenvolver uma rede de

conceitos, modelos, procedimentos e resultados capazes de formar um
corpo de conhecimentos coerente e estruturado que pode atuar - em
conjunção com o corpo de hipóteses - como chaves, conseqüentemente
guiando a tomada de decisão e para comunicar ao seu sujeito, os atores,
em conformidade com seus objetivos e valores. " ROY (1993b)
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CAPÍTULO III - DEFINIÇÕES DE TERMOS

Termos essenciais para o entendimento de problemas de decisão
multicritério são: atributos, objetivos, critérios, restrições e metas. Na
literatura, não existem definições destes termos universalmente aceitas. As
definições apresentadas neste texto são de TECLE & DUCKSTEIN (1994)
que traduzem a linha de grande aceitação entre os autores.

Objetivos

Indicam a direção das mudanças almejadas. Refletem as aspirações do
Decisor, segundo sua estrutura de valores.
Há três maneiras de um objetivo ser melhorado: maximizando-o,
minimizando-o

ou

mantendo

o

status

quo .

Esta

última,

pode

ser

exemplificada pelo interesse em manter a vazão regularizada de um rio.
Um outro aspecto do objetivo diz respeito a sua geração. A abordagem
analítica prevê a construção de um modelo, onde se identificando as
variáveis de entrada e as saídas relevantes, os objetivos pertinentes aos
problemas se definirão. A abordagem empírica sugere observar como de
fato as pessoas estão tomando decisões relevantes para um dado problema.
Uma terceira abordagem, seria estudos de casos na literatura, a fim de se
comparar diferentes soluções para um mesmo tipo de problema.
Os objetivos podem ser gerados a partir de qualquer uma das três
abordagens, ou a partir de uma combinação destas.
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Segundo

GERSHON

(1981)

objetivos

serão

conflitantes

se

um

acréscimo no grau de realização de um objetivo só puder ser alcançado com
um decréscimo no grau de realização do outro.
BERTIER

&

MONTGOLFIER

(1973)

definem

objetivos

não

comensuráveis como aqueles em que não é possível medir os respectivos
graus de realização por unidades comuns.
O processo de medir e resolver problemas com dois ou mais objetivos
não comensuráveis e conflitantes é conhecido como Decisão Multiobjetivo
(MODM, do inglês multiobjective decision making).

Atributos

Os atributos referem-se às características, fatores e qualidades e
desempenho de uma alternativa de projeto em um processo de decisão.
Devem permitir meios para a avaliação de níveis de um objetivo, ou seja,
são definidos como o aspecto mensurável de um julgamento. Para esta
avaliação, é necessário, pelo menos um indicador empírico para cada
atributo, assim como a construção de uma escala para este mesmo atributo.
Em um problema que envolva qualidade da água, por exemplo, a salinidade
seria um atributo.
Uma análise de decisão com mais de dois atributos é chamada Decisão
multiatributo (MADM, do inglês multiattribute decision making). Este
procedimento envolve a seleção das melhores alternativas de um grupo, em
função de seus atributos.
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Critérios

Na teoria da Decisão, um critério pode representar tanto um atributo
como um objetivo. Por esta razão, a Tomada de Decisões Multicritério
(MCDM, do inglês Multicriteria Decision Making) é usada para indicar o
campo de estudo que inclui o processo de decisão em que estão envolvidos
dois ou mais objetivos conflitantes e/ou mais de dois atributos.

Variáveis de Decisão

Constituem uma forma do Decisor do processo especificar o problema.
Em problemas de programação matemática, as variáveis de decisão são, na
maioria das vezes, contínuas e possuem limites superiores implícitos
( implicit upper boudaries).
Problemas

que

envolvem

dados

numéricos

e

não-numéricos,

característica comum em problemas multiobjetivos, só poderão ser tratados
escolhendo-se um conjunto de alternativas discretas. Este conjunto é
selecionado considerando todas as informações relevantes para o problema,
seus objetivos e alternativas. Neste trabalho, somente alternativas discretas
serão consideradas.
Se

muitas

alternativas

forem

escolhidas,

poderá

ser

feita

uma

filtragem, onde alternativas dominadas, ou seja, as que possuem avaliações
menores em todos os critérios do que pelo menos outra alternativa sejam
excluídas.
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Pontos Não-Dominados e Soluções Eficientes

Considerando duas alternativas a e b cujas avaliações são expressas
pelas funções g(a) e g(b) :
g(a) = (g 1 (a), g 2 (a), g 3 (a)....,g I (a)).

e

g(b)= (g 1 (b), g 2 (b), g 3 (b)....,g I (b)).,

(1)

(2)

Diz-se que b domina a se:
g i ( b ) ≥ g i ( a ),

para todo i

(3)

g i ( b ) > g i ( a ),

para pelo menos um i

(4)

e

Se b domina a , então a alternativa a não é uma candidata para ser a
"melhor", dado que b é pelo menos tão boa quanto a para cada critério
representado pela eq. (3), e é estritamente melhor que a para pelo menos um
critério representado pela eq. (4).
O conjunto de soluções não dominadas é chamado de conjunto ótimo
de Pareto.
Não é possível otimizar simultaneamente objetivos conflitantes de
problemas multicritério. Para tal situação, a solução encontrada é a de
maior compromisso. Tal compromisso é obtido através de trade-offs
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(concessões) entre os vários objetivos. Esta solução de maior compromisso,
ou satisfatória, é definida por ZELENY (1982) como “a solução preferida,
compreendida,

aceita

apoiada

e

implementada

com

confiança”

e

é

encontrada no conjunto de soluções eficientes ou de soluções nãodominadas.

Restrições

São limitações em atributos ou variáveis de decisão que podem ou não
ser expressas matematicamente. As restrições auxiliam a construir o aspecto
realista das soluções. Em recursos hídricos, por exemplo, podemos ter uma
restrição no caso de um dado valor de demanda de vazão de água que não
pode ultrapassar a vazão limite de um reservatório. Matematicamente, as
restrições descrevem limites na dependência entre variáveis de decisão e
parâmetros.
Por exemplo na equação acima podemos supor

uma restrição para a

equação (2)
g i (b) ≤ 5,

para todo i

(5)

o que afetaria a avaliação global da alternativa expressa pela função
g(b) .

Uma vez definido o conjunto de alternativas a serem consideradas, é
estabelecida

uma

relação

entre

critérios

e

alternativas

que

são

posteriormente valoradas em escalas adequadas. Constrói-se assim, uma
matriz de avaliação de critérios versus alternativas, à qual será aplicada
alguma técnica de análise multicritério, a fim de selecionar a melhor
alternativa.
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CAPÍTULO IV -

Este

capítulo

ABORDAGEM METODOLÓGICA

pretende,

baseado

em

(1990) ,

ROY

apresentar

resumidamente as principais características da abordagem monocritério
tradicional e das metodologias de tomada de decisão multicritério, MCDM,
para então compará-las com as principais características das metodologias
de apoio à decisão, MCDA.

As Abordagens Monocritério Tradicionais

Quatro são as características básicas das abordagens monocritério
tradicionais, descritas resumidamente abaixo:
•

Existe um conjunto A , bem-definido, de alternativas viáveis a .

•

É estabelecido um critério único g em A, g(A), refletindo
precisamente as preferências do Decisor único e bem-definido D.

•

A

comparação

entre

alternativas

é

realizada

através

da

avaliação de uma função para cada alternativa.
•

O problema é bem formulado matematicamente e o objetivo
dos modelos é encontrar a solução ótima.
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As Abordagens MCDM

As principais características das abordagens MCDM são apresentadas
abaixo:
•

Existe um conjunto A , bem-definido, de alternativas viáveis a .

•

Existe um modelo de preferências bem definido na mente do
Decisor, estruturado racionalmente via um conjunto de descritores
(parâmetros).

•

O Decisor se baseia nesses descritores para fazer seus
julgamentos com relação às alternativas.

•

Para comparar as alternativas, o Decisor considera apenas os
casos de indiferença (função binária I) e preferência estrita (função
binária P). Existe uma função utilidade U definida em A.

•

O problema é bem formulado matematicamente e o objetivo
dos modelos é encontrar a solução ótima de Pareto.

•

Os pesquisadores esforçam-se para definir condições que
garantam a existência de um ótimo.

•

Os pesquisadores ajudam a definir a solução correta para o
Decisor.

Se a racionalidade corresponde aos axiomas aceitos pelo

Decisor, então ele concorda com a solução obtida.

As Abordagens MCDA

A abordagem MCDA tem como um dos fatores mais importantes o
reconhecimento das limitações da objetividade ROY & VANDERPOOTEN
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(1996) que levantam cinco aspectos cruciais presentes nas atividades do

Grupo Decisor:

•

Um conjunto de alternativas viáveis tem suas fronteiras
difusas. Assim, a distinção de quais ações são ou não factíveis é
muitas vezes vaga e envolve uma certa dose de arbitrariedade.

•

Admite a não existência de um Decisor, mas necessita de um
grupo de influência.

•

As preferências deste grupo raramente são bem definidas,
existindo incertezas, crenças parciais, conflitos e contradições em
suas declarações de preferências.

•

Os dados tais como valores numéricos de avaliação, as
características

das

distribuições

probabilísticas,

as

taxas

de

substituição de critérios, etc. são muitas vezes imprecisos, incertos,
mal-definidos ou arbitrários.
•

Em geral, é impossível definir se uma decisão é boa ou ruim
apenas com base em um modelo matemático. Fatores organizacionais,
culturais e pedagógicos do processo decisório concorrem para a
qualidade e o sucesso da decisão.
Esses cinco pontos salientam como fatores de natureza mais objetiva

(as características das ações), interagem com fatores de natureza mais
subjetiva (o sistema de valores dos atores) no apoio à decisão. É impossível
negar a importância desses fatores subjetivos, buscando a objetividade
total, muitas vezes defendida por aqueles que utilizam as abordagens da
pesquisa operacional tradicional e da MCDM.

20

As abordagens MCDA têm, levando em conta os pontos acima
levantados, as seguintes características básicas:
•

Um conjunto de ações potenciais, ao contrário das alternativas,
não são mutuamente exclusivas e não há a imposição de que sejam
necessariamente factíveis.

•

As comparações são realizadas baseadas em uma família F de
critérios BOUYSSOU (1990) .

•

A comparação entre duas ações potenciais é realizada via
comparação de dois vetores de desempenho.

•

Cada critério precisa levar em conta um atributo.

•

Para levar em conta a incerteza, imprecisão e tendenciosidades,
podem ser utilizadas distribuições de probabilidade.

•

O problema é mal definido matematicamente. O objetivo dos
modelos

não

é

encontrar

a

solução

ótima,

mas

sim

gerar

conhecimento para os atores. A partir dessas características, pode-se
notar o esforço em se tentar representar o mais fielmente possível as
preferências do Decisor ou do grupo de Decisores, mesmo que essas
preferências não sejam totalmente consistentes. Se a qualidade da
informação disponível ao longo do processo de resolução de um
problema complexo é de inquestionável importância, também o é a
forma de tratamento analítico daquela mesma informação. Essa forma
deve

fundamentalmente

informação,

havendo,

por

agregar

valor

conseguinte,

àquela
uma

qualidade

simbiose

entre

da
a

qualidade da informação e a qualidade do apoio à tomada de decisão.
O Apoio Multicritério à Decisão, através dos seus vários métodos, é o
meio por excelência pelo qual tal simbiose se materializa GOMES
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(1998) .
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CAPÍTULO V -

A DECISÃO SOB MÚLTIPLOS CRITÉRIOS

Neste capítulo, é apresentada uma visão abrangente dos Métodos de
Apoio à Decisão. São abordadas suas origens, as problemáticas da decisão
multicritério, as principais etapas, a estruturação e a modelagem de
preferências.
A escolha de uma alternativa dentre várias, para solução de um
problema, se baseia, fundamentalmente, na capacidade de discernimento do
Decisor em escolher qual a melhor.
Métodos de solução de problemas que utilizam apenas um critério para
discernir qual a melhor alternativa encontram-se entre os mais utilizados.
Por exemplo, a alternativa que obtiver o menor custo será a escolhida.
De um modo geral, métodos de solução de problemas que possuem
critérios

que

podem ser

modelados

e

otimizados,

ainda

que

sejam

conflitantes (por exemplo: diminuição de preço final e aumento de lucro),
encontram boas ferramentas na abordagem tradicional da engenharia ou
economia.
No entanto, aspectos subjetivos estão cada vez mais sendo levados em
conta na decisão de escolha de alternativas de projeto.
Esta influência está presente, sobretudo, quando nos referimos às
questões ambientais. Apesar de já haver ferramentas para avaliação dos
aspectos ambientais, sua natureza intrinsecamente subjetiva dificulta uma
monetarização de suas variáveis.
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Passa a ser importante saber como levar em conta diversos critérios de
avaliação, de natureza quantitativa como também qualitativa, em uma
análise de um problema em que várias alternativas são disponíveis?
Dentre as várias alternativas disponíveis é necessário escolher uma
delas.
As escolas de Métodos de Decisão Multicritério propõem diferentes
abordagens para a solução da questão.
Histórico

A pesquisa operacional surge da experiência originada da 2 a Guerra
Mundial, quando havia necessidade de atender problemas logísticosmilitares. Métodos matemáticos para determinação de percursos mínimos,
otimização

de

estoques,

custos

lucros,

dentre

outros.

Foram

então

construídos e até os dias atuais encontram inúmeras aplicações.
Na década de 60, surgiram métodos probabilísticos voltados para a
tomada de decisão. A realidade econômica era ditada por mercados estáveis
e economia de escala. As transformações sociais que começavam a ocorrer
na época não pareciam exigir um maior grau de flexibilidade das
organizações. Por este motivo, os processos de tomada de decisão não
necessitavam de outra preocupação dos gestores, que não a busca pela
eficiência produtiva das empresas.
Mesmo em épocas em que a produtividade garantia a sobrevivência das
empresas, as questões do comportamento humano eram fundamentais nas
decisões, mas não vinham sendo devidamente analisadas.
Por muitos anos, após o surgimento da pesquisa operacional, esta era
considerada o único caminho para definir corretamente um problema, que
consistia na definição de um único critério que deveria representar a
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eficiência de um sistema em análise ROY (1996) . Nesta linha de
pensamento, inserem-se os modelos normativos que procuravam modelar o
comportamento humano, através de axiomas que ditam a racionalidade.
Já na década de 70, começam a surgir os primeiros métodos voltados
para os problemas discretos de decisão, no ambiente multicritério ou
multiobjetivo.
O

objetivo

da

pesquisa

operacional

clássica

e

das

abordagens

multicritério é auxiliar os Decisores a tomar as melhores decisões
gerenciais, buscando essencialmente lhes dar fundamentação científica
ROY

(1993) .

