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AVALIAÇÃO DE INTERVENÇÕES EM ÁREAS URBANAS À LUZ DOS 
IMPACTOS NOS SISTEMAS DE INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA 
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RESUMO --- Atualmente as questões relativas às águas urbanas fazem parte da problemática das 
cidades e são prioridades da ação de planejamento, visto que o processo de urbanização e o sistema 
de águas urbanas são caracterizados por complexas interações. Torna-se, pois, importante a 
adequada avaliação dos empreendimentos e intervenções urbanas, de forma a assegurar a integração 
do manejo sustentável das águas nos processos de planejamento. Este trabalho apresenta o 
desenvolvimento de um modelo de avaliação para projetos de intervenções em áreas urbanas à luz 
dos impactos nos sistemas de infra-estrutura sanitária. As etapas metodológicas estão apoiadas no 
método multicritérial ANP (Analytic Network Process), tendo sido desenvolvido em planilha 
eletrônica um modelo de avaliação intitulado AUrb/ANP que permite a comparação um projeto de 
intervenção com os cenários atual e desejável da região. Para a verificação da metodologia proposta 
foram realizados estudos de casos em situações distintas de projeto. Em um primeiro estudo 
aplicou-se a metodologia proposta a um projeto de um empreendimento em uma área já urbanizada 
e o segundo estudo verificou o modelo avaliando a implantação de um empreendimento em uma 
área natural. 

ABSTRACT --- Current issues relating to urban waters is part of the problems of cities and are 
priorities for action planning, as the process of urbanization and urban water system is characterized 
by complex interactions. It is therefore important to properly evaluate the projects and urban 
interventions, to ensure the integration of sustainable water management in planning processes. This 
paper presents the development of a model for the evaluation of intervention projects in urban areas 
in the light of the impacts on systems of sanitation infrastructure. The methodological steps are 
supported in method multicritérial ANP (Analytic Network Process), was developed in a 
spreadsheet model to evaluate entitled AUrb/ANP that allows comparison of an intervention project 
with the both current and desired scenarios of the region. For verifying the proposed methodology 
was conducted case studies in different situations by design. In a first study methodology applied to 
a project proposal to a venture in an already urbanized area and the second study found the model 
evaluating the deployment of an enterprise in a natural area. 
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1. INTRODUÇÃO 

A implantação de empreendimentos urbanos usualmente resulta em impactos sobre o regime 

hidrológico de uma região, podendo afetar os sistemas de águas urbanas nos aspectos de 

abastecimento, esgotamento sanitário e drenagem pluvial diretamente na área de intervenção como 

também em áreas de influência. Os impactos sobre o regime hidrológico podem se dar sobre a 

quantidade, a qualidade e o regime dos corpos de água, uma vez que o processo de urbanização 

tende a aumentar em volume e velocidade o escoamento superficial, reduzindo a recarga de 

aqüíferos, deteriorando os mananciais e aumentando a vazão de pico, se comparadas às vazões 

observadas para a bacia em seu estado natural. 

Os sistemas de águas urbanas são caracterizados por complexas interações ambientais, 

econômicas e sociais, formando delicadas estruturas que nem sempre são avaliadas de forma 

adequada em empreendimentos urbanos em seu processo de implantação. Diante desses problemas, 

novas abordagens para tratar o desenvolvimento urbano vêm sendo desenvolvidas, conforme 

relatado na literatura técnica, integrando os princípios de sustentabilidade. 

Assim, a adequada avaliação das intervenções urbanas torna-se importante para contemplar as 

complexas relações entre as soluções viáveis e os objetivos de empreendimentos urbanos com o 

adequado manejo das águas. 

Na pesquisa bibliográfica realizada, encontram-se poucos estudos que avaliam de forma 

integrada a implantação de empreendimentos urbanos quanto a seus impactos no sistema de águas 

urbanas. Esse é o principal motivador do presente trabalho que objetiva apresentar uma sistemática 

global de avaliação aplicada a projetos de intervenção urbana, desenvolvendo um método de fácil 

aplicação baseado nos métodos de análise multicritério. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

A urbanização desordenada nos grandes centros, principalmente em países em 

desenvolvimento, está relacionada a vários aspectos, sobretudo ao crescimento populacional, à 

infra-estrutura deficiente e à falta de planejamento e gestão eficazes. 

