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Resumo – O semiárido nordestino apresenta baixo volume de escoamento de água dos rios em 

razão da variabilidade espaço-temporal das precipitações e das características geológicas 

dominantes, o que resulta em densas redes de rios temporários. A solução encontrada para 

minimizar ou, até mesmo, eliminar os efeitos da escassez hídrica, no município de Sumé, foi a 

construção de pequenos açudes.  Entretanto, a maioria deles foi mal dimensionada ou é 

subutilizada. Foi visto a necessidade de realizar estudos que considerassem a importância dos 

pequenos açudes para suprir as demandas da região, as contribuições socioeconômicas decorrentes 

de suas construções e, ainda, as implicações negativas que poderiam advir dos mesmos. Dentro 

deste contexto, aspectos socioeconômicos, ambientais e técnico-operacionais, obtidos de análises 

otimizantes para avaliar o potencial uso destes e outras informações obtidas in loco, foram 

elencados e hierarquicamente estruturados para avaliar comparativamente suas performances. 

Obtida a preferência dos critérios de cada potencial decisor, os açudes foram ordenados com a 

aplicação do método multicriterial PROMETHEE II. Conforme esperado, a ordenação dos açudes 

para cada decisor foi diferente.  

 

Palavras – Chaves: Bacia de Sumé; Método multicriterial; PROMETHEE II. 

 

PERFORMANCE ANALYSIS OF 20 DAMS BASIN OF SUME BASED 

PREFERENCE MAKERS USING METHOD MULTICRITERIA 

PROMETHEE II 

 
Abstract – The northeastern semiarid region shows an insufficient flow of river waters due to the 

unstable space-time rainfall and dominant geological characteristics, resulting in a dense network of 

temporary rivers. The solution to minimize or even to eliminate the effects of poor water resources 

in that region, more specifically in the town of Sumé, was the construction of small dams. However, 

most of them were either badly built or not used at the most of their capacity. It seems that there is a 

need to make a study which could take into account the importance of the small dams in supplying 

water for the inhabitants of the region, the socioeconomic contributions of their construction, and 

the negative implications that the small dams could have. Thus, in order to evaluate the potential 

use of the dams and any other information collected locally, a structured hierarchically a number of 

socioeconomic, environmental and technical-operational aspects were listed and obtained from 

optimizing analyses, with the objective of evaluating their performances in a comparative way. 

After obtaining the criteria preferences of each potential decision maker, the dams were ordered 

through the application of the PROMETHEE II multicriterial method. As a result, the dams 

ordering done by each decision maker has shown to be different.  
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INTRODUÇÃO 

O nordeste semiárido é uma região pobre em volume de escoamento de água dos rios. Essa 

situação pode ser explicada em razão da variabilidade temporal das precipitações e das 

características geológicas dominantes, onde há predominância de solos rasos baseados sobre rochas 

cristalinas e consequentemente baixas trocas de água entre o rio e o solo adjacente, o resultado é a 

existência de densa rede de rios temporários (CIRILO, 2008). 

Os pequenos açudes surgiram como uma solução eficaz para minimizar ou, até mesmo, 

eliminar os efeitos da escassez hídrica da região nordestina, sob o propósito de atenuar a 

variabilidade espacial e temporal das vazões, armazenando água nos períodos chuvosos para utilizá-

la nos períodos de seca (BARROS, 2010). Entretanto, a construção da maioria desses açudes foi 

mal dimensionada, fazendo com que eles não apresentassem sustentabilidade hídrica e nem tão 

pouco eficiência no seu sentido pleno. Por outro lado, a falta de planejamento e gerenciamento 

técnico para a operação dos reservatórios, culminou com processos e técnicas não otimizadas para a 

utilização eficiente dos açudes. O planejamento, portanto, é uma ação no sentido de melhor 

aproveitar, controlar os usos e conservar a água desses reservatórios, e deve ser capaz de atender as 

demandas dos usos múltiplos por meio da integração e otimização do sistema (COSTA, 2011). Para 

Cirilo (2008) as causas da escassez hídrica no Nordeste são demasiadamente conhecidas, embora 

ainda não enfrentadas de forma consistente e estruturada. 

Zuffo et al. (2002) relata que o planejamento de recursos hídricos passa atualmente por um 

período de reformulação de seus procedimentos de avaliação de alternativas e no desenvolvimento 

de técnicas correspondentes. Essa mudança parte da tradicional análise benefício-custo para a 

análise multicriterial. A principal desvantagem da primeira em relação à segunda é a 

impossibilidade de incluir outros objetivos, além da maximização dos benefícios econômicos ou 

minimização dos custos. Faria et al. (2002) afirma que as estratégias de gestão devem estar 

baseadas em critérios e objetivos extraídos dos fatores socioeconômicos, ambientais e técnico-

operacionais, considerando-as como parte de uma estrutura de decisões mais ampla a fim de 

assegurar que as tomadas de decisão, sobre recursos hídricos, sejam técnicas e ambientalmente 

sustentáveis.  