O

sentido

de

"melhor"

é

distinto

nas

Metodologias

Multicritério em Apoio à Decisão ("Multicriteria Decision Aid" - MCDA)
em comparação com as abordagens de pesquisa operacional clássica e da
Tomada de Decisão Multicritério ("Multicriteria Decision Making" –
MCDM).
Um dos primeiros métodos que surgiram, dedicado ao ambiente de
decisão multicritério, é hoje talvez o mais extensivamente usado em todo o
mundo. Trata-se do Método de Análise Hierárquica clássico, criado por
SAATY (1991) em meados da década de 70, segundo o qual o problema de

tomada de decisão pode ser geralmente decomposto em níveis hierárquicos,
facilitando, assim, sua compreensão e avaliação. Em contraste com esse
método e com a teoria da utilidade multi-atributo, (freqüentemente
considerados como os métodos multicritério mais representativos da
chamada escola americana ), uma outra série de métodos foi desenvolvida
na Europa, por vezes denominados, no seu conjunto, a escola francesa do
Apoio Multicritério à Decisão. Estes últimos permitem uma modelagem
mais

flexível

do

problema,

pois

não

admitem

necessariamente

a

comparabilidade entre todas as alternativas, além de não impor ao Analista
de decisões uma estruturação hierárquica dos critérios existentes.
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Devido à capacidade de valorar alternativas ou critérios a partir de
comparações par-a-par o Método de Análise Hierárquica – AHP – terá sua
abordagem apresentada

neste

trabalho.

Da

mesma

forma,

o

método

ELECTRE II, por permitir o uso simultâneo de escalas verbais e numéricas
nas avaliações das alternativas analisadas, será objeto de explicações mais
detalhadas neste trabalho.

Problemáticas da Decisão Multicritério

Há quatro problemáticas básicas, nas quais pode ser enquadrado o
processo decisório segundo ROY(1985):
Problemática P. α - Objetivo: Esclarecer a decisão pela escolha de um
sub-conjunto tão restrito quanto possível, tendo em vista a escolha final de
uma única ação: esse sub-conjunto conterá as “melhores” ações ou as ações
“satisfatórias”. De fato, serão as soluções não dominadas do problema. Este
procedimento não realiza qualquer ordenação das alternativas.
Problemática P. β - Objetivo: Realizar uma triagem alocando cada ação
em uma categoria. As diferentes categorias são definidas a priori, a partir
de normas aplicáveis ao conjunto de ações.
Problemática P. γ - Objetivo: Esclarecer a decisão, por um arranjo
obtido, reagrupando-se todas as ações ou as que sejam as mais satisfatórias,
em classes de equivalência. Estas classes são ordenadas de modo completo
ou parcial, conforme as preferências. Resultado: Um ordenamento.
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Problemática P. δ - Objetivo: Esclarecer a decisão por uma descrição,
em uma linguagem apropriada, das ações e de suas conseqüências.
Resultado: Uma descrição ou um procedimento cognitivo.

O Decisor e o Facilitador

O Decisor é um indivíduo ou grupo de indivíduos cujo perfil de
preferências

deverá

ser

atendido,

na

melhor

forma

possível,

pelos

resultados dos métodos multicritério. A ele, cabe identificar o problema de
decisão em questão, assim como especificar os objetivos do problema. Na
Gestão das Águas, seria representado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica
O Facilitador, por sua vez, é o responsável pela definição do modelo
de decisão a ser usado, na condução do processo de decisão multicritério e
por apresentar os resultados ao Decisor. No contexto do Comitê de uma
Bacia Hidrográfica, este papel é atribuído à Agencia da Bacia.
A interação entre o Decisor e o Facilitador é característica inerente ao
processo decisório. No entanto, o Decisor deve, no mínimo, ser capaz de
especificar sua estrutura de preferências em relação aos objetivos do
problema em consideração e depois, ser capaz de decidir sobre a
aceitabilidade dos resultados apresentados pelo Facilitador.
As prioridades correspondentes aos vários critérios são normalmente
representadas por valores quantitativos denominados pesos. As prioridades
representam a importância relativa dos objetivos ou critérios de um
problema.
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Principais Etapas na Análise de Decisão Multicritério

As

principais

etapas

envolvidas

na

análise

multicritério

são

apresentadas seqüencialmente; na prática, essa análise é um processo
iterativo e interativo.
Etapa 1: Identificação do Problema

Em situações complexas, ainda que se perceba a natureza do problema,
sua identificação pode não ser trivial. Alguns dos elementos que compõem o
problema, segundo ACKOFF (1967) são: o indivíduo ou grupo de pessoas
interessadas na questão, os objetivos a serem alcançados, para que o
problema possa ser resolvido e os meios possíveis para alcançar tais
objetivos.
Etapa 2: Definição das Alternativas

Em alguns casos, fica claro quais são as alternativas. Em outros casos,
é necessário definir as alternativas e, em outros ainda, pode ser necessário
reduzir uma longa lista de alternativas para uma de tamanho menor, mais
administrável.

Isto

pode

ser

feito

de

várias

formas.

Por

exemplo:

eliminando aquelas alternativas que não atinjam um nível pré-estabelecido
de

algum

critério,

ou

selecionando

um

conjunto

representativo

de

alternativas, ou determinando alguns critérios críticos para a avaliação e
seleção daquelas alternativas que possuem um melhor desempenho de
acordo com estes critérios. Ainda que não exista um limite teórico para o
número de alternativas que possam ser avaliadas, deve-se ter em mente que
a coleta de informações, para um grande número de alternativas, pode ser
contraproducente.
Etapa 3: Definição dos Critérios Relevantes para o Problema de
Decisão
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A definição das alternativas e critérios provavelmente será um
processo retro-alimentado. Novas alternativas provavelmente sugerirão
novos critérios e vice-versa. Muitas técnicas formais podem ser usadas, tais
como brainstorming, Delphi etc.
Ao se definir os critérios, pode-se julgar se esta representação é útil
para o tomador de decisão, através de cinco fatores (ou critérios) sugeridos
por KEENEY & RAIFFA (1976) :
Completude: Se todos os critérios que interessam ao tomador de

decisão estão incluídos.
Operacionalidade : Este critério é atingido quando todos os critérios do

mais baixo nível são suficientemente específicos para que o tomador de
decisões possa avaliá-los e compará-los nas diferentes alternativas.
Decomposibilidade: Este critério requer que o desempenho de uma

alternativa

em

relação

a

um

critério

possa

ser

julgado,

independentemente do seu desempenho em outros critérios.
Ausência de Redundância: Se dois critérios representam a mesma

coisa, então, claramente, são redundantes. O perigo da redundância é
que ela pode levar a uma contabilização em dobro, fazendo com que
algumas alternativas tenham valores indevidos na decisão final. Uma
forma de identificar a redundância é estabelecer se a decisão poderia
ser afetada de qualquer forma se um determinado critério fosse
eliminado da árvore. Se a eliminação do critério não fizer diferença na
escolha da melhor alternativa, então não é necessário incluí-lo.
Tamanho Mínimo : Se a árvore for muito grande, qualquer análise

significativa seria impossível. Para ter certeza de que isto não irá
acontecer, os critérios não devem ser decompostos além do nível onde
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eles podem ser avaliados. Às vezes, o tamanho da árvore pode ser
reduzido eliminando critérios que não fazem distinções entre as
alternativas.
Etapa 4: Avaliação das Alternativas em Relação aos Critérios

Esta parte do processo geralmente é chamada de pontuação ( scoring ).
Existem muitas maneiras diferentes de realizá-lo. Nesta etapa se quer
quantificar o valor de cada alternativa em relação a cada critério. A escala
de valor não é necessariamente uma função linear, ou uma função
monotônica da escala em que o critério é naturalmente medido. Por
exemplo, considerando dois critérios relevantes para a compra de uma casa:
a distância às lojas e o tamanho do jardim. Segundo o critério distância às
lojas, são preferidas distâncias intermediárias em relação a ficar muito

perto ou muito longe das lojas (ver Fig. 1).

Figura 1: Função de Valor para o Critério “Distância às Lojas”
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O critério tamanho do jardim pode ter uma função com forma de S,
isto é, o valor de espaço adicional decresce com o tamanho do jardim

Figura 2: Função de Valor para o Critério “Tamanho do Jardim”

Em muitos casos, não existe uma escala de medida natural. Nestes
casos é possível uma escala subjetiva.
A avaliação das alternativas em relação aos critérios pode ser feita
também através de comparações paritárias como detalhado no capítulo VI.
Etapa 5: Determinação da Importância Relativa dos Critérios

Esta parte do processo consiste em dar pesos aos critérios, que
refletem importância relativa para o tomador de decisões. Assim como na
etapa anterior, existem muitas formas de dar pesos aos critérios. Os pesos
determinam a importância relativa entre os critérios. Envolvem o conceito
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psicológico de importância e o poder discriminatório da escala em que o
critério for medido.
Etapa 6: Determinação da Avaliação Global de cada Alternativa

A avaliação final de uma alternativa resulta de um processo de
agregação de seu desempenho em cada critério. O processo de agregação é
dependente da metodologia aplicada.
Etapa 7: Análise de Sensibilidade

É

muito

importante

realizar

uma

análise

de

sensibilidade,

especialmente nos pesos dos critérios, para perceber a robustez dos valores
das alternativas a possíveis mudanças nas preferências do tomador de
decisões.
Etapa 8: Recomendações e Apresentação de um Relatório

A análise realizada deve ser considerada em conjunto com informações
relevantes para o processo de tomada de decisão, a fim de fazer uma
recomendação final.
Etapa 9: Implementação

Os tomadores de decisão devem estar conscientes, durante todo o
processo, dos fatores que afetam a implementação das alternativas. Na
verdade, estes fatores devem ser considerados como critérios no processo.
Apesar da implementação ser o último passo a ser listado, a percepção de
novos fatores que afetam a implementação pode fazer com que os critérios,
já definidos na etapa 3, sejam modificados.
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Estrutura de Preferências

Uma escolha se baseia, primordialmente, no fato de discernirmos que
uma opção é melhor que outra. Ou seja, na capacidade de fazer
comparações. O modelo de preferência genérico, ilustrado abaixo, nos
permite

levar

em conta

as

seguintes

formas

de

comparações

entre

alternativas:
bP j a : A alternativa b é estritamente preferida à a quando na mente do

Decisor, existe uma franca preferência da alternativa b em relação a a, sob
a ótica do critério j .
bI j a: A alternativa b é indiferente a a quando, para o Decisor, a

diferença entre o valor da alternativa a, g( a ), e o da alternativa b , g( b ), é
nula ou irrelevante, à luz do critério j .
bQ j a: A alternativa b é fracamente preferida à a , levando-se em conta

o critério j . Esta condição se verifica quando há uma hesitação do Decisor
entre a indiferença e a preferência estrita.
bR j a: Existe incomparabilidade entre a alternativa a e a alternativa b

quando há hesitação pelo decisor entre bP j a e aP j b .
Essas comparações procuram traduzir situações do mundo real:
contradições, vaguidade na mente do Decisor, incapacidade do modelador
em perceber como as alternativas são comparadas na mente do Decisor, etc.

Modelagem de Preferências

33

As estruturas de preferência são utilizadas por diferentes tipos de
critérios para permitir a modelagem das preferências do Decisor. Esses
critérios são explicados a seguir:
- Critério verdadeiro: utilizado no Método de Análise Hierárquica,
ELECTRE I e II é a forma mais simples de critério. Conhecido como
estrutura de preferência tradicional, onde as diferenças entre os valores da
alternativa b (ex: g j ( b ) na equação (2)) e os valores da alternativa a (ex:
g j ( a ) na equação (1)), à luz do critério j, são usadas para determinar qual a
opção preferida.
Nesta estrutura tradicional, a preferência do Decisor satisfaz o
seguinte modelo:
bP j a ⇔ g j ( b ) > g j ( a )

(6)

bI j a ⇔ g j ( b ) = g j ( a )

(7)

∀ b , a ∈A

onde o valor da alternativa a em relação ao critério j, g j ( a ), é um
número real, mesmo quando representando um critério qualitativo; A é o
conjunto das alternativas.
Note que a relação de indiferença é transitiva.
Nos

métodos

ELECTRE,

esta

estrutura

tradicional

produz

um

ordenamento chamado pré-ordem incompleta, em que todas as opções são
ordenadas da melhor para a pior, permitindo a coexistência de opções, num
mesmo nível de ordenamento. No caso de cada alternativa ocupar um nível
distinto é chamado de pré-ordem completa.

34

- Pseudo Critério : introduz uma zona intermediária de preferência
fraca Q entre a preferência estrita P e a indiferença I , mediante o uso de um
limite de preferência p e um limite de indiferença q . Esse modelo permite
uma descrição mais apurada do perfil de preferências do Decisor. Note que
a relação de indiferença I não é necessariamente transitiva. Formalmente, o
modelo é descrito como:
bP j a ⇔ g j ( b ) > g j ( a ) + p (g j ( a ))

(8)

bQ j a ⇔ g j ( a ) + q( g j ( a )) ≤ g j ( b ) ≤ g j ( a ) + p( g j ( a ))

(9)

bI j a ⇔ g j ( b ) − g j ( a ) ≤ q (g j ( a ))

(10)

ou
gj(a) ≥

g j ( b ) - q (g j ( b ))

(11)

Usualmente, os limites de indiferença q e o de preferência p , são
constantes para todas as alternativas à luz de um critério; neste caso
q (g j ( a )) = q (g j ( b ))

(12)

e a notação reduz-se a q j e p j .
p( g j (a))=p( g j (b))

(12a)
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CAPÍTULO VI -

O MÉTODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA

Neste capítulo, será apresentado o Método de Análise Hierárquica.
Criado por SAATY (1991) , o método utiliza uma escala verbal para fazer
comparações

de

valor

entre

as

alternativas.

Ao

compararmos

duas

alternativas A e B (comparação paritária), podemos dizer que a alternativa
A é melhor do que a alternativa B.
Após realizar as comparações paritárias entre todas as alternativas, o
método logra em valorá-las individualmente.

Isto é particularmente útil

para avaliações de alternativas sob critérios subjetivos pois, neste caso, é
bem mais fácil comparar alternativas utilizando uma escala verbal do que
atribuir-lhes valores numéricos diretamente.
No Método de Análise Hierárquica, o uso de comparações paritárias é
combinado com uma estrutura hierárquica que define critérios e subcritérios. Isto torna o método bastante poderoso, tanto por facilitar a
estruturação do problema em vários níveis hierárquicos, como por facilitar
sobremaneira a valoração de alternativas sob critérios subjetivos. O
resultado de todo o processo é um ordenamento de todas as alternativas.
A principal limitação deste método está no número de comparações
paritárias que o decisor pode produzir. Estas comparações podem ser feitas
tanto entre critérios como entre alternativas. Apesar de não haver limitações
matemáticas, o número máximo de alternativas recomendado pelo método é
9 o que resultaria em [(9x9)-9]/2 = 36 comparações paritárias.
A construção do perfil de preferências do Decisor utilizará, neste
trabalho, exclusivamente a comparação paritária do Método de Análise
Hierárquica.