No Brasil, segundo dados do censo demográfico realizado pelo IBGE em 2000, a população 

urbana atinge atualmente 81% do total. Por outro lado, a carência de infra-estrutura causada pela 

baixa capacidade de investimento e a falta de instrumentos adequados de avaliação e planejamento 

integrado, leva a soluções isoladas e pouco eficientes. Conforme Nascimento e Heller (2005), a 

situação é ainda agravada pelos problemas de distribuição de riqueza, o que resultou em grandes 

conglomerados urbanos pressionando a demanda da infra-estrutura já debilitada e, 

conseqüentemente, o sistema de águas urbanas. 
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Segundo Castro (2007), os impactos do desenvolvimento urbano em relação aos aspectos 

hidrológicos estão relacionados à quantidade, qualidade e regime dos corpos de água, uma vez que 

a intensa urbanização de uma região pode levar à deteriorização dos mananciais, ao aumento do 

escoamento superficial em volumes e velocidades, devido à implantação de canais artificiais e 

canalizações de cursos de água, e à redução da recarga de aqüíferos em finção da 

impermeabilização de superfícies. Esta situação se mostra claramente insustentável e, nesse 

contexto, a necessidade de ferramentas para avaliação do sistema de águas urbanas na fase de 

implantação de empreendimentos não é somente aparente, mas vital. 

Segundo Baptista et al. (2005), os temas ligados ao abastecimento, esgotamento e drenagem 

fazem hoje parte da problemática urbana das cidades e constituem prioridades da ação gerencial, na 

medida em que têm forte rebatimento no meio ambiente. De acordo com Rossetto et al. (2004), 

variáveis sociais, econômicas, físico-espaciais e ambientais fazem parte dessas complexas relações 

no sistema de águas urbanas, o que requer habilidades de planejamento e gestão de forma a gerar 

espaços urbanos socialmente justos e com adequadas condições físico-ambientais. Portanto, o modo 

mais eficiente e rápido de estabelecer um sistema de águas urbanas menos agressivo e mais 

sustentável requer a utilização de métodos simplificados de avaliação, de fácil aplicação, que 

possam analisar de forma consistente e integrada os aspectos de abastecimento, esgotamento e 

drenagem. 

Diante desses problemas, uma nova abordagem é necessária para tratar a questão do 

desenvolvimento urbano, buscando traduzir suas complexas relações por meio de instrumentos 

acessíveis e eficientes de avaliação, permitindo assim atender simultaneamente aos objetivos do 

empreendimento e o adequado tratamento das águas urbanas. 

Assim, o objetivo principal do trabalho consiste em desenvolver um modelo prático e 

acessível capaz de avaliar a implantação de um empreendimento à luz de critérios relativos a 

impactos sobre os sistemas de águas urbanas baseada no método multicriterial ANP (Analytic 

Network Process). 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

Para realizar as atividades de avaliação de um empreendimento urbano com relação às suas 

águas, foi imprescindível aprofundar o conhecimento referente aos conceitos sobre os sistemas de 

águas urbanas, o desenvolvimento sustentável e indicadores e o fundamento dos métodos de análise 

multicritério, em particular o método multicritério ANP (Analytic Network Process). 

3.1- Águas Urbanas 

Por ser um conceito abrangente e igualmente complexo, o estudo das águas urbanas permite 

interpretações e definições em diferentes níveis e dimensões de acordo com o objetivo da questão. 

Segundo Baumann et al. (1997), o conceito de águas urbanas compreende todas as atividades 
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necessárias à segurança, tratamento, transporte, armazenamento e distribuição de água, como 

também as atividades necessárias para coletar, transportar, tratar e despejar o efluente resultante. 

O sistema de águas urbanas é basicamente composto por pelo menos três categorias distintas e 

fortemente inter-relacionadas, sendo eles: o sistema de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, ilustrado na figura 1, e o sistema de drenagem urbana atualmente disponíveis em sistemas 

clássicos e compensatórios. Baptista et al. (2005) classificam essas técnicas em três tipos distintos, 

conforme ilustrado na figura 2. 

 
Figura 1 – Sistemas de abastecimento e 

esgotamento (Rhama, 2008) 

 
Figura 2 – Técnicas compensatórias de drenagem. 

(Baptista, 2005) 
 

Os impactos da urbanização sobre o sistema de águas urbanas são causados por inúmeros 

fatores. As principais causas são a falta de conhecimento generalizado da população sobre o 

assunto, concepção inadequada dos profissionais de engenharia para o planejamento e controle dos 

sistemas, visão setorizada do planejamento urbano e a falta de capacidade gerencial. De acordo com 

a bibliografia consultada, os impactos decorrentes destas causas sobre os sistemas águas urbanas 

são: 

• Aumento da velocidade e escoamento superficial devido à impermeabilização do solo; 

• Problemas com inundações nas áreas urbanizadas devido à alteração nas vazões de pico e 

redução do tempo de concentração; 

• Diminuição das vazões básicas devido à diminuição da recarga subterrânea; 

• Contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos devido à erosão e sedimentação 

das áreas degradadas. 

3.2 Sustentabilidade e Indicadores 

O termo “Desenvolvimento Sustentável” ou “Sustentabilidade” provém de longo processo de 

reavaliação crítica da relação existente entre a sociedade civil e o meio ambiente. A definição para o 

contexto de desenvolvimento sustentável ainda gera diversas interpretações, embora de acordo com 

alguns autores, exista certo grau de consenso com relação a uma visão geral. O conceito de 
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desenvolvimento sustentável vem sendo discutido deste a década de setenta e foi definitivamente 

incorporado como um princípio, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, na Cúpula da Terra de 1992. Segundo a OECD (1993). O conceito é construído 

sobre “três pilares interdependentes e mutuamente sustentadores”, conforme apresentado na figura 

3, e seu objetivo é atender às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade das gerações 

futuras satisfazerem suas próprias necessidades. 