O problema em foco, neste artigo, não pode ser solucionado levando em consideração apenas 

os aspectos financeiros, mas também é de extrema importância considerar os aspectos sociais, 

ambientais e técnico-operacionais, e sua análise deve ser efetuada através de técnicas de análise 

múlti-criterial. Dentro desse contexto foi realizado um levantamento de todas as informações 

obtidas a respeito da Bacia do açude de Sumé em trabalhos anteriores com o propósito de avaliar o 

atual e potencial de uso dos açudes à montante do açude de Sumé.  O desempenho doa açudes foi 

ordenado segundo a preferência de decisores como aplicação do método multicriterial 

PROMETHEE.  Os açudes foram avaliados com base em indicadores que possam ser quantificados 

e verificados em função dos dados coletados ou gerados, com vistas a fornecer ferramentas de 

análise que subsidiem estratégias para se fazer um melhor uso das suas águas.  

 

ANÁLISE MULTICRITÉRIO – MÉTODO PROMETHEE II 

Os métodos da família PROMETHEE (Preference Ranking Method for Enrichment 

Evaluation), que objetivam construir relações de sobreclassificação de valores em problemas de 

tomada de decisão, são ferramentas de suporte à decisão que fazem parte da escola europeia. Este 

método procura estabelecer uma estrutura de preferência entre as alternativas e os critérios que 

estão sendo avaliados (CARVALHO ET AL., 2011).  

A escolha do PROMETHEE II neste artigo foi motivada pelo fato deste método se destacar 

dos demais por envolver conceitos e parâmetros de fácil compreensão e assimilação pelos decisores. 
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Outra questão que foi levada em consideração para a escolha desse método, conforme Carvalho e 

Curi (2012), está relacionada à sua abordagem não compensatória, a qual favorece alternativas bem 

balanceadas. 

O PROMETHEE é um método não compensatório que requer informações intercritério 

correspondente a relativa importância entre os vários objetivos, ou seja, pesos dos critérios 

(MORAIS & ALMEIDA, 2002). As informações entre critérios são estabelecidas por uma estrutura 

de pesos w, onde esses pesos são positivos e o maior peso (dado um critério particular) representa a 

maior importância deste sobre os demais, ocorrendo a somatória dos pesos igual a um (CEOLIM, 

2005). O PROMETHEE apresenta seis formas diferentes do decisor representar suas preferências, 

conforme a Figura 1. Não necessariamente usa-se a mesma forma para todos os critérios 

(ALMEIDA & COSTA, 2002). Ainda de acordo com Almeida & Costa (2002), à medida que a 

preferência do decisor aumenta com a diferença entre o desempenho das alternativas para cada 

critério, ele pode definir uma função F(a,b) que assume valores entre 0 e 1. Santos (2009) ressalta 

que o valor 1 indica a preferência absoluta de uma alternativa sobre a outra com relação a um dado 

critério. Para cada uma das funções de preferência do método PROMETHEE são fixados, no 

máximo, dois parâmetros que representam para cada tipo de função o seguinte (ALENCAR, 2003): 

 q representa um limite de indiferença, o maior valor para alternativa (a) sobre 

alternativa (b), abaixo do qual há uma indiferença. 

 p representa o limite de preferência, o menor valor para alternativa (a) sobre 

alternativa (b), acima do qual há uma preferência estrita. 

Estabelecidas as intensidades de preferências, calcula-se o índice de preferência multicritério 

(grau de sobreclassificação) [π (a,b)] - o qual é definido para todos os pares ordenados de 

alternativas (BRANS & VINCKE, 1985)  

Alencar (2003) afirma que, no PROMETHEE II, o decisor frequentemente solicita uma 

ordenação completa, o que facilita a decisão final. Esse método ordena as alternativas, 

estabelecendo uma ordem decrescente de φ(a) (fluxo líquido), e completa entre elas. Escolhe-se, 

então, a alternativa que tenha o maior fluxo líquido de importância (ARAÚJO & ALMEIDA, 

2009). Com base nesses fluxos o PROMETHEE II fornece um ranking completo, que se baseia no 

contrapeso dos dois fluxos de preferência. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A análise multicriterial foi feita, principalmente, com dados referentes ao potencial de uso das 

águas dos 20 pequenos açudes - todos com capacidade volumétrica estimada entre 100.000 m
3 

e 

1.000.000 m
3
 -, conforme mostra a Tabela 1, obtidos através da aplicação de um modelo de 

otimização multiobjetivo, o ORNAP, e de informações providas pelos relatórios do projeto 

DISPAB, sendo apresentados na forma de indicadores como forma de possibilitar a sua 

quantificação e verificação em função dos dados coletados ou gerados.  