Por esta razão, um enfoque detalhado sobre este aspecto do
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método

será

apresentado

abaixo.

A

Estrutura

Hierárquica

não

será

comentada pois não será utilizada neste enfoque.
Uma vez definidos, pelo tomador de decisão, os critérios a serem
adotados e as alternativas disponíveis, os principais estágios do método
são:
1º) Realização das comparações paritárias entre as alternativas e entre
os critérios
2º) Transformação das comparações em pesos e verificação da sua
consistência;
3º) Uso dos pesos para obter uma “pontuação” para as diferentes
alternativas e assim tomar uma decisão provisória;

Comparações Paritárias

Através da comparação paritária, constrói-se a Matriz de Preferências
e, após a verificação de sua consistência, obtém-se as notas ou pesos para
os critérios ou alternativas comparadas.
A comparação par-a-par é realizada utilizando uma escala própria
definida por Saaty como Escala Fundamental . É uma escala de nove
divisões que indica o grau em que uma alternativa é melhor do que a outra,
à luz de determinado critério, como mostrado na tabela 1.
Os números ímpares indicam os cinco graus de importância mais
facilmente

discerníveis,

enquanto

que

os

números

pares

podem ser

utilizados em caso de hesitação do Decisor entre dois graus, de preferência
consecutivos.
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Intensidade de

Definição

Importância

1

Mesma importância
Importância pequena de

3

uma sobre a outra

5

Importância relevante

7

Importância muito forte

9

Importância absoluta

2, 4, 6, 8

Valores intermediários

Recíprocos dos valores p.ex. se A 1 2 =3; A 2 1 =1/3.
Saaty 1991
Tabela 1: Escala Fundamental de Saaty

Uma Abordagem Comentada

Especialmente útil quando lidamos com critérios subjetivos, cujas
implicações no processo de decisão foram mostradas acima, a escala
fundamental é adaptável ao entorno cultural do Decisor. Expressões
idiomáticas,

jargões

técnicos

específicos

e

estratégias

comunicativas

ligadas a padrões culturais locais poderão ser utilizadas. É necessário que
seja mantida a percepção da importância de cada grau da escala.
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A comparação paritária é feita comparando-se cada alternativa, par a
par, com as demais. Isto é sinteticamente apresentado na forma de uma
matriz, chamada matriz de preferência, que contém as preferências do
decisor.
A1
A1

A2

A3

1
1

A2

1

A3

Tabela 2: Diagonal da Matriz de Preferências
A diagonal composta de elementos unitários indica que a alternativa é
igual a ela mesma, o que de fato acontece em qualquer situação.
Caso A1 seja bem mais importante que A2, o número 7 é escrito na
primeira linha (A1) e na segunda coluna (A2). Desta forma, a leitura da
matriz é feita, por convenção, no sentido linha-coluna .

A1

A1

A2

1

7

A3

1

A2

1

A3

Tabela 3: Preenchimento da Matriz de Preferências
Tecnicamente, a escala fundamental é uma escala de razão e não uma
escala de intervalo. Isto que dizer que se A1 é fortemente mais importante
do que A2 estou afirmando que A1 = 7x A2. Na avaliação de um carro, por
exemplo, a afirmação de que um carro é bem mais bonito do que outro, do
ponto de vista do design, é de fácil compreensão. De outra forma, se
afirmarmos que um carro é sete vezes mais bonito do que outro, exigiria
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uma capacidade de discernimento tão grande que, caso alguém pudesse
fazê-lo, certamente prescindiria de qualquer método de apoio à decisão.
Poderíamos questionar as bases axiomáticas para a definição da escala
fundamental. É razoável questionar se não seria mais fácil utilizá-la com
cinco pontos em vez de 9 (5 + 4). Por outro lado, uma escala de vinte
pontos forneceria, aparentemente resultados bem mais precisos sobre a
preferência do Decisor.
Não há fortes bases axiomáticas utilizadas por Saaty para a elaboração
da escala fundamental. Apesar de citar estudos realizados por psicólogos,
na primeira metade do século XX, sobre a capacidade de discernimento do
ser humano em processos simultâneos, a escala fundamental foi estabelecida
através de experimentação direta.
Numerosos testes foram realizados com variadas escalas e observou-se
que a escala de nove pontos (5 + 4) obteve melhores resultados.
Por

esta

razão,

substituir

a

expressão

“A1

é

fortemente

mais

importante do que A2” por “A1 = 7x A2” é adequado para o Método de
Análise Hierárquica.
Prosseguindo com o exemplo acima, a matriz de preferência é
preenchida.

A1

A1

A2

A3

1

7

9

1

2

A2

1

A3

Tabela 4: Preenchimento da Matriz de Preferências I
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Lendo os elementos da matriz linha a linha, o Decisor está afirmando
que
•

A1 é bem melhor do que A2

•

A1 é absolutamente melhor do que A3

•

A2 é um pouco melhor do que A3

Este é o perfil de preferências do Decisor
Os demais elementos da matriz são preenchidos de forma automática,

1
1
pois se A1 = 7 x A2 temos que A2 = A1 x 7 . Preenchemos então com 7 o
elemento respectivo mantendo a leitura por linhas.
A1
A1

A2 A3

1

A2 1/7

7

9

1

2
1

A3

Tabela 5: Preenchimento da Matriz de Preferências II
Analogamente, o restante da matriz é preenchido
A1

A2 A3

A1

1

7

9

A2

1/7

1

2

A3

1/9 1/2

1

Tabela 6: Preenchimento da Matriz de Preferências III
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A matriz de preferência é o ponto crítico do Método de Análise
Hierárquica. É a codificação em termos matemáticos do ponto de vista do
Decisor.
Essa

matriz

tem

a

vantagem

de

permitir

executar

operações

matemáticas com o perfil de preferências do Decisor. Preferências estas
expressas por uma escala verbal adequada ao seu modo de falar.
A partir da matriz de preferências, o Método de Análise Hierárquica
define dois parâmetros de interesse para a tomada de decisão: a consistência
das comparações paritárias que deram origens à matriz de preferências e os
pesos ou notas atribuídos a cada uma das alternativas.

Consistência

Consistência não é apenas transitividade de preferências, mas a
intensidade real com a qual a preferência é expressa, transita ao longo da
sequência dos objetos em comparação. Este tipo de consistência é chamado
de consistência cardinal.
A inconsistência é uma quebra de proporcionalidade que pode ou não
significar a transgressão da transitividade.
O índice de consistência, IC, é uma medida de quanto o maior
autovalor da matriz A, λ m a x , se distanciou da dimensão da matriz e é
definido por
IC=( λ m a x - n )/(n-1)

(13)

Sendo A a matriz de valores, teremos que encontrar o vetor que
satisfaça ao problema de auto-valor/auto-vetor:
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A w= λ m á x . w

(14)

onde λ m á x é o maior auto-valor de A .
Pequenas

variações

nos

elemento

A i j de A implicam pequenas

variações em λ m á x . O desvio deste em relação a n, número de ordem da
matriz, é uma medida de consistência como foi definido no parágrafo
anterior.
O índice randômico (IR) é o índice de consistência de uma matriz
gerada randomicamente, baseada na escala 1-9, impondo A i j = A j i .

Matriz

2

3

4

5

6

7

IR

0,0

0,58

0,90

1,12

1,24

1,32

Tabela 7: Índice Randômico.

Este índice foi calculado para matrizes quadradas de ordem n pelo
Laboratório Nacional de Oak Ridge, nos Estados Unidos, sendo alguns de
seus valores apresentados no quadro acima.
Saaty propõe o cálculo da Razão de Consistência RC pela fórmula:
(15)

RC = IC/IR

Onde a seguinte restrição é imposta para que haja consistência entre os
julgamentos:
RC ≤ 0,10

(16)
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Valores de RC que não atendam ao critério da equação 16 exigem que
os julgamentos, inconsistentes, sejam refeitos.

Vetor de prioridades

Após a construção da matriz de comparação paritária ou matriz de
preferência, e a verificação de sua consistência, o próximo passo é o
cálculo do vetor de prioridades. Este vetor estabelece uma ordenação
cardinal entre os elementos comparados.
O autovetor da matriz correspondente ao maior autovalor, quando
normalizado, torna-se o vetor prioridade.
Vários métodos foram propostos: o autovetor esquerdo, direito, a
média aritmética das linhas e a média geométrica das linhas. Saaty
demonstrou que o melhor processo para lidar com a inconsistência da matriz
de julgamento é o método do autovetor direito.
O vetor de prioridades é então calculado a partir da matriz de
preferência.

A

valoração

das

alternativas

comparadas

segundo

um

determinado critério corresponde aos elementos do vetor de prioridades. Do
mesmo modo, sub-critérios comparados segundo um critério de nível
hierárquico superior têm suas importâncisa atribuídas pelo vetor de
prioridades.
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CAPÍTULO VII - O MÉTODO ELECTRE

Conceito de Sobreclassificação

A relação de sobreclassificação S j é, por definição, uma relação
binária. bS j a se traduz como b sobreclassifica a, o que vale dizer que b é
pelo menos tão bom quanto a .

bS j a implica bP j a ou bQ j a ou bI j a

onde P , Q e I são definidos no capítulo VI.
S não é necessariamente uma relação binária transitiva, isto é, se a S j b

e bS j c não implica forçosamente que a S j c .
Por exemplo:
Se a I j b então a S j b
Se bI j c então bS j c
Mas se ⎥ g j ( c ) − g j ( a ) ⎥ > q j então c S j a
S é reflexivo ( aSa ∀ a ∈ A), onde A é o conjunto de todas as

alternativas a.

Seja ∆ f a relação de dominância.
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a ∆ f b se e somente se g j ( a ) ≥ g j ( b ) ∀ j ∈ A

e g j ( b ) = g j ( a ) ∀ j ≠ k, então bSa se somente se

bS k a , ou seja, b

sobreclassifica a segundo o critério k.

Esta condição pode ser reforçada como se mostra a seguir:
se bI j a ∀ j ≠ k, então bSa se e somente se bS k a .
Daí, bS j a ∀ j ∈ A ⇒ bSa.
A figura 1 ilustra o conceito de sobreclassificação definido acima.
Quando g j ( b ) ocupa a posição 1

temos que a P j b , portanto a S j b . Na

posição g j ( b ) está próximo de g j ( a ) portanto a I j b e novamente podemos
afirmar que a S j b . Quando g j ( b ) ocupa a posição 3 , onde a distância entre
g j ( b ) e g j ( a ) > p (limite de preferência), b P j a , ou seja, b S j a .

Figura 3: Escala de Sobreclassificações.
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No exemplo abaixo, a tabela ilustra os valores correspondentes a cada
critério g j (colunas da matriz) para as alternativas a, b, c e d (linhas da
matriz). Pelo exposto anteriormente, podemos afirmar que bSa , aSb e cSd .

g1

g2

g3

g4

g5

a

50

50

50

50

50

b

55

46

48

54

55

c

90

90

90

45

42

d

90

90

90

10

10

Em todas as alternativas : q j = 5 e 0 ≤ g j ( a ) ≤ 1 0 0
Tabela 8: Avaliações
De um modo geral, em um problema de decisão multicritério, dizemos
que a opção b sobreclassifica a opção a se, considerando as preferências do
Decisor e a informação dos critérios disponíveis para cada opção, existirem
argumentos suficientes para se qualificar a opção b como pelo menos tão
boa quanto a opção a e se não houver expressivos argumentos em contrário.
O método ELECTRE apresenta dois estágios bem distintos:
•

A construção das relações de sobreclassificação;

•

A exploração dessas relações
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Cada um desses estágios é tratado de maneira distinta, dependendo da
versão do método ELECTRE utilizado.

O ELECTRE II

O método ELECTRE II provê o ordenamento de alternativas dominadas e não-dominadas.
Como os demais métodos ELECTRE, permite a adoção de escalas diferentes para cada
critério e não é limitado pelo número de critérios utilizados. No capítulo X, este método
será utilizado em um estudo de caso.
Neste modelo são introduzidos os conceitos de:
•

Sobreclassificação forte S F que provê uma base firme para a assertiva
bSa indicando um forte consenso.

•

Sobreclassificação fraca S f indica um grau de incerteza na assertiva
bSa .

Índices de Concordância e Discordância

Considerando que a cada critério j é designado um peso w j
diretamente

proporcional

à

importância

do

critério,

o

índice

de

concordância para cada par ordenado ( b , a ) pode ser definido como:

1
C( b , a ) = W ∑

w j , j varrendo as alternativas em que g j ( b ) ≥ g j ( a )
(17)

onde
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W = ∑ wj ; j varrendo o número total de critérios

(18)

O valor de C( b , a ) varia entre zero e um, e mede a força da assertiva “a
alternativa b sobreclassifica a alternativa a ” (bSa ). No entanto, essa
assertiva pode ser enfraquecida quando, à luz de um critério j , a alternativa
a sobreclassifica a alternativa b ( aSb) . Isto é representado pelo índice de

discordância D( b , a ), que indica a força de oposição à afirmativa bSa e é
definido por:
D j ( b , a ) = 0 se g j ( b ) ≥ g j ( a )

(19)

D( b , a ) = max.j {g j ( a ) - g j ( b ) } / δ j 

(20)

onde δ j é o intervalo da escala adotada na coluna do critério j.

As relações de sobreclassificação no ELECTRE II são obtidas
comparando os índices de concordância e discordância com limites
estabelecidos.

Construção da Relação de Sobreclassificação

A fim de se obter S F e S f consideremos c + , c 0 , c - representando três níveis
de concordância, onde 1 ≥ c + ≥ c 0 ≥ c - ≥ 0. Analogamente, fazendo 1 ≥ d 1
≥d

2

≥ 0 representando dois níveis decrescentes de discordância. As

condições para sobreclassificação fortes são definidas como:
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Sobreclassifição forte SF
bSFa se:

C( b , a ) ≥ c +

(21)

gj (b) – gj (a) ≤ d1 ∀j

(22)

P+(b,a) / P-(b,a) ≥ 1

(23)

onde P + representa a soma dos pesos dos critérios, onde a alternativa b é
preferida à alternativa a . E P - representa o inverso.
b S F a também na seguinte situação:

C (b,a) ≥ c+

(24)

gj (b) – gj (a) ≤ d2 ∀j

(25)

P+(b,a) / P-(b,a) ≥ 1

(26)

Observe que, neste caso, para que a sobreclassificação forte seja mantida, o
menor rigor no índice de concordância é compensado por uma discordância
menor.

Sobreclassificação fraca S f
bS f a se:

C(b,a) ≥ c-

(27)
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gj (b) - gj (a) ≤ d1 ∀j

(28)

P+(b,a) / P-(b,a) ≥ 1 j

(29)

Procedimento de Ordenamento

O ordenamento é obtido a partir de duas pré-ordens. A destilação
descendente e a destilação ascendente. Estas pré-ordens são construídas
através dos dois tipos de relações de sobreclassificação, forte e fraca.