 
Figura 3 – Diagrama básico do conceito do desenvolvimento sustentável 

 
Para Bell e Morse (2003), o processo complexo e inter-relacionado dos aspectos econômicos, 

sociais e ambientais da sociedade humana tem sido freqüentemente apresentado conforme a Figura 

5. 

 
Figura 5 – Relação entre os aspectos da sustentabilidade 

 
O principal obstáculo, contudo, permanece na transformação dos princípios do 

desenvolvimento sustentável em modelos operacionais. Para que possa ser efetivamente aplicado, 

os modelos de planejamento e gestão da água no meio urbano, geralmente são apoiados em 

indicadores. 

Os indicadores são importantes elementos para as análises de um sistema e devem ser construídos 

segundo uma metodologia coerente de mensuração e podem ser definidos como um sinal, sintoma, 

diagnóstico, critério, dado ou medida. Para Meadows (1988) apud Michael (2007), um dos 

problemas relacionados aos indicadores é sua seleção. Um processo que leve à seleção de 

indicadores inadequados conduz a um sistema com problemas. Os indicadores têm aspecto 

ambíguo, são importantes e perigosos ao mesmo tempo, na medida em que estão no centro do 

processo decisório. Bell e Morse (2003) acrescentam que o uso dos indicadores como instrumento 
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de medição eficaz, já apresenta algumas dificuldades imediatas que podem ser resumidas como: 

• Quais indicadores serão usados; 

• Como serão usados; 

• Como serão medidos.  

Em suma, dadas as dimensões e a complexidade do objetivo, a utilização de indicadores 

constitui um grande desafio, pois grande parte das dificuldades na avaliação de sistema não se 

refere apenas a como medir, mas sim, como interpretar uma série de informações e julgar sua 

significância para o sistema como todo. Algumas metodologias de avaliação apenas fornecem uma 

série de indicadores sem conectá-los como conjunto. 

3.3 Métodos de análise multicritério (ANP) 

Os métodos de auxílio à decisão começaram a surgir na década de 1960, em função dos 

complexos problemas logístico-militares. Conforme Autran et al. (2004), os métodos multicriteriais 

têm como conceito básico permitir a análise de um problema a partir de um conjunto de alternativas 

pré-determinadas e um grupo de critérios estabelecidos, com o objetivo de indicar a melhor ou as 

melhores alternativas disponíveis auxiliando a tomada de decisão. De acordo com a bibliografia 

consultada, a metodologia multicritério é dividida em dois grandes ramos: 

• O ramo contínuo da decisão multicritério, conhecido como Programação Multiobjetivo ou 

Otimização Vetorial, que se ocupa de problemas com objetivos múltiplos, nos quais as 

alternativas podem adquirir um número infinito de valores. 

• O ramo discreto ou Decisão Multicritério Discreta (DMD), que consiste na análise de 

problemas nos quais um conjunto de alternativas de decisão é formado por número finito e 

geralmente pequeno de alternativas. 

No ramo DMD, dentre os diversos métodos existentes, atualmente, os mais difundidos e 

utilizados são o método ELECTRE e o método ANP (Analytic Netwotk Process). Estes métodos 

têm em comum à comparação binária formada por uma matriz seguindo uma escala de parâmetros 

que, em alguns casos, permitem aplicar sua formulação de cálculo em planilha eletrônica. 

O método ANP foi introduzido por Thomas Saaty em 1980, e tem sido amplamente aplicado 

em grande variedade de decisões nos mais variados setores. De acordo com SAATY (2005),o ANP 

é uma teoria de análise à decisão estruturada por meio de uma rede formada por grupos e elementos 

conectados entre si de modo a analisar a influência entre os elementos e os grupos de um sistema 

por meio da comparação de dois elementos em relação a um terceiro a partir de uma escala de 

prioridades com relação. O método possui a vantagem de incluir critérios tangíveis e intangíveis por 

meio de indicadores, fundados em opiniões de especialistas. Devido à sua natureza sistemática, o 
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ANP é composto de sete etapas básicas comuns a todas as análises, iniciando pela estruturação do 

modelo até a síntese, conforme ilustrado na figura 6. 

 
Figura 6 – Visão geral do processo do método ANP 

 
As sete etapas do método ANP são brevemente descritas a seguir conforme a seqüência 

ilustrada na figura 6. 