Destilação descendente

A partir da matriz de sobreclassificação das alternativas (fig.4) é
construído

o

conjunto

{Y}

que

contém

todas

as

alternativas

sobreclassificam fortemente ou são sobreclassificadas fortemente.

A1

A2

A...

An

SF

A1
A2

SF

A...

...

An

SF

...

Sf

Sf

...

...

SF

Figura 4: Matriz de Sobreclassificações
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que

Em seguida, é criado o subconjunto {D}, composto pelos elementos de
{Y} que não são sobreclassificados fortemente.
Do subconjunto {D}, é obtido a partir do subconjunto {U}, que contém
as alternativas de {D} que possuem uma relação de sobreclassificação
fraca.

Ou

seja,

as

alternativas

cujos

elementos

sobreclassifiquem

fracamente ou sejam sobreclassificados fracamente entre si. Finalmente, do
subconjunto {U}, obtém-se o subconjunto {B} que é composto de todas as
alternativas

do

subconjunto

{U}

que

não

sejam

sobreclassificadas

fracamente.
Deste procedimento, são então escolhidas as alternativas ({D} – {U})
+ {B} que serão classificadas em primeiro lugar.

Estas alternativas

selecionadas possuem um dos seguintes atributos:
•

Sobreclassificam
fortemente

fortemente

outras

sobreclassificadas

Adicionalmente,

não

por

possuem

alternativas
qualquer
nenhum

e

não

são

alternativa.
vínculo

de

sobreclassificação fraca.
Ou
•

Sobreclassificam

fortemente

outras

alternativas,

sobreclassificam fracamente outras alternativas e não são nem
fortemente

nem fracamente sobreclassificadas por qualquer

alternativa.
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As alternativas selecionadas são removidas do processo de destilação
descendente.
Um novo conjunto {Y 1 } é então construído com as alternativas
remanescentes continuando, assim, os processos de destilação descendente.
Observe que alternativas que anteriormente eram sobreclassificadas
(fortemente ou fracamente) pelas que foram removidas poderão agora estar
incluídas no subconjunto {D} e assim, ocupar a 2º posição na classificação.
O processo se estende até que todas as alternativas sejam classificadas.

Destilação ascendente

Na destilação ascendente, procede-se de maneira análoga à da
destilação descendente. No entanto, a matriz de sobreclassificação é
transposta. Isto equivale a inverter o sentido das sobreclassificações fortes
e fracas. Como conseqüência, os resultados são ordenados do pior para o
melhor. Invertendo-se a classificação produzida, obtém-se uma pré-ordem
comparável à da destilação descendente.
É usual que as classificações de ambas as destilações difiram
ligeiramente entre si.

Pré–Ordem final

A partir das classificações das destilações descendente e ascendente
constrói-se uma pré-ordem final a partir das seguintes regras:
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•

Uma alternativa A será considerada como melhor que uma
alternativa B se, em pelo menos uma das duas classificações, A
obtiver uma classificação melhor do que B, e se na outra
classificação, A for pelo menos tão bem classificada quanto B.

•

A alternativa A será julgada equivalente à alternativa B se as
duas alternativas aparecerem na mesma classe de equivalência
nas duas destilações.

•

As alternativas A e B são incomparáveis se A estiver mais bem
classificada que B na destilação ascendente e B estiver mais bem
classificada que A na destilação descendente, ou vice-versa.

Observe que o método ELECTRE II usa critérios verdadeiros e que a
variação no rigor nos índices de concordância e discordância pode ser
utilizada para obter maiores detalhes sobre o perfil de preferências do
Decisor.
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CAPÍTULO VIII - A ESTRUTURA JANUS

Introdução

A

metodologia

proposta

neste

trabalho

denomina-se

“Estrutura

JANUS”.
Janus é o deus romano dos bons começos. Possui duas cabeças: uma
voltada para o futuro e outra mantendo o olhar no passado. É o deus
presente nas transições e, por tais qualidades, a metodologia proposta
adotou seu nome.

Figura 5: Janus

A apresentação da Estrutura JANUS, objeto deste trabalho, se dará,
inicialmente, por uma breve descrição de sua arquitetura, especificando-se
as operações que realiza. Sua utilização é dependente dos seguintes dados
iniciais:
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•

As alternativas disponíveis

• Os critérios sob os quais estas serão avaliadas
• As preferências do Decisor

A arquitetura da Estrutura JANUS está ilustrada na figura 6. Sua
dinâmica é sinteticamente descrita da seguinte forma:

Módulo de
Processamento
Construção
do Perfil de
preferênciass

5
Entrada de
Dados
Verbalizados

Visualização
dos Resultados
das Preferências
do Decisor

B.D.

2

4
Avaliações
Subjetivas
das Alternativas

6
FIM

Visibilidade
subjetivo

Critérios
Escolhidos

1

INÍCIO

3

Avaliações
Técnicas das
Alternativas

Saúde
Parametrização dos
Critérios

objetivos

Qualidade D’Água

Figura 6: A Estrutura JANUS

O início se dá no módulo Critérios Escolhidos (1) que recebe os
critérios eleitos pelo Comitê e que serão usados para avaliar as alternativas
disponíveis. A partir deste módulo, esses critérios seguem por três
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processos distintos: Ao longo da Via Azul, as alternativas serão avaliadas
pelos critérios objetivos, por métodos que sejam compatíveis com as
características a serem avaliadas. Pela Via Verde, as alternativas serão
avaliadas pelos critérios de natureza subjetiva. Note-se que para cada
critério

pode-se

utilizar,

caso

seja

adequado,

métodos

distintos

de

avaliação. As avaliações das Vias Azul e Verde podem contar com
informações de bancos de dados (2).
A Via amarela é responsável pelo perfil de preferências do Decisor,
isto é, o grau de importância que cada critério considerado (1) possui. A
importância, ou “peso”, de cada critério é então enviada ao módulo de
processamento (3) onde, juntamente com as avaliações trazidas pelas Vias
Azul e Verde, é realizada a hierarquização das alternativas. Uma vez
ordenadas as alternativas, sua escolha é dependente apenas da limitação
orçamentária.
O grupo de alternativas selecionadas cujas qualidades mais se
aproximam do perfil de preferências escolhido é então apresentado pelo
módulo de visualização (4).
Caso não esteja satisfeito, o Decisor poderá elaborar outro perfil de
preferências e voltar à Via Amarela (5) ou adotar o resultado e finalizar o
processo (6).
O objetivo da estrutura JANUS é fazer com que o Decisor perceba as
conseqüências de suas preferências. O perfil de preferências do Comitê da
Bacia Hidrográfica (Decisor) é mesclado com as avaliações técnicas da
Agência da Bacia, permitindo assim o estabelecimento das prioridades das
alternativas disponíveis nas ações a serem implementadas na Bacia. Novos
perfis de preferências produzirão, quase sempre, diferentes seleções de
alternativas. Este processo permite ao Comitê testar suas preferências,
perceber as conseqüências produzidas e, de forma iterativa, adquirir maior
conhecimento das questões envolvidas.
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A falta de dados suficientes, a dependência de levantamentos in loco, e
bancos de dados deteriorados impedem, freqüentemente, a aplicação de
métodos matemáticos para avaliação e prospecção em situações de tomada
de decisão. A Estrutura JANUS é robusta o suficiente para lidar com
situações deste tipo, realizando, de forma metódica e estruturada, a
incorporação de conhecimento especialista

não-formalizado, através de

ferramentas de apoio à decisão multicritério, em situações de ausência ou
deterioração de dados.

As Vias Amarela, Azul e Verde.
A Via Amarela recebe os critérios eleitos pelo Decisor. Estes critérios

podem ser de natureza objetiva ou subjetiva. A importância relativa de cada
critério será determinada através das comparações paritárias, descritas no
capítulo VI que trata do Método de Análise Hierárquica. Observe-se que a
estrutura

hierárquica

não

será

utilizada.

A

principal

vantagem

da

comparação paritária é que não é necessário determinar uma nota para cada
critério. Esta nota, ou peso, é construída através das comparações de cada
critério com os demais. Uma escala verbal, a escala fundamental, é utilizada
para estabelecer estas comparações. O perfil de preferências do Decisor é
exatamente o grupo de critérios que escolheu para avaliar determinada
questão, juntamente com a importância que determinou para cada um desses
critérios.
Estabelecer o perfil de preferências do Decisor é a função da Via
Amarela.
A Via Verde avalia e ordena as alternativas segundo os critérios

subjetivos escolhidos pelo Decisor. Os critérios subjetivos são de natureza
qualitativa, cuja avaliação depende exclusivamente do parecer do Decisor.
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Ainda que apoiado por eventuais dados técnicos, sua avaliação é de
natureza empírica. Meritoriamente importantes, tais critérios, por terem sua
forma de avaliação não adequadamente conduzida, são freqüentemente
afastados do entorno das tomadas de decisão.
A avaliação das alternativas por critérios subjetivos poderá ser feita
por uma equipe técnica ou pelo próprio Decisor. O primeiro caso se verifica
quando, na falta ou insuficiência de dados ou mesmo na inexistência de
metodologia adequada, o parecer empírico do especialista se torna a melhor
resposta para a avaliação. O Decisor poderá avaliar as alternativas em
critérios subjetivos melhor conhecidos por ele. Por exemplo, a influência do
contexto político, ligado à cada alternativa, na execução das ações
pretendidas.
Na Via Verde, a avaliação e posterior ordenação das alternativas sob
diversos critérios subjetivos, não estão restritas à aplicação de um
determinado Método de Apoio à Decisão Multicritério.
Qualquer método, desde que adequado a este tipo de critério e ao
número de alternativas existentes poderá ser utilizado. São desejáveis
métodos que utilizem comparações paritárias, razões explicadas, como o
McBeth e o do Método de Análise Hierárquica.
Via Azul avalia as alternativas e as ordena por equipes técnicas,

adotando critérios objetivos. O critério escolhido pelo Decisor será
interpretado

pela

equipe

técnica

e

posteriormente

parametrizado.

A

interpretação significa a contextualização do critério para sua correta
parametrização. Por exemplo, se o critério qualidade da água for escolhido
para ações de piscicultura, os parâmetros envolvidos serão distintos
daqueles a serem empregados em ações voltadas para irrigação. A equipe
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técnica também decidirá sobre todos os aspectos da avaliação: metodologia,
limites satisfatórios, etc.
Avaliação de alternativas, por critérios objetivos é a função da Via
Azul.
Os Módulos de Processamento e de Visualização

O Módulo de Processamento recebe, através das Vias Verde e Azul, as
avaliações, à luz de cada critério, de todas as alternativas disponíveis. A
Via Amarela informa a importância relativa de cada critério eleito, expressa
em valores numéricos. A partir destes dados, o Módulo de Processamento
constrói a ordenação de todas as alternativas, considerando todos os
critérios simultaneamente. Isto é alcançado através da utilização de um
Método

de

Apoio

à

Decisão

Multicritério.

Atendendo

à

limitação

orçamentária, as alternativas selecionadas são então enviadas ao Módulo de
Visualização.
Os resultados de inúmeras avaliações técnicas, realizadas a partir de
uma grande massa de dados coletados de maneiras distintas, juntamente com
o perfil de preferências do Decisor são exibidos, de maneira sintética e de
fácil entendimento pelo Módulo de Visualização. Nele, são apresentadas as
alternativas escolhidas e informações pertinentes às conseqüências da
seleção realizada. Esta seleção poderá ser aceita e mantida pelos membros
do Comitê ou novo perfil de preferências poderá ser construído tanto
através de dados verbalizados com por alteração numérica direta no atual
Perfil. As avaliações técnicas, contudo, não poderão ser alteradas pelo
Decisor.
Em um problema de priorização de investimentos em uma bacia, o
orçamento

disponível

pode

não

ser

integralmente

utilizado

pelas

alternativas selecionadas. Isto acontece quando a verba remanescente for
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inferior ao custo de qualquer alternativa não-selecionada. Neste caso, ações
de melhoria nas alternativas selecionadas poderão ser realizadas. O Módulo
de

Visualização

deverá

permitir

o

acréscimo

de

tais

melhorias,

especialmente se a característica de distribuição espacial for relevante
nessas ações.

A Dinâmica da Estrutura JANUS

As vias Verde e Azul produzem resultados que permanecem no
sistema, até que novas medições ou métodos de cálculos possam ser
utilizados na avaliação técnica das alternativas. Uma medição direta in loco
certamente

terá

prioridade

sobre

estimativas

baseadas

em

dados

secundários. Os consumos de tempo e de recursos envolvidos tendem a
fazer com que as Vias Verde e Azul não sejam utilizadas com a mesma
intensidade da Via Amarela. A capacidade da Estrutura de extrair
informações a partir de dados técnicos, dados informais e mescla-los com
conhecimento especialista confere robustez e flexibilidade.
A Estrutura não produz resultados de qualidade melhor do que os
dados que o alimenta, mas sua arquitetura possibilita uma clara estruturação
das

preferências

e

grande

poder

exploratório

e

aproveitamento

das

informações disponíveis.
Diferentemente das demais, a Via Amarela é passível de alta
recorrência já que mudanças no perfil de preferências durante o processo de
decisão tendem a ser numerosas. À medida que o Decisor percebe as
conseqüências de suas preferências, desenrola-se um natural processo de
amalgamento entre o que se prefere e o que se objetiva. As variações no
perfil de preferências ocorrem não apenas pelas mudanças de percepção do
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Decisor, mas também como resultado de uma análise exploratória que o
Decisor produz tanto para retificar suas preferências como para ratificá-las.
A estrutura JANUS consegue lidar simultaneamente com numerosas
alternativas de ações, avaliadas sob múltiplos critérios e aplicadas de forma
não-homogênea em diversas localidades.

Aplicação da Estrutura JANUS

A seguir, será apresentado um exemplo didático da utilização da
Estrutura JANUS como um instrumento de gestão do Comitê de Bacia
Hidrográfica.

Neste

exemplo,

a

Estrutura

JANUS

deverá

apoiar

a

priorização e seleção de localidades a serem contempladas com ações de
esgotamento

sanitário

em

uma

Bacia

Hidrográfica

hipotética.

Serão

utilizados três critérios: saúde e qualidade da água, por estarem presentes
em praticamente todas as situações envolvendo obras de esgotamento
sanitário, e um terceiro critério aqui denominado visibilidade política.
Este último, tem o propósito de ilustrar como a avaliação de um
critério bastante subjetivo pode ser levada em consideração, juntamente
com critérios de natureza mais objetiva. A visibilidade política indica a
visibilidade

que

determinada

ação

(esgotamento

sanitário)

terá

em

determinada alternativa (localidade).
Aspectos políticos e ambientais, descritos muitas vezes por avaliações
subjetivas, podem ter importância decisiva na condução de ações pelo
Comitê e por esta razão devem ser incluídos no problema.
A Agência da Bacia deverá estabelecer os parâmetros que deverão ser
utilizados para a avaliação de critérios objetivos escolhidos pelo Comitê. A
qualidade da água poderá surgir como critério da piscosidade de um trecho
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da bacia ou, como no caso deste exemplo, em obras de esgotamento
sanitário. A turbidez da água, como parâmetro, poderá ser irrelevante para o
primeiro caso, mas fundamental, se o problema em questão for o uso
recreativo e turístico da água.
O Problema em Questão

Cabe ao Comitê de Bacias indicar a priorização das ações na Bacia
Hidrográfica. Este deverá apontar quais as localidades que deverão receber
primeiro os benefícios de tais ações e quais os que efetivamente não serão
contemplados caso, como na maioria das vezes, os recursos financeiros não
sejam suficientes para todos.
É necessário definir como será feita esta escolha e os critérios a serem
adotados para a eleição das localidades.
Engenheiros sanitaristas reunidos poderiam chegar a um consenso
sobre o critério de escolha com menos dificuldade. No entanto, apesar de
possuir o apoio dos técnicos da Agência da Bacia, a decisão cabe ao
Comitê.
Os integrantes do Comitê têm, pela natureza política do próprio
Comitê, uma diversidade de visões, idéias e conceitos bem maiores do que
um grupo de técnicos como os engenheiros sanitaristas já citados.
Ações de esgotamento sanitário em uma comunidade provocam vários
impactos ambientais, a maioria deles positivos. No entanto, a importância
destes impactos poderá ser considerada pelo Comitê, de maneira distinta
daquela dos técnicos. A divergência poderá ocorrer ainda que obedecendo
aos mesmos preceitos técnicos de elaboração de um projeto.
Como exemplo, podemos citar como um dos impactos positivos de uma
ação de esgotamento sanitário, a melhoria da saúde da população.
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Um impacto negativo é a piora da qualidade da água do rio que irá
receber o efluente sanitário, ainda que o mesmo tenha sido tratado. Esta
queda

da

qualidade

poderá

trazer

conseqüências

negativas

para

as

atividades de lazer (turismo) ou mesmo econômicas (piscicultura) da
comunidade adjacente.
Apesar

do

corpo

técnico

poder

informar

quantitativamente

e

qualitativamente sobre as futuras características da qualidade da água neste
rio, corre o risco de não ser tão preciso quanto à avaliação do aspecto de
saúde, por força das limitações da própria epidemiologia e dos dados de
saúde disponibilizados pelos bancos de dados nacionais.
Considerando a situação mais comum, em que não há recursos para se
fazer tudo o que é necessário, surge a questão:
•

Com que intensidade melhorar o grau de tratamento da água (de primário
para secundário) iria favorecer uma melhor qualidade da água no rio?

•

A alternativa mais viável seria ampliar a rede de esgotamento,
favorecendo a saúde dos habitantes?
Esta não é uma questão estritamente técnica. Tanto a estação de

tratamento de esgoto (ETE), quanto a ampliação da rede, seriam construídas
dentro dos padrões técnicos. As estimativas dos benefícios de cada uma das
alternativas seriam também calculadas tecnicamente.
A resposta à questão, já provida de informações técnicas e estimativas
das conseqüências, depende diretamente do perfil de preferências do
comitê, ou seja, do que o Comitê considera mais importante.
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O Comitê deverá então priorizar as localidades, avaliando-as a partir
dos critérios que julgar pertinente, como por exemplo, a qualidade da água
e saúde da população.
Do ponto de vista metodológico, é importante observar como os
critérios objetivos e subjetivos são mesclados para a avaliação de cada
alternativa. Determinar a pontuação final que cada localidade irá obter.
Estruturando o Problema

Tomando a questão apresentada acima, podemos ampliar a forma de
avaliação das localidades, a fim de priorizá-las. Para isso, utilizaremos os
seguintes critérios:
Custo: critério objetivo de fácil mensuração e precisão dos valores, em
função do detalhamento do projeto.
Qualidade da água: critério objetivo cuja precisão depende dos dados
de campo disponíveis. A modelagem da qualidade da água, tanto analítica Streeter-Phelps por exemplo - como numérica - QUAL2-E por exemplo -,
são de uso corrente em engenharia.
Saúde da População: critério subjetivo. A pesquisa epidemiológica é
empírica, embora o tratamento numérico dos fatores investigados seja bem
embasado matematicamente.
Visibilidade Política: critério subjetivo que procura traduzir o apoio
que estas ações terão em cada localidade. Depende diretamente da
percepção política do Comitê.
Os

critérios

acima

são

apresentados

em

ordem

crescente

de

subjetividade e, apesar de não serem de uso obrigatório, poderão ser
utilizados na maioria das situações. A escolha dos critérios cabe ao Comitê.
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Um problema típico se apresenta da seguinte forma:
Objetivo: priorizar as ações de esgotamento sanitário em uma bacia
hidrográfica, dada a disponibilidade de R$ 27 milhões, sendo que o total de
recursos necessários para prover toda a bacia com esgotamento sanitário é
de R$38 milhões.
Critérios: As alternativas serão avaliadas e selecionadas segundo os
seguintes critérios:
qualidade da água;
saúde da população;
visibilidade política
e restringidas pelo critério custo;
Dados: Bancos de Dados pesquisados dependem diretamente dos
critérios adotados. Neste exemplo, serão utilizados os bancos de dados do
DATASUS e do IBGE.
Criado apenas para ilustração didática, relatamos um exemplo da
aplicação da Estrutura JANUS. O problema opera com dados reais de saúde,
hidrografia e custos de projetos. No entanto, a bacia hidrográfica (fig.7)
citada é fictícia: a hidrografia é do corpo hídrico Dois Rios, na Bacia do
Paraíba do Sul e os dados da população e saúde das cidades referem-se às
cidades da bacia do Guandu.
A aplicação da estrutura Janus em um estudo de caso real e mais
complexo, relativo à Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, é apresentada
no capítulo X.
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1A

5B
2C
5A

L4

L7
7A

L6

L2
7C

7B

2B
6B

L5

L1

6A
2A
4B
4A

L3
3A

Figura 7: Bacia Hidrográfica
Os tramos da bacia hidrográfica são indicados por um número seguido
da sub-seção A, B, ou C do tramo. As localidades são indicadas com a letra
L seguida de um número que as distinguem e indicam os pontos de
lançamentos de efluentes urbanos.

Elaborando os Critérios
1. Custo da Alternativa

O custo é um critério básico na avaliação de projetos e será valorado
da seguinte forma:
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Serão utilizadas as curvas paramétricas de ampliação de projetos de
esgotamento sanitário, como representado na figura 4, obtidas no relatório
PGRH-RE-028-R0 do Projeto Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – LABHID (2002) . Estas curvas
resultam de uma análise de 50 estudos de concepção de esgotamento
sanitário para localidades de pequeno e médio porte na Bacia do Rio
Paraíba do Sul.

Custo Per capita para Ampliação de Sistemas de Esgotamento
Sanitário

300,00

Sistema com Tratamento Primário
Sistema com Tratamento Secundário

Custo per capita (R$/hab.)

250,00

200,00
y = 752,14x -0,1059
R2 = 0,9225
150,00
y = 771,13x -0,1306
R2 = 0,9514
100,00

50,00

0,00
0

50.000

100.000

150.000
200.000
População Benef iciada (hab.)

250.000

300.000

350.000

Fonte: Laboratório de Hidrologia da COPPE/UFRJ
Figura 8: Curva Paramétrica – Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário PGRH
Para a avaliação de custos de implantação de projetos de esgotamento
sanitário será utilizada a tabela PRODES, ilustrada na figura 9. A partir
destas curvas, é possível estimar o custo da alternativa, considerando-se o
tamanho da população a ser atendida em cada tipo de localidade.
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Custo Per capita para Implantação de Sistemas de Esgotamento
Sanitário - Tratamento custo PRODES
450,00
Sistemas com Tratamento Primário
Sistemas com Tratamento Secundário

400,00

Custo per capita (R$/hab.

350,00
y = 1674,8x-0,1523
R2 = 0,9962

300,00
250,00
200,00

y = 1376,8x-0,1487
R2 = 0,9835

150,00
100,00
50,00
0,00
0

50.000

100.000

150.000
200.000
População Beneficiada (hab.)

250.000

300.000

350.000

Fonte: ANA
Figura 9: Curva Paramétrica – Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário - PGRH

2. Qualidade da água

A implantação de uma estrutura de esgotamento sanitário poderá
alterar a qualidade de água do rio basicamente de duas maneiras:
•Como não havia estrutura de esgotamento sanitário na localidade, o
rio passa a receber efluentes sanitários, sofrendo uma visível piora da
qualidade da água. O impacto será maior se o efluente estiver in natura .
•Havia

o

despejo

de

efluentes

sanitários

no

rio,

mas

após

implementação da ação escolhida, este passa a ser tratado, havendo um
impacto positivo na qualidade da água.
O indicador utilizado para medir a melhora da qualidade da água,
devido à presença de esgotamento sanitário, será a Demanda Bioquímica de
Oxigênio remanescente representada pela concentração de matéria orgânica
remanescente na massa líquida em um determinado instante. No instante
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inicial, quando o afluente sanitário é lançado no rio, a matéria orgânica,
como

descrito

por

VON

SPERLING

(1996) ,

se

apresenta

em

sua

concentração total enquanto que o oxigênio consumido é zero. Com o passar
do tempo, a matéria orgânica remanescente vai sendo reduzida, implicando
no aumento do consumo acumulado de oxigênio.
A equação da DBO remanescente pode ser expressa, de acordo com
Streeter –Phelps em VON SPERLING (1996), com a seguinte equação
diferencial:
dL
= − K1.L
dt

(30)

onde L é a concentração de DBO remanescente (em mg/l); t é o tempo
(dias) e K 1 é o coeficiente de desoxigenação (dia - 1 ).
o que pode ser traduzido como: a taxa de desoxigenação do corpo da
água é proporcional à matéria orgânica ainda remanescente em um tempo t.
A integração da equação acima entre o instante inicial (t=0) e um
instante de tempo t fornece:

L = L0 .e − K1 .t

(31)

onde L é a DBO remanescente em um tempo t qualquer (em mg/l); L 0 é
a DBO remanescente no tempo t=0 (em mg/l)
Para o cálculo de DBO, cada tramo da bacia foi discretizado em
subtrechos, em função dos pontos de lançamentos que recebe:
Para a constante de desoxigenação K 1 foram adotados os seguintes
valores:
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- Nos trechos próximos à foz = 0,15
- Nos trechos intermediários = 0,20
- Nos trechos mais altos = 0,25
Após o cálculo da DBO em cada ponto de lançamento, o resultado pode
ser exibido por trecho como exemplificado na tabela abaixo para o trecho
1A:

Trecho 1A
início
trecho 2 e 5
final
Foz
comprimento do trecho 1
Km
vazão do trecho
Qr ( m3/s)
vel. média rio
Ur ( m/s)
profundidade média do rio
Hr (m)
concentração rio
DBO r (mg/L)
cte. desoxigenação
K1
Tabela 9: Lançamento de DBO

0.0
11.68
0.5
0.8
2.79
0.31

O indicador de qualidade da água estará ligado à concentração de DBO
dos lançamentos. A localidade cuja concentração de DBO for maior estará
em primeiro lugar no ordenamento. Este critério indicará a localidade com
maior necessidade de tratamento de seus efluentes sanitários. A indicação
não ocorrerá apenas em função do número de habitantes da localidade,
como também da capacidade de diluição do rio que atende tal localidade e
da pré-existência de um tratamento dos efluentes sanitários.
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3. Indicador de Saúde

De modo rigoroso, este será um indicador de não-saúde, devido às
enormes dificuldades conceituais de se definir o que é saúde para uma
população.

Este

indicador

tem

como

objetivo

apontar

o

grau

de

significância que teria a ação de esgotamento sanitário na melhoria dos
índices de morbidades relacionadas com saneamento. Esta questão é bem
mais complexa do que a mera correlação entre a cobertura de esgotamento
sanitário da cidade e o índice de doenças diarréicas. Ocorre devido a
problemas como sub-notificação das morbidades, pequena duração da
diarréia

cujas

causas

são

variadas,

atendimento

aos

pacientes

em

localidades diferentes das quais contraiu a doença, devido à falta de
estrutura em postos de saúde, etc. A construção deste indicador será
realizada pelos seguintes passos:
•

Levantamento das morbidades relacionadas à água pelo Sistema de
Informações Hospitalares SIH/SUS. (cólera, shiguelose, febres tifóide e
paratifóide,

amebíase,

diarréia,

gastrenterite

e

outras

doenças

infecciosas intestinais. CID-10 (Classificação Internacional de Doenças,
10º revisão ).
•

Levantamento da cobertura de instalações sanitárias pelo DATASUS.

•

Dados da rede assistencial fornecidos pelo SIA (Sistema de Informações
Ambulatoriais) e SIH.

•

Detalhamento da situação de saúde, através de contatos com o PASC(Programas de Agentes Comunitários de Saúde).
Do ponto de vista metodológico, a abordagem epidemiológica usa

dados

populacionais

para

fazer

inferências

72

sobre

a

relação

entre

determinados fatores e a ocorrência de doenças. Tais fatores serão
levantados através dos passos mostrados no parágrafo anterior.
Após a coleta sistemática de informações sobre os eventos de interesse
e sua quantificação, serão aplicadas correlações estatísticas em variáveis
que se mostrarem pertinentes, buscando identificar o grau de sensibilidade
das

localidades

estudadas,

decorrente

de

uma

ação

de

esgotamento

sanitário.

4. Indicador da Visibilidade Política

Este indicador representa o grupo de indicadores subjetivos, cujo
atributo não tem unidades padronizadas e são de difícil mensuração. Vários
indicadores ambientais se encontram neste grupo e uma escala semântica
(indiferente, muito melhor que, etc) poderá ser utilizada para avaliá-los.
Pelo fato da visibilidade política ter sido eleita como critério relevante pelo
próprio Comitê de Bacia, cabe ao mesmo a avaliação das alternativas do
problema. Neste exemplo, foi escolhida a comparação paritária entre as
alternativas. Esta comparação será feita nos moldes do Método de Análise
Hierárquica, conforme explicado no capítulo VI.
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CAPÍTULO IX -

APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

Neste capítulo é mostrada, de maneira mais objetiva possível,

a

seqüência de procedimentos (passos) para a solução do problema. A
situação inicial do exemplo, conforme representada na tabela 10, nos mostra
que a localidade L 1 já é provida de rede de esgotamento e tratamento
primário. As demais localidades não possuem nenhuma das duas condições.