1- Definição da Rede de Controle – A Rede de Controle é formada por grupos, elementos e 

conexões estabelecidas pelo analista; 

2- Escala de Valores – Os julgamentos e suas medidas são derivados da escala fundamental de 

números absolutos de 1 ao 9 que busca o grau de influência de um elemento sobre o outro; 

3- Comparações – Os Julgamentos são realizados por pares de comparações entre dois 

elementos em relação a um terceiro através da rede de controle por meio da escala de valores; 

4- Matrizes de Comparação e Matrizes Normalizadas – As Matrizes de Comparação são 

geradas a partir dos resultados dos julgamentos realizados e as Matrizes Normalizadas realizam 

o cálculo médio dos valores normalizados; 

5- Supermatriz inicial – Posteriormente, os valores médios de todas as Matrizes Normalizadas 

são agrupados por uma matriz chamada de Supermatriz Inicial; 

6- Supermatriz pesada – Supermatriz Pesada ou estocástica é gerada pela multiplicação dos 

valores dos blocos matriciais da Supermatriz Inicial com os resultados correspondentes da 

Matriz Normalizada dos Grupos; 

7- Supermatriz Limite – A partir da Supermatriz Pesada é efetuado o cálculo de potência de 

matriz, gerando assim a Supermatriz Limite ou resultado final do processo. 
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4. DESENVOLVIMENTO METODOLOGICO 

A metodologia consiste no desenvolvimento de um modelo capaz de avaliar um projeto de 

desenvolvimento urbano sob o aspecto de águas urbanas. Apesar de existirem diversos métodos 

multicriteriais disponíveis, atualmente, capazes de auxiliar na solução de problemas similares, a 

criação deste modelo se faz necessária devido à falta de conhecimento dos analistas sobre os 

métodos existentes e a dificuldade de acesso a seus softwares específicos. As etapas metodológicas 

estão divididas em quatro etapas, sendo elas: escolha do método multicriterial, adequação do 

método multicriterial para o objetivo proposto, determinação dos critérios de avaliação e elaboração 

de uma sistemática de avaliação. 

4.1  Escolha do método multicriterial 

Segundo Castro (2007), a escolha de um método irá depender do problema a ser analisado, da 

familiaridade do analista com determinado método e da existência dos recursos necessários à sua 

aplicação. A escolha do método multicritério a ser utilizado como base para o desenvolvimento do 

modelo de avaliação deste trabalho foi determinada em função dos seguintes fatores: 

• Viabilidade para a aplicação do método em planilha eletrônica; 

• Facilidade de adequar o método escolhido ao modelo que será desenvolvido; 

• Possibilidade de captar as complexas inter-relações envolvidas no sistema de águas urbanas; 

• Possibilidade de trabalhar com critérios tangíveis e intangíveis. 

O método ANP (Anaytic Network Process) foi escolhido para ser utilizado como base no 

desenvolvimento do modelo de avaliação, pois mostrou-se mais apto em atender os fatores 

mencionados e por ser um método ainda pouco utilizado no que se refere aos problemas ambientais 

e aos sistemas de águas urbanas. 

4.2 .Adequação do método multicriterial escolhido 

Como a idéia central foi avaliar a única alternativa de projeto um projeto proposto para a 

implantação de um empreendimento em relação aos cenários desejável e atual da região, o ANP foi 

adequado em vários aspectos. A primeira adequação foi com relação ao aspecto conceitual do 

método multicritério, transformando-o de um instrumento de auxílio à decisão para um instrumento 

de avaliação conforme ilustrado na figura 7. 

Intitulado de Aurb/ANP, a adequação do método multicritério teve como ponto de partida a 

análise de dois fatores, o primeiro referente à questão sobre o número de critérios de avaliação a ser 

utilizado e o segundo referente à análise da viabilidade operacional do modelo em planilha 

eletrônica. 
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Figura 7 – Adequação do método multicritério de auxílio a decisão em uma modelo de avaliação 

 
Com relação ao primeiro ponto, a pesquisa bibliográfica recomenda o uso médio de dez 

critérios para análise de problemas similares. Para a análise de viabilidade operacional do modelo 

em planilha eletrônica, foi realizada análise teórica e prática do método ANP. De acordo com as 

análises realizadas, foi concluído que o modelo AUrb/ANP pode disponibilizar no máximo nove 

critérios de avaliação para ser operacionalmente viável. 

Após esta conclusão, a segunda adequação realizada foi com relação à rede de controle do 

modelo AUrb/ANP A Rede de Controle é um aspecto importante no método ANP, pois possibilita a 

visualização total do sistema e permite que o analista se oriente durante os julgamentos. Conforme 

explicado anteriormente, foram determinados nove critérios de avaliação no modelo AUrb/ANP em 

função da aplicabilidade e operacionalidade do modelo em planilha eletrônica. Para isto, os 

elementos e grupos foram dispostos de forma mais equilibrada possível na Rede de Controle para 

refletir ao máximo a realidade do problema. Assim, os doze elementos que compõem a rede de 

controle foram divididos entre três cenários e nove critérios de avaliação dispostos em quatro 

grupos, o primeiro grupo da rede de controle foi reservado para os cenários e os nove critérios de 

avaliação foram igualmente distribuídos nos três grupos restantes, conforme ilustrado na figura 8. 