Trechos Localidade

Rede de Esgotamento Tratamento

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

2B
2C
4B
5B
6B
7B
7C

sim

primário

não
não
não
não
não
não

Tabela 10: Situação Inicial de Lançamento de DBO
Primeiro Passo: Estimativa dos custos das obras de esgotamento sanitário

Localidade

Habitantes

Custo de ETE + rede (R$)
Trat. Primário

Trat. Secundário

L1

22.118

7.392.452

8.627.986

L2

83.278

23.464.533

27.899.333

L3

16.228

5.644.543

6.559.444

L4

65.260

18.974.330

22.483.608

L5

23.902

7.909.296

9.241.243

L6

12.164

4.391.011

5.082.180

L7

40.475

12.514.892

14.730.661

Tabela 11: Custos da ETE e da Rede
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Os valores da tabela 11 são obtidos utilizando as curvas paramétricas
da figura 7 na pág. 69.
Segundo Passo: Ordenação das localidades, segundo a carga de DBO

A tabela 12 apresenta a carga de DBO nos tramos da bacia,
considerando apenas os lançamentos de efluentes sem tratamento, salvo os
pré-existentes. Os valores são da DBO, imediatamente após a mistura
completa do efluente no rio.
Trechos
1A

Localidade
-

a montante
-

a jusante
3,4

2A

-

-

2,4

2B

L1

1,9

6,0

2C

L2

4,4

24,9

3A

-

-

1,8

4A

-

-

1,5

4B

L3

1,4

4,6

5A

-

-

3,3

5B

L4

2,7

4,1

6A

-

-

2,0

6B

L5

1,7

3,3

7A

-

-

2,0

7B

L6

1,9

2,3

7C

L7

2,1

3,5

Tabela 12: Lançamento de DBO(mg/L)
Normalizando-se os valores dos Lançamentos, obtém-se o vetor
prioridade do critério qualidade da água. A tabela 13 indica o vetor de
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prioridades, considerando a preexistência de tratamento primário em L1,
sendo os demais efluentes lançados in natura.

Trecho

Qualidade

L1

2B

0,12

L2

2C

0,52

L3

4B

0,09

L4

5B

0,08

L5

6B

0,07

L6

7B

0,05

L7

7C

0,07

Tabela 13: Vetor de prioridades − Qualidade da água
Observa-se que o vetor de prioridades ordena as localidades que mais
necessitam de tratamento de seus efluentes. Esta é a correta interpretação
deste critério.

Terceiro Passo: Ordenação das localidades, segundo o critério Saúde.

A avaliação de saúde objetiva indicar quais são as localidades são mais
sensíveis a uma melhora de seus indicadores de saúde, devido a uma ação
de esgotamento sanitário. A coleta de dados para este critério deverá ser
orientada por um epidemiologista.
Devido à enorme variação a que estão sujeitos os indicadores de saúde
em cada região, não apenas com relação aos perfis de saúde distintos, mas
também aos diferentes graus de confiabilidade dos dados disponíveis, não é
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possível pré-estabelecer os indicadores de saúde a serem utilizados. Os
dados de saúde e de habitação relativos às localidades deste exemplo são
dados reais obtidos para os municípios de Japeri, Miguel Pereira, Eng.
Paulo de Frotin, Itaguaí, Rio Claro, Seropédica e Paracambi para as
Localidades de L 1 a L 7 .
A abordagem sobre o critério saúde deverá ter início com uma pesquisa
exploratória de indicadores de saúde da região estudada, que tenham
relevância estatística para posterior avaliação da qualidade dos dados.
Nas localidades consideradas neste exemplo, não consideramos o
índice de mortalidade infantil, clássico indicador de saúde da população,
por não ter relevância estatística, devido à surpreendente baixa incidência
de ocorrência.
Os bancos de dados do DATASUS são afetados com subnotificações,
principalmente de morbidades consideradas de pouco importância, tais
como a diarréia.
O epidemiologista deverá então selecionar os dados de interesse, como
por exemplo:
•

Índice de Mortalidade Proporcional por diarréia, em crianças
menores de cinco anos.

•

Concentração Urbana.

•

Percentual de Internações motivadas por contração de doenças
infecciosas e parasitárias.

Poderá ainda preencher uma matriz de comparação paritária, de acordo
com o Método de Análise Hierárquica.
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A hierarquização das localidades pelo critério saúde é feita através da
opinião de especialista, no caso o epidemiologista. Comparando-se par a par
as localidades, à luz dos dados obtidos e do conhecimento prévio da região
pelo epidemiologista, será construída uma matriz de julgamento.
L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L1

1

0,20

5

7

1

3

0,20

L2

5

1

7

7

5

5

0,33

L3

0,20

0,14

1

3

0,33

0,33

0,14

L4

0,14

0,14

0

1

0,14

0,20

0,11

L5

1

0,20

3

7

1

1

0,20

L6

0,33

0,2

3

5

1

1

0,14

L7

0,20

3

7

9

5

7

1

Tabela 14: Matriz de Julgamento – Saúde
A comparação é feita pela escala fundamental (SAATY,1991):

Grau de Importância

Definição

1

Mesma importância

3

Importância pequena de uma sobre a
outra

5

Importância relevante

7

Importância muito forte

9

Importância absoluta

2,4,6,8

Valores intermediários

Recíprocos dos valores

P.ex. se L 1 6 =3; L 6 1 =1/3.

Tabela 15: Escala Fundamental
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O vetor de prioridades relativo a esta matriz de julgamento é fornecido
a seguir, na tabela 16.

Localidade

Vetor
Prioridade

L1

0,11

L2

0,28

L3

0,03

L4

0,02

L5

0,08

L6

0,07

L7

0,41

Tabela 16: Vetor de prioridadess – Saúde
O vetor de prioridades fornece a avaliação de cada alternativa, em
relação às demais.

Quarto Passo: Ordenação das localidades, segundo a Visibilidade
Política.

É o critério de maior grau de subjetividade do problema. O Decisor
poderá ter em mãos dados de pesquisas da percepção do momento político
no contexto de interesse, que possam auxiliar na estimativa. No entanto, da
forma como foram concebidos acima, aspectos da Visibilidade Política que
determinado município responde a uma certa ação depende exclusivamente
da sagacidade do Decisor.

79

Utilizando-se novamente a comparação paritária, elabora-se a matriz
de julgamento para Visibilidade Política, dados na tabela 17.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L1

1

6

3

6

3

5

5

L2

0,17

1

0,2

1

0,2

1

0,33

L3

0,33

5

1

4

1

4

4

L4

0,17

1

0,25

1

0,2

1

0,33

L5

0,33

5

1

5

1

4

3

L6

0,2

1

0,25

1

0,25

1

0,33

L7

0,2

3

0,25

3

2

3

1

Tabela 17: Matriz de Julgamento – Visibilidade Política

Obtenção do vetor de prioridades:
Localidade

Vetor Prioridade

L1

0,38

L2

0,04

L3

0,20

L4

0,04

L5

0,19

L6

0,05

L7

0,09

Tabela 18: Vetor de prioridadess – Visibilidade Política
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Quinto Passo: Construção do Perfil de preferências.

Este passo consistirá na elaboração do vetor de prioridades para os
critérios. Este vetor traduz a importância relativa entre os critérios
qualidade da água, saúde e visibilidade política.
De forma análoga, constrói-se a matriz de julgamento e o vetor de
prioridades, de acordo com o exposto nas tabelas 19 e 20, respectivamente:

Qualidade

Saúde

Visibilidade
Política

Qualidade

1

0,33

1

Saúde

3

1

2

Visibilidade
Política

1

0,5

1

Tabela 19: Matriz de Julgamento

Critérios

Vetor Prioridade

Qualidade

0,21

Saúde

0,55

Visibilidade Política

0,24

Tabela 20: Vetor de prioridades entre critérios
Obtemos, assim, a importância relativa entre os critérios que serão
empregados para avaliar as alternativas. Esta importância se traduzirá
através dos pesos de cada critério e será utilizada na ordenação global das
alternativas.
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Sexto Passo: Ordenação das alternativas segundo os múltiplos critérios

Localidade

Trecho

Qualidade
da Água

Saúde

Visibilidade
Política

0,21

0,55

0,24

2B

0,12

0,11

0,38

0,18

2C

0,52

0,28

0,04

0,27

4B

0,09

0,03

0,21

0,09

5B

0,08

0,02

0,04

0,04

6B

0,07

0,08

0,19

0,10

7B

0,05

0,07

0,05

0,06

7C

0,07

0,41

0,09

0,26

Peso
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

Pontuação

Tabela 21: Pontuação das Alternativas
A tabela acima resume todas as avaliações objetivas e subjetivas feitas
para cada localidade, assim como suas respectivas classificações.
Neste exemplo, todas as avaliações puderam ser expressas numa escala
de razão normalizada. As avaliações globais das alternativas são obtidas,
realizando, para cada alternativa, somando-se as pontuações ponderadas ao
peso do respectivo critério.
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Pontuação

Localidade

Trecho

0,27

L7

7C

0,26

L2

2C

0,18

L1

2B

0,10

L5

6B

0,09

L3

4B

0,06

L6

7B

0,04

L4

5B

Tabela 22: Ordenação das Alternativas

Sétimo Passo: Seleção das alternativas.

Nesta etapa do processo, as alternativas já foram ordenadas, de acordo
com o perfil de preferências do Decisor. É importante registrar como
ocorreu a condução de cada critério:
Qualidade da água avaliou as alternativas, segundo a DBO, nos

tramos da bacia hidrográfica, através de um modelo analítico.
Saúde avaliou as alternativas através da opinião de especialistas com

acesso a dados de baixa qualidade. Neste critério, os conhecimentos que o
avaliador possui a respeito da região da bacia, das morbidades envolvidas e
dos bancos de dados de saúde consultados representaram um componente
importante para o resultado da avaliação.
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Visibilidade Política avaliou as alternativas é com base apenas na

opinião e no conhecimento do avaliador, ou seja, dos membros do Comitê.
Eventualmente, apoiou-se em alguns dados numéricos esparsos.
Os critérios qualidade da água, saúde e visibilidade política tiveram
sua importância relativa determinada pelo Decisor. Apesar das ordenações
das localidades em relação a cada critério permanecerem imutáveis, a
classificação final (global) das localidades poderá mudar, caso o Decisor o
grau de importância atribuído as mesmas.
A seleção das localidades a serem atendidas dependerá, neste estágio,
do

montante

de

recursos

disponíveis

para

realização

das

obras

de

esgotamento sanitário.
Neste

exemplo,

o

custo

da

obra,

estimado

através

das

curvas

paramétricas da página 69, para prover todas as localidades de rede de
esgotamento sanitário e tratamento primário para os efluentes é de R$ 72,9
milhões. Havendo R$ 28 milhões disponíveis, as localidades L7, L5 e L3
seriam atendidas.
Pontuação

Localidade

Custo Obra (R$) Custo Acumulado (R$)

0,27

L7

12.514.892

12.514.892

0,26

L2

23.464.533

Excede orçamento

0,18

L1

Pré-existente

12.514.892

0,10

L5

7.909.296

20.424.189

0,09

L3

5.644.543

26.068.732

0,06

L6

4.391.011

26.068.732

0,04

L4

18.974.330

26.068.732

Tabela 23: Seleção das Alternativas
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Cabe registrar que variações na matriz de julgamento do Decisor,
assim como no grau de tratamento dos efluentes poderão ser exercitadas,
com a finalidade de ampliar a percepção do Decisor quanto à robustez da
ordenação obtida e das conseqüências das ações escolhidas.
A

seleção

referente

às

localidades

beneficia

diretamente

80.605

habitantes, no aspecto de saúde pública. A qualidade d’água dos rios piora
em função da presença de cargas poluentes que não recebiam antes,
diretamente, devido à ausência das redes de esgotamento.
Alguns Ajustes

É possível simular mudanças da qualidade da água na bacia, em
decorrência de mudanças no grau de tratamento de seus efluentes. Isto
poderá ser feito, caso haja disponibilidade no orçamento.
A ordenação das localidades só poderá ser mudada se houver alterações
na matriz de julgamento, ou seja, na preferência do Decisor.
Variações na matriz de julgamento do Decisor, assim como no grau de
tratamento dos efluentes poderão ser exercitadas, com a finalidade de
ampliar a percepção do Decisor quanto à robustez da ordenação obtida e das
conseqüências das ações escolhidas.
Conclusões do Exemplo

O exemplo apresentado mostra que a presente abordagem permite
avaliações de alternativas sob aspectos quantitativos e qualitativos, de
maneira fácil e rápida. Possibilita
partir

de

dados

de

baixa

ainda a obtenção de conhecimento, a

qualidade,

mesclados

com

opiniões

de

especialistas, como foi o caso do critério saúde utilizado no exemplo acima.
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Esta ferramenta apóia o estabelecimento das preferências, tanto dos
indivíduos integrantes do Comitê quanto do grupo, ou seja, o próprio
Comitê. Facilita também a percepção da importância de cada critério a ser
adotado para a avaliação das alternativas, assim como as conseqüências das
ações escolhidas. A clara estruturação das vias de avaliação e do
estabelecimento das preferências do Decisor permite uma visão ampla e
intuitiva do modelo conceitual.
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CAPÍTULO X -

ESTUDO DE CASO NA BACIA DO PCJ

Este capítulo descreve a aplicação da estrutura JANUS, como teste de
viabilidade, realizado pela GT-PL, Câmara Técnica de Planejamento do
Comitê de Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí — PCJ.
Das atribuições do GT-PL, destacam-se:
I)

Elaborar

pareceres

técnicos

do

interesse

dos

Comitês,

especialmente nas ações, projetos ou obras que tenham relação
com o planejamento e o desenvolvimento regional;
II)

Acompanhar a realização de estudos e atividades, por solicitação
das Plenárias ou das Presidências;

III)

Atuar como instância preliminar dos Comitês, na apreciação de
programas de ação, financiamentos de interesse regional e
proposição aos Plenários de priorização de projetos e obras;

A região selecionada foi o trecho da sub-bacia do rio Piracicaba,
compreendida entre Americana e Piracicaba.

Esta seleção foi feita em

decorrência da alta concentração de poluentes, a necessidade de tratamento
de efluentes sanitários e a alta incidência de morbidades de veiculação
hídrica presentes na região.
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As cidades selecionadas para o estudo de caso são: Americana,
Limeira,Cordeirópolis, Piracicaba, Rio da Pedras e Santa Bárbara do Oeste,
representadas no mapa da figura 10.

Figura 10: Trecho da sub-bacia do Rio Piracicaba utilizado neste estudo.

No exemplo apresentado no capítulo IX, utilizou-se o Método de
Análise Hierárquica, tanto para as avaliações subjetivas (Via Verde) quanto
para as objetivas (Via Azul). No caso da Qualidade da Água os resultados
do modelo analítico foram normalizados diretamente, sem necessidade de se
usar comparações paritárias, já que neste caso, o Índice de Consistência é
zero, ou seja, a consistência é perfeita.
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A utilização do Método de Análise Hierárquica foi possível devido ao
pequeno número de alternativas. Como vimos anteriormente, a comparação
paritária é bastante útil para avaliações de critérios subjetivos.
No caso atual, haverá um aumento proposital de complexidade, com o
objetivo de demonstrar a capacidade da Estrutura JANUS de atuar em
questões de ordenamento de múltiplas ações, sob vários critérios e sujeito a
restrição orçamentária. Os comentários serão complementares ao capítulo
IX. Serão enfocados aspectos mais avançados do que a simples descrição
dos passos de execução da metodologia.
Nesta

apresentação,

os

critérios

anteriormente

utilizados

foram

mantidos: saúde, qualidade da água e visibilidade política.
No entanto, neste caso, serão consideradas duas ações:

1. Obras de esgotamento sanitário.
2. Obras de controle de cheias urbanas, provocadas pelas chuvas
locais.

As cidades de Iracemápolis e Saltinho, mostradas na figura 10, estão
presentes no trecho da sub-bacia selecionada, mas não participam do
processo de hierarquização, já que não sofrem impacto de cheias e possuem
100% de cobertura e tratamento de esgoto sanitário. São considerados
apenas os impactos que os efluentes tratados dessas localidades causam no
trecho estudado.
Impactos de cheias, devido a chuvas locais, estão presentes nas
localidades de Piracicaba e Limeira. Já as ações de esgotamento e
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tratamento de efluentes estão presentes em todas as localidades. Rio das
Pedras e Cordeirópolis lançam 100% dos esgotos sanitários sem qualquer
tratamento.
O custo total das ações de esgotamento sanitário e de obras de controle
de cheia é de R$264.227.051,00 e a disponibilidade orçamentária, neste
exemplo, foi arbitrada como R$35.000.000,00.

Avaliação dos Critérios

Os critérios utilizados na aplicação da Estrutura JANUS no PCJ serão
detalhados, nos próximos itens, quanto à parametrização e métodos de
avaliação. É importante notar que os procedimentos adotados não são
absolutos e podem e devem ser modificados, ao se aplicar a Estrutura
JANUS em contextos distintos do apresentado. O que se espera manter no
uso da Estrutura é a abordagem aos problemas de alta complexidade e a
interação entre as preferências do Decisor, modelos computacionais e dados
disponíveis.

1. Qualidade da Água

Foi feito um modelo de qualidade da água utilizando a equação 30
de quantificação da DBO remanescente, apresentada no capítulo VIII. As
pequenas distâncias dos trechos de rios observadas na figura 8 e a ausência
de singularidades que poderiam influir nos índices de reareação das águas
permitem

simplificações

na

modelagem

analítica,

o

que

foi

feito,

desprezando-se a cinética de reaeração.
A alta taxa de expansão urbana do trecho em estudo faz com que a
adoção de um horizonte longo de dados históricos produza resultados
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errados. As concentrações de DBO 5 , 2 0 e as vazões médias do ano de 2003
foram recomendadas por técnicos da Cetesb que monitoram a qualidade da
água da região, com valores representativos.
O modelo foi ajustado

aos dados das estações fluviométricas do

Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São Paulo-2003.

Vazão
Média a 2003
medida
(m 3 /s)

Vazão
Média  2003
estimada
(m 3 /s)

4

58,63

-

PCAB-02135

9,7

65,11

-

PCAB02192

9,5

72,06

-

PCAB02220

11

73,34

-

PCAB02300

11

74,12

-

PIAL02900

1,5

-

0,97

PIMI-02900

13

73,86

-

QUIL-03900

24

58,63

-

TATU-04850

90

-

1,72

TIJU-02900

41

-

0,4

TOLE-03900

41

-

2,3

Código da
estação

DBO 5 , 2 0
Média 2003

PCAB-02100

Tabela 24: DBO e vazão média de 2003
a

Fonte: Relatório de qualidade de águas interiores do estado de São Paulo – 2003



equação 32

As vazões médias de cada trecho dos rios afluentes ao Rio Piracicaba foram
calculadas através da fórmula de vazão específica:
ψ

ψ

Q e s p . = 0,0086*A d r e n a g e m - 2,63

(32)

DAEE (1994)
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onde Q e s p é a vazão específica e A d r e n a g e m é a Área de drenagem.

As vazões médias dos trechos do rio Piracicaba foram obtidas pelas
estações fluviométricas representadas na figura 11.

Figura 11: Estações Fluviométricas, no Trecho Americana - Piracicaba

Os valores de constante de desoxigenação K 1 da equação 30 foram
ajustados a partir das medições de DBO em cada estação.
As percentagens de cobertura da rede de esgotamento sanitário, as
vazões atuais, a eficiência de remoção de carga dos tratamentos, bem como
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os custos do projeto para cobertura e tratamento completo do esgotamento
sanitário, foram fornecidos pelos órgãos municipais de cada localidade.
Os dados hidrológicos, relativos à modelagem de qualidade da água e
os custos associados às ações, encontram-se tabelados no Anexo I.

2. Saúde

As localidades deste estudo estão situadas em duas Direções Regionais
de Saúde. Americana e Santa Bárbara D’Oeste pertencem à DIRXIICampinas e as demais localidades fazem parte da DIRXV-Piracicaba.
Conforme exposto no capítulo VIII, a avaliação do indicador de saúde
é uma tarefa complexa e fortemente apoiada na percepção do profissional de
saúde. A epidemiologia não possui metodologias precisas o suficiente para
avaliar com detalhes os impactos das intervenções de engenharia na saúde
da população das localidades em estudo. Com o objetivo de produzir uma
avaliação dos impactos futuros na saúde, foi solicitado às DIR’s que
respondessem a seguintes questões:
•

Qual

a

susceptibilidade

de

melhoria

de

saúde,

em

cada

localidade, decorrente da ação de esgotamento sanitário?
•

Qual

a

susceptibilidade

de

melhoria

de

saúde,

em

cada

localidade, devido à ação de obras de controle de cheias urbanas,
provocadas por chuvas locais?
A palavra “susceptibilidade” foi incluída por conta da incerteza que
envolve as avaliações. O objetivo desse procedimento é reunir os dados
epidemiológicos disponíveis e os conhecimentos técnicos de um grupo de
profissionais de saúde, de maneira que o impacto de saúde nas localidades
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possa ser percebido. Isto pode ser feito de forma classificatória. Uma escala
classificatória exige menor grau de conhecimento por parte do Decisor.
Podemos exemplificar a afirmação ao declarar que é possível classificar um
indivíduo de obeso ou não-obeso, sem necessariamente saber seu peso.
Com esta postura em mente, a vigilância epidemiológica (VE) da DIR
XV reuniu-se com a vigilância sanitária da mesma Direção e produziu o
seguinte resultado:
Escala verbal de avaliação:
•

Nenhuma Susceptibilidade

•

Susceptibilidade Discreta

•

Boa Susceptibilidade

Localidade

Susceptibilidade
Boa
Discreta
Discreta
Boa

Cordeirópolis
Limeira
Piracicaba
Rio da Pedras

Tabela 25: Avaliação das localidades, quanto a ações de esgotamento sanitário

Localidade

Susceptibilidade
Boa
Boa

Limeira
Piracicaba

Tabela 26: Avaliação das localidades, quanto a ações de controle de cheias

Posteriormente, a DIR XII avaliou as localidades da seguinte forma,
adotando a mesma escala verbal da DIR XV:
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Localidade

Susceptibilidade
Discreta
Boa

Americana
Santa Bárbara D’Oeste

Tabela 27: Avaliação das localidades, quanto a ações de esgotamento
sanitário.
As avaliações de saúde foram produzidas através de reuniões de
técnicos das vigilâncias sanitária e epidemiológica, consultas diretas às
VE´s municipais, aquisição de dados não formalizados dos extensionistas e
pela utilização de três bancos de dados:
•

Sinan - Sistema de Notificação de Agravos.

•

Sivisa - Sistema em Vigilância Sanitária.

•

Boletim Semanal do Monitoramento de Doenças Diarréicas
Agudas.

O nível de conhecimento que alimentará a Estrutura JANUS é,
portanto, bem elevado e muito mais rico que o de informações de ocorrência
de doenças veiculadas pela água nas localidades estudadas.
Quanto maior o conhecimento de determinado assunto, mais refinado
pode ser a escala verbal de avaliação. A epidemiologia não dispõe de
modelos que possam predizer conseqüências de ações, como é capaz, por
exemplo, um modelo de qualidade da água.

Portanto, a escala de três

divisões pode parecer a um observador desatento, muito simples. No
entanto,

contém

os

resultado

das

avaliações

dos

técnicos

e

dos

extensionistas. Aglutina informações estruturadas dos bancos de dados e
conhecimento não-formalizado das questões levantadas.
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É a melhor avaliação multidisciplinar possível de ser feita sob o
aspecto da saúde, nas ações de esgotamento sanitário e controle de cheia
urbana.

3. Visibilidade Política

A melhor percepção da visibilidade política pertence aos membros do
Comitê do PCJ. A avaliação foi feita diretamente por grupos compostos por
membros do Comitê e o resultado final, demostrado na tabela 28, representa
a moda das avaliações de cada localidade. Entende-se a moda, como a
avaliação mais freqüente dentre as realizadas pelos membros do Comitê
para cada localidade.A adoção da moda foi aceita pelo Comitê.
Escala verbal de avaliação:
•

Muito Boa

•

Boa

•

Indiferente

•

Fraca

•

Péssima

A escala verbal escolhida foi utilizada em todas as suas gradações, mas
ao se considerar a moda, as avaliações menos freqüentes não constam na
tabela de resultados finais.
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Visibilidade Política
Americana
Cordeirópolis
Iracemápolis
Limeira
Piracicaba
Rio das Pedras
Saltinho
S. B. D’Oeste
Limeira Cheia

Muito Boa
Boa
Indiferente
Muito Boa
Muito Boa
Indiferente
Indiferente
Muito Boa
Indiferente

Tabela 28: Tabela de resultados finais
Aplicação da estrutura JANUS no PCJ

A utilização experimental da Estrutura JANUS, pelo Comitê do PCJ, se
deu na 13ª Reunião Ordinária da CT-PL (Câmera Técnica de Planejamento)
e 3ª Reunião Extraordinária da CT-PB (Câmera Técnica do Plano da Bacia).
As avaliações objetivas (Via Azul) e subjetivas (Via Verde) de cada
localidade estão inseridas no banco de dados do programa. Para que as
ações realizadas e as localidades contempladas sob restrição orçamentária,
sejam selecionadas, basta apenas a definição do perfil de preferências do
Decisor (Via Amarela), como representado pela tabela 29.

97

Critérios

Qualidade

Saúde

Visib. Política

?

?

?

Americana

0,08

discreta

2

muito bom

5

Cordeirópolis

0,19

boa

3

bom

4

Iracemápolis

0,00

nenhuma

1

boa
indiferente

3

Limeira

0,41

discreta

2

muito bom

5

Piracicaba

0,04

discreta

2

muito bom

5

Rio das Pedras

0,15

boa

3

boa
indiferente

3

Saltinho

0,00

nenhuma

1

boa
indiferente

3

SBOeste

0,13

boa

3

muito bom

5

Limeira Cheia

0,00

boa

3

boa
indiferente

3

Piracicaba Cheia

0,00

boa

3

muito bom

5

Tabela 29: Avaliações das Alternativas
Observe-se que os critérios escolhidos foram avaliados de maneiras
distintas, utilizando-se escalas diferentes em cada um deles. Ao contrário
do exemplo do capítulo IX, onde todos os critérios foram avaliados por uma
escala de razão, o que é característico do Método de Análise Hierárquica,
não é possível fazer a avaliação global das alternativas por meio de uma
soma ponderada.
A qualidade da água foi avaliada através dos resultados de um modelo
numérico que produz resultados objetivos, no caso a concentração de DBO.
Para facilidade de cálculo, os resultados foram normalizados em uma escala
de razão.
O critério saúde foi avaliado por uma escala de intervalos de três
divisões e sua avaliação foi baseada em dados objetivos e subjetivos.
O critério visibilidade política é completamente subjetivo e foi
avaliado por uma escala de intervalos de cinco divisões.
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Para a avaliação global de cada localidade, registrada no Módulo de
Processamento da Estrutura JANUS, foi utilizado o método ELECTRE II
por sua capacidade de trabalhar com escalas distintas. O ELECTRE III, uma
evolução do ELECTRE II, que utiliza elementos de lógica fuzzy, poderia
também ser sido utilizado. No entanto, por trabalhar com pseudocritérios,
que exige a inserção do limite de indiferença em todas as avaliações, sua
aplicação foi considerada um complicador nesta primeira apresentação da
Estrutura JANUS às Câmaras Técnicas do Comitê-PCJ.
A tela inicial da Estrutura JANUS foi apresentada aos membros do
Comitê do PCJ. Como nos mostra a figura 12, a partir da tela inicial é
possível visualizar e editar o valor do orçamento disponível. Os atalhos
para as Escalas Verbal e Visual nos levam a formas diferentes de compor o
perfil

de

preferências

do

Decisor.

O

relatório

apresenta

cenários

alternativos, derivados de um perfil de preferências inicial, enquanto que o
atalho

para

o

mapa

leva

à

visualização das conseqüências de um

determinado perfil de preferências. Nos itens a seguir, serão explicitadas as
funcionalidades de cada elemento da tela inicial da Estrutura JANUS.

Figura 12: Estrutura JANUS tela inicial
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1. Construção do perfil de preferências

Após expor as características da metodologia proposta na Estrutura
JANUS, foi feita uma votação entre os membros das Câmaras Técnicas, para
conhecimento

da

ordem de

importância

que

atribuíam aos

critérios

utilizados. Constatou-se a seguinte ordem de preferência:
1. Qualidade da Água
2. Saúde
3. Visibilidade Política
Em seguida, pesquisou-se a priorização da importância da qualidade da
água sobre a importância da visibilidade política, utilizando-se a escala
fundamental do Método de Análise Hierárquica. De maneira análoga,
estabeleceu-se a comparação entre os critérios de saúde e de visibilidade
política. O perfil de preferências resultante está ilustrado na figura 13.