 
Figura 8 - Representação da Rede de Controle do modelo Aurb/ANP 
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Após o estabelecimento da rede de controle bem como do número de critérios e de cenários, 

foi elaborada a base de cálculo do modelo AUrb/ANP em planilha eletrônica. Devido às complexas 

inter-relações envolvidas neste contexto, optou-se por elaborar a base de cálculo com todas as 

análises de comparações possíveis entre os elementos do sistema (cenários e critérios). Deste modo, 

a base de cálculo foi composta pelas supermatrizes não-pesada, pesada e limite conforme 

mencionado anteriormente e por um conjunto de 48 matrizes de comparações e matrizes 

normalizadas dispostas em pares capaz de avaliar até nove critérios, conforme ilustrado na figura 9. 

 
Figura 9 – Base de cálculo do modelo AUrb/ANP 

 
Como terceira adequação, a escala fundamental de Saaty, utilizada para atribuir valores 

absolutos de 1 a 9, referentes às comparações, foi simplificada para permitir uma interpretação mais 

clara das análises. As alterações realizadas na escala fundamental de Saaty foram: 

• Eliminação dos valores intermediários 2, 4, 6 e 8 pois foi constatado que estes valores não 

alteram significativamente o resultado geral do sistema; 

• Inserção do número zero, que permite ao analista não comparar dois elementos, caso 

interprete a incompatibilidade de comparação entre eles; 

• Mudança na descrição dos valores da escala para facilitar o entendimento dos julgamentos. 

Com o intuito de eliminar os problemas de julgamentos inconsistentes nas comparações entre 

os elementos da rede de controle, foi realizada a quarta adequação do modelo, introduzindo uma 

análise automática de inconsistência do terceiro julgamento dos três possíveis em cada matriz de 

comparação. 

Considerada importante, a quinta adequação foi a divisão do processo de análise em quatro 

fases a avaliação referente aos elementos do modelo AUrb/ANP de acordo com a seqüência descrita 

abaixo: 

• Fase 1 – Comparação entre os cenários; 

• Fase 2 – Comparação dos critérios de avaliação em relação a cada cenário; 

• Fase 3 – Comparação entre os critérios de avaliação; 
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• Fase 4 – Comparação entre os cenários com relação a cada critério de avaliação. 

 
Para isto foram elaborados, em cada fase do modelo AUrb/ANP uma série de perguntas por 

meio de questionários, em que o analista responde cada questão através da opções da escala 

simplificada disponibilizadas à direita de cada comparação conforme ilustrado na figura 10. 

 
Figura 10 – Questionário de comparação do modelo AUrb/ANP 

 
A ultima adequação, foi à elaboração de um conjunto de gráficos de fácil interpretação para 

possibilitar um diagnóstico simples e objetivo. Os gráficos foram elaborados com base nas fases da 

avaliação, possibilitando a avaliação de todos os aspectos do cenário projetado. A figura 11 ilustra a 

apresentação gráfica dos resultados da avaliação. 

 
Figura 11 – Representação gráfica do resultado final do modelo AUrb/ANP 

 
Conforme ilustrado na Figura 11, o gráfico 1 representa o aspecto geral da avaliação 

indicando a distância relativa do cenário projetado em relação aos cenários desejável e atual. O 

gráfico 2 indica o resultado da avaliação entre os grupos da Rede de Controle. O Gráfico 3 fornece 

os resultados a avaliação entre os cenários com relação a cada critério e permite identificar os 

aspectos negativos que podem ser melhorados no projeto e o gráfico 4 apresenta uma visão geral do 

grau de importância atribuída para cada critério de avaliação no sistema. 

Desta forma, o modelo AUrb/ANP foi criado em planilha eletrônica, cujas principais 

características são a facilidade de utilização por meio de uma rede de controle fixa com nove 

critérios, gerando um conjunto de gráficos de fácil interpretação. 

Todas as adequações realizadas foram realizadas com finalidade de alcançar o objetivo do 

trabalho utilizando um método consistente de avaliação. Em resumo, apesar do conceito e da base 
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de cálculo do modelo estar baseada no método ANP, podemos citar as principais diferenças entre os 

dois métodos representados na tabela 1 a seguir: 

 
Tabela 1- Diferenças entre o método original e o método AUrb/ANP 

Características Método ANP original Modelo AUrb/ANP 

Conceito Análise de um conjunto de alternativas 
Avaliação de projeto com base na criação dos 

cenários desejável e atual da região. 

Objetivo 
Auxiliar a tomada de decisão em 
relação às alternativas disponíveis 

Avaliar um projeto em relação aos cenários 
disponíveis e identificar no projeto os pontos 

críticos passíveis de melhora. 