Figura 13: Perfil de preferências – Escala Verbal

Observe-se

que

a

interface

gráfica

do

programa

não

exibe

a

comparação entre os critérios Qualidade da Água e Saúde, como seria de se
esperar, ao se utilizar as comparações paritárias no Método de Análise
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Hierárquica (MAH). Esta terceira comparação possibilitaria o cálculo do
Índice de Consistência, como detalhado no Capítulo VI. A idéia contida no
cálculo do índice de consistência seria a de garantir a transitividade das
preferências do Decisor e, além disso, fazer com que as comparações
permanecessem na mesma ordem de grandeza. Como o MAH trabalha com
escala de razão, se o Decisor afirmasse que A é absolutamente melhor do
que B e B absolutamente melhor do que C, não teríamos elementos na
Escala Fundamental para realizar uma comparação entre A e C. Isto, porque
tal comparação excederia a ordem de grandeza da Escala Fundamental.
No processo de ajuste da aplicação da Estrutura JANUS no Comitê de
Bacia do PCJ, percebeu-se que uma terceira comparação, no caso entre os
critérios Saúde e Qualidade da Água, dificultaria a aplicação do método, já
que esta seria a primeira vez que os membros do Comitê estariam sendo
expostos a tal abordagem. Devido a isto, foram realizadas as seguintes
modificações na Via Amarela, para a obtenção do perfil de preferências:
1. A

transitividade

foi

forçada.

A

partir

das

comparações

apresentadas na figura 13, a comparação entre os critérios Saúde
e Qualidade da Água foi calculada automaticamente pelo
programa,

obtendo-se

uma

consistência

perfeita

entre

as

comparações. Como resultado, um perfil de preferências foi
gerado,

extrapolando,

no

entanto,

a

ordem

de

grandeza

preconizada originalmente pelo método.
2. A fim de compensar a distorção gerada por este cálculo, o
resultado é exibido em uma escala visual, como apresentado na
figura 14. A altura de cada barra pode ser alterada por um clique
de mouse. Seu correspondente valor numérico, caso seja de
interesse do Decisor, é exibido imediatamente abaixo. Isto
permite que o Decisor reformule seu perfil de preferências.
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Figura 14: Perfil de preferências – Visualização da Escala Numérica
Uma vez confirmado, o perfil de preferências produziu o seguinte
resultado, exibido na figura 15:

Figura 15: Cenário Produzido pela Estrutura JANUS
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Sendo a síntese de dezenas de variáveis de um problema complexo, as
seguintes providências foram tomadas, de maneira a evitar a poluição visual
no cenário produzido:
1. Os nomes das localidades foram omitidos. O trecho da sub-bacia
entre as cidades de Piracicaba e Americana é bem conhecido
pelos membros das Câmaras Técnicas, não havendo perda da
inteligibilidade

do

resultado,

ao

se

omitir

os

nomes

das

localidades.
2. Os gráficos de barras indicativos da população beneficiada e do
orçamento são apresentados em escala de média resolução. O
Decisor, ao utilizar a Estrutura JANUS, é encorajado a realizar
modificações em seu perfil de preferências e naturalmente
acompanhará de forma predominantemente visual as mudanças
dos valores sobre orçamento e população. À medida que o
Decisor se encontrar em um estágio mais amadurecido quanto às
suas escolhas, tendo em mãos um pequeno número de opções,
valores

exatos

desses

parâmetros

poderão

ser

facilmente

disponibilizados pela estrutura.
3. A concentração de DBO é apresentada em apenas cinco cores.
Os valores de DBO, neste caso em estudo, podem variar de 4,0
mg/l até 128,9 mg/l. A representação da concentração de DBO
no mapa, através de numerosas faixas de concentração, apesar de
ser mais precisa, confunde o Decisor quando este compara
opções de cenários. As cinco faixas de cores adotadas pretendem
indicar mudanças mais relevantes na qualidade da água, devido
ao

impacto

das

ações

de

saneamento,

preservando

discernimento do Decisor, entre cenários distintos.
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o

A partir do cenário resultante na figura 15, é possível realizar algumas
melhorias,

utilizando-se

o

orçamento

remanescente

(orçamento

disponível – orçamento utilizado). As cidades de Iracemápolis e
Saltinho já possuem 100% de cobertura e tratamento de esgoto, este
último, primário. Ao se clicar o botão direito do mouse, em quaisquer
dessas cidades, um menu, criado na liguagem de script Avenue do
Arcview 3.2 se abrirá, apresentando as opções de tratamento primário e
secundário.

No

cenário

resultante

da

figura

15,

foi

possível

implementar o tratamento secundário em Iracemápolis e Saltinho,
através do orçamento remanescente, como ilustrado na figura 16. Em
outros cenários, gerados por diferentes perfis de preferências, o
orçamento remanescente poderia não ser suficiente para tal. Esta opção
foi criada para ilustrar melhorias que podem ser implementadas, após a
definição do cenário pretendido.

Figura 16: Relatório de Cenários Alternativos
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Através do perfil de preferências escolhido (figura 14), é possível
visualizar cenários alternativos gerados a partir de ênfases moderadas
ou fortes, em cada um dos critérios do perfil de preferências original.
Em sua essência, é um procedimento de análise de sensibilidade e de
verificação da estabilidade da solução obtida. No entanto, na Estrutura
JANUS, é transformado em um instrumento exploratório, para uso do
Decisor. Os cenários alternativos próximos às preferências adotadas
estão representados na figura 17.

Figura 17: Relatório de Cenários Alternativos
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Neste caso, pode-se observar que o resultado original somente sofreu
alterações quando se atribuiu uma ênfase forte ao critério Visibilidade
Política. Desejando-se aprofundar a análise para este perfil de preferências,
basta selecioná-lo, através do mouse, como representado na figura 18,
acionar o botão “escolher selecionado” e, em seguida, gerar novo relatório.
Este novo relatório (figura 19) terá como ênfase atual o perfil selecionado
anteriormente e novos cenários serão criados. Desta forma, a Estrutura
JANUS permite que o decisor, através deste procedimento, construa, de
forma intuitiva, uma maior compreensão da natureza do problema, assim
como das conseqüências de suas preferências.

Figura 18: Relatório de Cenários Alternativos
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Figura 19: Relatório de Cenários Alternativos após Alterações na Visibilidade Política
Prosseguindo na apresentação aos membros do Comitê PCJ, após a
visualização dos resultados (figura 15) obtidos pelo perfil de preferências
escolhido (figura 14), estes foram impressos e submetidos à apreciação dos
membros do Comitê.
A seguir, procedeu-se uma exposição de resultados decorrentes dos
variados perfis sugeridos, com a intenção de demonstrar o apoio interativo
da Estrutura JANUS ao processo de tomada de decisão.
É muito improvável que apenas um perfil de preferências seja consenso
em um Comitê de Bacias. No entanto, é possível obter um pequeno grupo de
perfis de preferências que representem as diferentes tendências de opiniões

107

existentes no grupo. A abordagem proposta pretende reduzir a explosão
combinatória de grupos de alternativas possíveis em uma determinada
disponibilidade orçamentária. Ao materializar cenários gerados pelos
diferentes perfis de preferências existentes no grupo, o Comitê é provido de
poucas, mas representativas opções de ações, cuja adoção da mais
apropriada, poderá ser feita mediante negociação.
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CAPÍTULO XI - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia capaz de hierarquizar
múltiplas ações na gestão de bacias hidrográficas à luz de vários critérios,
sujeita a restrição orçamentária. O projeto atraiu o interesse da Agência
Nacional de Águas que, numa ação conjunta da Superintendência de Apoio
ao Comitê com a Superintendência de Uso Múltiplos, apresentou a Estrutura
JANUS ao Comitê de Bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí para ser
estudada a possibilidade de utilizá-la como ferramenta de gestão.
O uso da estrutura JANUS demonstrou viabilidade de integração das
preferências do Comitê com modelos computacionais e bancos de dados. A
possibilidade de verbalizar estas preferências e compará-las com sua
representação gráfica ou mesmo, de expressá-las diretamente de forma
numérica, permite uma fácil utilização da estrutura JANUS por parte do
usuário.
O cenário resultante, construído de forma técnica e estruturada,
permite ao Decisor leigo perceber as conseqüências de suas preferências e,
de uma forma construtivista, aumentar a compreensão de um problema
complexo. As variações no perfil de preferências ocorrem não apenas pelas
mudanças de percepção do Decisor, mas também como resultado de uma
análise exploratória que o Decisor produz, tanto para retificar suas
preferências como para ratificá-las.
A arquitetura da abordagem proposta permite uma transparência no
processo decisório, ao mesmo tempo em que protege as avaliações do corpo
técnico envolvido. Se um determinado trecho apresentou uma concentração
de DBO muito alta, por exemplo, este valor não poderá ser modificado pelo
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usuário. O que o Decisor poderá fazer, caso deseje, é alterar a importância
do critério correspondente, neste caso a Qualidade da água.
A possibilidade de utilização simultânea de métodos multicritério de
apoio à decisão, ou de algumas de suas características, nas vias verde, azul,
amarela e no módulo de processamento da estrutura, permite uma elevada
flexibilidade na avaliação das características de cada critério.
A Estrutura não produz resultados de qualidade melhor do que os
dados que a alimenta, mas sua arquitetura possibilita uma clara estruturação
das preferências e grande poder exploratório ao extrair, informações a partir
de dados técnicos, dados informais e mesclá-los com conhecimento
especialista, conferindo robustez e capacidade de adaptação.
A Estrutura JANUS não tem como objetivo tomar decisão, mas sim
apoiar a tomada de decisões ao produzir o cenário que corresponde às
preferências do Decisor.
Recomenda-se desenvolver na arquitetura modular da Estrutura JANUS
implementações computacionais de outros métodos de apoio à decisão
multicritério. O corpo técnico da Agência da Bacia poderá, assim, dispor de
um cardápio de métodos multicritério para compor problemas abordados,
utilizando as opções mais adequadas para cada caso.
No estágio atual, a Estrutura JANUS utiliza o programa arcview 3.2,
para a visualização dos resultados e interações com os demais programas
componentes. É recomendada a inclusão de visualizadores de mapas de
código aberto que possuam uma linguagem de programação, de maneira a
interagir com os outros elementos da Estrutura JANUS. Isto possibilitará
um estímulo para sua utilização em municípios e em entidades de pequeno
porte que não possuem softwares como o Arcview 3.2.
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ANEXO I
Dados hidrológicos e custos das ações utilizadas na modelagem da sub-bacia do Piracicaba (ver mapa dos trechos na Fig. 7)

1A

1B

1C

1D

6,6
58,63
0,43
4,0
0,10

5,1
61,5
0,43
4,97
0,10

7,1
64,74
0,43
9,87
0,10

4,0
64,99
0,43
9,69
0,10

TRECHOS

1A

1B

1C

1D

1E

1F

1G

1H

1I

número de habitantes
vazão esgotamento/Hab.
vazão efluente
Concentração efluente
Novo DBO r

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TRECHOS

1A

1B

1C

1D

1E

1F

1G

1H

número de habitantes
vazão esgotamento/Hab.
vazão efluente
Concentração efluente
Novo DBO r
abatimento previsto
custo de esgotamento sanitário
custo de controle de cheias
adicionar tratamento secundário

-

-

-

-

-

-

-

-

TRECHOS

comprimento do trecho
vazão do trecho
vel. media rio
concentração rio
cte. desoxigenação
Tratamento preexistente

Tratatamento de
projeto

Km
Qr ( m3/s)
Ur ( m/s)
DBO r (mg/L)
K1

L / hab./dia
Qef (m3/s)
DBO ef (mg/L)
DBO r (mg/L)

L / hab./dia
Qef (m3/s)
DBO ef (mg/L)
DBO r (mg/L)
R$
R$
R$
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1E

1F

1G

1H

1I

1J

1K/Piracicaba

2A

2B/Americana

3B

6,4
73,86
0,43
1,0
0,15

2,78
12,5
-

2,1
2,78
0,3
12,50
0,15

6,1
2,1
0,3
30,0
0,15

1J

1K

2A

2B/Americana

3B

-

0,26
30
10,48

-

147.600
200
0,34
60
17,70

-

1I

1J

1K

2A

2B/Americana

3B

-

-

0,46
300,0
12,30
90%
6,12E+07
2,50E+07

-

32.400
200
0,08
300,0
24,32
80%
3,00E+07

-

3,0
7,0
3,1
8,3
5,8
2,5
67,85 68,65 69,94 70,73 72,06 73,86
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
10,86 10,78 10,58 10,84 10,58 10,48
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

ANEXO 1 (continuação)
Dados hidrológicos e custos das ações utilizadas na modelagem da sub-bacia do Piracicaba (continuação)

3C/SBOeste

4A

5A

*5B/R. Pedras

6A

6B/Saltinho

6C

6D

7A

7B/Iracemápolis

5,0
2,1
0,3
29,0
0,15

10,8

1,7
0,13
0,3
9,0
0,15

5,1
0,4
0,3
5,0
0,20

1,2
0,03
0,3
8,0
0,15

5,4
0,15
0,3
7,9
0,10

5,4
0,15
0,3
7,9
0,10

5,4
0,15
0,3
7,9
0,10

10,0
0,60
0,3
4,0
0,10

6,8
1,0
0,3
4,0
0,20

TRECHOS

3C/SBOeste

4A

5A

*5B

6A

6B/Saltinho

6C

6D

7A

7B/Iracemápolis

8A

9A

número de habitantes
vazão esgotamento/Hab.
vazão efluente
Concentração efluente
Novo DBO r

0,09
30
29,01

-

-

-

-

5.373
200
0,012
90
14,2

-

-

-

-

3C/SBOeste

4A

5A

*5B

6A

6B/Saltinho

6C

6D

7A

7B/Iracemápolis

8A

9A

0,11
300
41,5
90%
3,64E+07

-

-

0,05
300,0
48,1
90%
3,01E+06

-

-

-

-

-

16.727
200
0,04
120
10,5
-

-

-

TRECHOS

comprimento do trecho
vazão do trecho
vel. media rio
concentração rio
cte. desoxigenação
Tratamento preexistente

Tratatamento de
projeto

Km
Qr ( m3/s)
Ur ( m/s)
DBO r (mg/L)
K1

L / hab./dia
Qef (m3/s)
DBO ef (mg/L)
DBO r (mg/L)

TRECHOS
número de habitantes
vazão esgotamento/Hab.
L / hab./dia
vazão efluente
Qef (m3/s)
Concentração efluente
DBO ef (mg/L)
Novo DBO r
DBO r (mg/L)
abatimento previsto
R$
custo de esgotamento sanitário
R$
custo de controle de cheias
R$
adicionar tratamento secundário

3,49E+05

Obs:.*5B Efluente sem tratamento previsto
Concentração
Novo DBO r
efluente
Qef (m3/s)
DBO ef (mg/L) DBO r (mg/L)
0,014
300
14,77

vazão efluente
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13,74 13,40

8,36E+05

8A

9A

10A 10B/Cordeirópolis

7,0
0,94 0,18 0,43
0,3
10,58 9,69 32,0
0,15

9,1
0,43
0,3
31,10
0,15

10A 10B/Cordeirópolis
-

-

10A 10B/Cordeirópolis
-

0,05
300
60,2
90%
5,00E+06

10D/Limeira
5,8
0,97
0,2
56,40
0,25
10D/Limeira
0,54
165
95,42
10D/Limeira
0,29
300,0
128,59
82%
9,84E+07
5,26E+06