Rede de Controle 

Possibilidade de estabelecer uma 
quantidade indefinida de critérios e 
alternativas conforme a vontade do 

analista. 

Rede fixa e interligada com nove critérios e 
três cenários com todas as conexões possíveis 

entre os elementos 

Escala 
Escala fundamental de Saaty. Permite a 
escolha de todos os valores absolutos 

entre 1 a 9. 

Escala fundamental de Saaty simplificada com 
os valores absolutos 1, 3, 5, 7, 9. 

Inconsistência de 
julgamentos 

Identificação das inconsistências nas 
comparações. 

Possui o cálculo automático depois de 
realizado dois julgamentos. Elimina a 

possibilidade de inconsistência e diminui o 
número de análises. 

Comparações 
Livre para escolher a seqüência dos 

julgamentos entre os elementos. 

Disposta em seqüência de quatro fases de 
julgamentos por meio de interface em forma 

de questionário 

Resultado gráfico 

 
Dois gráficos que apresentam: 

 
Posições das alternativas; 
Importância dos critérios. 

Conjunto de quatro gráficos que apresentam: 
A distância relativa entre os cenários; 

Pontos críticos do projeto; 
A importância de cada critério; 

Resultado da avaliação entre os grupos. 

 

4.3 Determinação dos critérios de avaliação 

Primeiramente, a determinação dos critérios partiu da análise e a seleção de 78 indicadores 

relativos à gestão sustentável de águas urbanas proposta no contexto do projeto SWITCH, (SIXTH 

FRAMEWORK PROGRAMME PRIORITY, 2005), o que possibilitando selecionar 21 indicadores 

relevantes para a avaliação proposta. Em seguida, foi realizada uma pesquisa de opiniões com 

profissionais por meio de questionário sobre o grau de importância de cada indicador. Observou-se 

então, após a pesquisa, que todos os indicadores foram considerados importantes, o que demonstrou 

a dificuldade de selecionar um grupo de indicadores que, ao mesmo tempo, abrangesse todos os 

aspectos considerados relevantes na avaliação. Portanto, a tentativa em determinar os critérios de 

avaliação em função da lista de indicadores não apresentou respostas conclusivas. 

Optou-se então, por determinar os nove critérios de avaliação estabelecendo primeiro os 

grupos em função do objetivo proposto do trabalho e posteriormente estabelecendo os nove critérios 

disponíveis em função da rede de controle levando em consideração o conceito geral de cada grupo 

da configuração da Rede de Controle. Assim, a determinação dos critérios ficou estabelecida 

conforme tabela 2 e distribuídos na rede de controle conforme figura 12. 
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Tabela 2 – Critérios de avaliação estabelecidos 

 
 

Figura – 12 – Representação gráfica dos critérios 
 

4.4 Definição de uma sistemática de avaliação 

Para orientar o analista no processo de avaliação de um projeto utilizando o modelo 

AUrb/ANP desenvolvido, foi elaborada uma sistemática de avaliação dividida em cinco etapas 

A primeira etapa caracteriza o empreendimento quanto à sua localização, dados da região e do 

projeto. A segunda etapa realiza a montagem da Rede de Controle, definindo os cenários, os grupos 

e critérios de avaliação conforme o objetivo e a característica do empreendimento. A terceira etapa 

consiste na avaliação dos grupos da Rede de Controle, já que é essencial a análise comparativa dos 

grupos para estabilizar os pesos na supermatriz do sistema. Dividida em quatro fases, a quarta etapa 

consiste nas comparações dos elementos da Rede de Controle. Estes julgamentos representam a 

influência relativa de um elemento sobre o outro em um processo de comparação por pares de 

elementos sobre um terceiro elemento. A última etapa consiste na analise dos resultados gerados 

pelos gráficos com o qual é realizado o diagnóstico da avaliação, conforme ilustrado na figura 13. 

 

 
Figura 13 – Fluxograma da sistemática de avaliação 

 

5. APLICAÇÃO DA METODOLOGIA – ESTUDO DE CASO CENTRO 
ADMINISTRATIVO DE MINAS GERAIS (CAMG) 

Para aplicar a sistemática de avaliação estabelecida neste trabalho, o presente tópico objetiva 

avaliar o Centro Administrativo de Minas Gerais (CAMG) sob o aspecto geral de águas urbanas 
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utilizando o modelo AUrb/ANP com os critérios de avaliação estabelecidos na metodologia deste 

trabalho. 

5.1 Caracterização do empreendimento 

O Centro Administrativo de Minas Gerais, ilustrado na figura 14, é um empreendimento do 

Governo do Estado de Minas Gerais que tem como objetivo aumentar a eficiência na prestação dos 

serviços públicos com a unificação das secretarias em um mesmo local e conseqüentemente reduzir 

as despesas da máquina governamental, bem como possibilitar o desenvolvimento da região norte 

da cidade de Belo Horizonte, Brasil, melhorando a infra-estrutura, qualidade de vida e oferta de 

oportunidades de trabalho SEPLAC (2007). 

 
Figura 14 – Visão geral do projeto do CAMG (SEPLAG – 2006) 

 
5.2 Definição dos grupos e critérios de avaliação 

Seguindo as etapas da sistemática proposta, as informações da localização, da região e do 

projeto possibilitaram a caracterização do empreendimento e permitiu estabelecer as definições dos 

cenários estabelecidos e os aspectos a serem analisados em cada critério de avaliação conforme 

apresentado na tabela 3 

Tabela 3 – Definições conceituais dos cenários e aspectos analisados nos critérios de avaliação 
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5.3 Resultados Obtidos 

Depois de concluídas as quatro fases de avaliação com a utilização do modelo Aurb/ANP, 

foram obtidos os resultados representados pelos gráficos conforme ilustrado na figura 15. 

 
Figura 15 – Resultado da avaliação do CAMG 

 
Diante do diagnóstico apresentado pelos gráficos, foi possível identificar os pontos mais 

críticos do projeto permitindo suscitar alterações no empreendimento de forma que o cenário 

projetado possa melhorar sua posição em relação ao cenário ideal. As alterações sugeridas para o 

sistema de abastecimento e esgotamento seriam a diminuição da demanda no consumo de água 

fornecido por meio de dispositivos hidráulicos de baixo consumo e a diminuição da poluição dos 

efluentes e do volume de esgoto gerado pelo empreendimento através do tratamento e reuso da água 

dos efluentes sanitários. Com relação ao sistema de drenagem às sugestões foram para a utilização 

da lagoa do empreendimento como bacia de detenção que proporcionaria o amortecimento de 

cheias e maior proteção contra inundações a jusante do projeto, a implantação da trincheira de 

infiltração e do pavimento poroso que proporcionaria a recarga do lençol freático, a melhora da 

qualidade das águas pluviais, o aumento da área permeável e a diminuição do escoamento 

superficial. 

Com base nas sugestões de alteração citadas, uma nova avaliação do CAMG foi realizada e 

observou-se uma melhora considerável no empreendimento com relação ao cenário ideal, conforme 

os gráficos da Figura 16. 
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Figura 16 – Resultado da avaliação do projeto CAMG com as alterações propostas 

 

6. VERIFICAÇÃO DA METODOLOGIA – ESTUDO DE CASO CONDOMÍNIO VALE 
DOS CRISTAIS (CVC) 

Neste estudo de caso buscou verificar da metodologia proposta e teve como principal objetivo 

avaliar um projeto utilizando os mesmos critérios e informações de outro estudo de caso já 

realizado, comparando os resultados a fim de validar o modelo desenvolvido. 

6.1 Caracterização do empreendimento 

O loteamento Vale dos Cristais ilustrado na figura 17, está localizado na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH, no município de Nova Lima, ocupando área total de 

587ha. Está localizado em região montanhosa com declividades acentuadas, com predominância de 

solos argilosos, recobertos por vegetação remanescente da mata atlântica. A área do loteamento é 

drenada pelo ribeirão dos Cristais, pelo córrego do Mutuca e outros de seus afluentes, apresentando 

problemas de inundações freqüentes na cidade de Nova Lima, localizada a jusante do loteamento. 

Sendo assim, o projeto de urbanização e do sistema de drenagem para essa área apresenta restrições 

relevantes quanto à ampliação das vazões de pico. 

 
Figura 17 – Visão geral do projeto do CVC 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 17 

6.2 Definição dos grupos e critérios de avaliação 

Como o projeto do CVC será implantado em área ainda não urbanizada, pode-se concluir que 

o empreendimento causará impacto negativo sobre a área de intervenção, pois o equilíbrio natural, 

hidrológico e hidráulico da região, sofrerá alteração. Portanto, o projeto será avaliado em relação a 

um cenário desejável e o seu impacto será verificado com relação ao cenário natural. Para isto o 

cenário desejável será a combinação mais equilibrada possível entre as características do 

empreendimento e da região, para que os efeitos negativos desta intervenção sejam minimizados. 

Neste caso foram utilizados os grupos e critérios de avaliação propostos por Castro (2007), 

conforme apresentados na tabela 4. 

Tabela 4 – Critérios de avaliação propostos por Castro (2207) 
Alterações na quantidade das águas 
1.1 Comparação entre volume de infiltração do projeto e situação natural ou atual. 

1.2 
Comparação das vazões mínimas escoadas com as demandas para usos consuntivos e vazão mínima 
remanescente. 

1.3 Verificação da previsão de reutilização ou recuperação de águas 
Alterações no regime existente nos corpos de água. 

2.1 
Comparação da vazão de pico da área urbanizada com a situação natural e com a que cause inundação 
a jusante. 

2.2 Verificação do período de retorno previsto para inundação dentro da área de projeto. 
Alterações na qualidade das águas. 
3.1 Verificação do atendimento ao padrão de lançamento das águas de esgotamento sanitário. 
3.2 Verificação quanto à disponibilidade de vazão de diluição para águas de esgotamento sanitário. 
3.3 Avaliação do percentual médio de remoção de poluentes pelo sistema de drenagem. 

 
6.3 Resultados Obtidos 

Depois de concluídas as etapas da sistemática de avaliação, foram obtidos os resultados 

gráficos do modelo Aurb/ANP conforme ilustrado na figura 18. 

 
Figura 18 - Resultado da avaliação do Condomínio Vale dos Cristais 

 
Após a avaliação, o resultado geral da implantação do projeto do CVC foi satisfatório, 

entretanto, foi constatado no diagnóstico que os aspectos relacionados à vazão de diluição de esgoto 

e ao reúso de água devem ser revistos. Este resultado mostrou-se semelhante à avaliação realizada 
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por Castro (2007), porém forneceu ainda a indicação do impacto da implantação do projeto sobre a 

situação natural. 

A avaliação do CVC evidenciou a versatilidade do modelo por permitir a avaliação de 

diferentes cenários e critérios do que foi proposto inicialmente na metodologia deste trabalho e 

comprovou que a base de cálculo do modelo está coerente, visto que o resultado da avaliação 

mostrou-se semelhante ao resultado da metodologia proposta por Castro (2007). 

7. CONCLUSÕES  

O desenvolvimento do presente trabalho permite identificar algumas conclusões e resultados 

relevantes, como descrito a seguir. Inicialmente, quanto ao modelo AUrb/ANP, sua aplicação nos 

estudos de caso mostrou-se viável e compreensível para uso em procedimentos correntes, 

permitindo verificar, de maneira geral, a eficiência de um projeto com relação às águas urbanas, 

possibilitando ainda fornecer recomendações para sua melhoria. Pode-se concluir também, de 

maneira geral que, embora o modelo seja uma formulação matemática e ofereça parâmetros 

numéricos para a avaliação, a essência do modelo ainda é qualitativa, pois os resultados são 

diretamente dependentes de comparações relativas à definição de parâmetros e pesos de importância 

para cada item, comparações estas, que antecedem a aplicação das rotinas matemáticas. Portanto, 

sua métrica baseia-se na noção subjetiva de “melhor”, devendo ser definido pelo analista ou pela 

equipe de trabalho, a melhor e a pior situação no cenário em análise.  

A aplicação e verificação da metodologia proposta possibilitaram constatar algumas 

vantagens e desvantagens. Com relação às vantagens identificadas no modelo, podem-se considerar 

os seguintes aspectos: 

• O analista não precisa ser especialista em métodos multicritério nem precisa ter 

conhecimento sobre softwares específicos, uma vez que a avaliação é realizada em planilha 

eletrônica; 

• A operacionalidade do modelo em planilha eletrônica mostrou-se simples, eficiente e 

confiável; 

• A avaliação é facilitada por meio de questionário fornecido pelo modelo, o analista responde 

às questões pela seleção do grau de importância na escala; 

• O modelo possibilita ao analista avaliar todas as questões envolvidas na Rede de Controle, 

abrangendo todas as perspectivas de análise; 

• A limitação do número de critérios de avaliação no modelo impede que o analista os insira 

em número excessivo, pois, quanto maior for o número de critérios na Rede de Controle, 

maior será a complexidade da análise. 
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No tocante às desvantagens da utilização do modelo foram identificadas as seguintes 

questões: 

• Devido às inter-relações dos elementos na Rede de Controle, as questões apresentadas pelo 

modelo possuem alto grau de subjetividade, o que aumenta a probabilidade de diferentes 

interpretações; 

• Como a problemática é abrangente, o modelo necessita de grande volume de informações e 

dados disponíveis da região e do projeto para que a caracterização dos cenários e a avaliação 

do projeto obtenham resultados coerentes com a realidade. 

• Como as questões de comparação apresentadas pelo modelo podem ser complexas, a 

avaliação de um projeto com os mesmos critérios e diferentes analistas pode apresentar 

resultados diferentes. Assim, é recomendado que a avaliação seja realizada por um grupo de 

especialistas para diminuir o risco de análises tendenciosas; 

• As opções disponíveis sobre o grau de importância na escala do modelo podem não atender 

a vontade do analista. 

Com relação à determinação dos critérios de avaliação, a utilização de um grupo de 

indicadores de sustentabilidade mostrou-se bastante complexa, devido à incompatibilidade entre a 

limitação do número de critérios disponíveis no modelo AUr/ANP e ao grande número de 

indicadores considerados relevantes e importantes para a avaliação. Apesar das dificuldades 

encontradas para determinar os critérios de avaliação, acredita-se que os critérios ficaram bem 

distribuídos nos grupos da Rede de Controle do modelo AUrb/ANP e abrangeram de forma 

satisfatória o tema e o objetivo do trabalho. 
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