Para isso, estruturou-se a análise do problema nas dimensões financeiras, sociais, ambientais e 

técnico-operacionais que foram subdivididas em critérios de avaliação, para cada açude 

(considerado como alternativa do problema multicriterial).  

 Dimensão Financeira:  

Custo: Implantação e operação - Expressa o valor aproximado da construção dos 

açudes (R$) e os custos anuais na manutenção desses açudes (R$/ano), 

respectivamente. 
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Figura 1 – Funções de Preferência do método PROMETHEE. Fonte: CAVASSIN (2004). 

 

 Dimensão Social: 

Geração de emprego: na agricultura e piscicultura – Informa a quantidade de diárias 

geradas por ano na agricultura e piscicultura, respectivamente (diárias/ano). 

Geração de renda: na agricultura e piscicultura – Estão relacionadas ao aumento da 

oferta hídrica para a população e para atividades agrícolas, piscícolas e outras 

atividades (R$/ano). 

Abastecimento urbano: atendimento à demanda - O benefício obtido com seu 

atendimento pode superar o custo ambiental, uma vez que a falta d’água nas cidades 

pode apresentar consequências desastrosas (%). 

Expectativa de vida: proliferação de doenças de veiculação hídrica - Informa se 

houve contaminação do corpo d’água por meio da lavagem de roupas feitas 

diretamente no açude e/ou os animais beberem a água diretamente no açude. 

Contaminação que pode vir a causar doenças (Sim/Não). 

 Dimensão Ambiental: 

Impacto no meio biótico: danos à flora e à fauna - Descrevem os impactos causados à 

flora e à fauna devido à inundação de reservatórios (ha). 
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  Impacto no meio abiótico: possibilidade de erosão, poluição hídrica e exploração dos 

recursos naturais – Descreve a contribuição do desmatamento de áreas para o aumento 

da erosão do solo, informa se houve poluição do corpo d’água por meio da lavagem de 

roupas feitas diretamente no açude e/ou os animais beberem a água diretamente no 

açude e descreve os efeitos adversos (desmatamento, inundação ou geológicos) que 

pode causar sob a ótica ambiental, respectivamente. 

 Dimensão Técnico-Operacional:  

Riscos: impactos à jusante, índices de Hashimoto e Qr90 - expressa o volume retirado 

de jusante, representam as características das falhas de cada sistema e a vazão 

regularizada anual com 90% de garantia, respectivamente. 

Indicadores de eficiência e sustentabilidade dos reservatórios: Índice de Ativação 

da Potencialidade (IAP), Índice de Utilização da Potencialidade (IUP) e Índice de 

Utilização da Disponibilidade (IUD) - Relações percentuais entre afluxos, 

disponibilidade e uso da água no reservatório; ηVr, ηE, ηp, ηV e ηe - Relações 

percentuais da variabilidade volumétrica, precipitação, evaporação e vertimento anuais 

relativo aos afluxos. 

 
Tabela 1 - Alternativas determinadas para análise multicriterial. 

Alternativas Código do açude Nome do açude Capacidade 

volumétrica (m
3
) 

Alternativa 01 003 Leonardo 479.858,72 

Alternativa 02 044 Lindalva 138.570,50 

Alternativa 03 051 Marmeleiro 291.428,30 

Alternativa 04 071 Ministro Aposentado 636.465,96 

Alternativa 05 072 Raminho 434.815,48 

Alternativa 06 073 Amparinho 197.466,38 

Alternativa 07 075 Paulo Leite 137.338,32 

Alternativa 08 132 - 206.062,89 

Alternativa 09 144 Juraci 251.329,71 

Alternativa 10 181 Uruçu 1.656.129,28 

Alternativa 11 184 Jatobá 610.511,08 

Alternativa 12 191 Salgadinho 125.049,71 

Alternativa 13 238 Pé da Serra 555.926,57 

Alternativa 14 248 Matarina 367.142,12 

Alternativa 15 255 Mujiqui 174.811,71 

Alternativa 16 277 São Francisco 151.682,58 

Alternativa 17 401 Bethânia 171.833,49 

Alternativa 18 433 Dom Pedro II 148.503,27 

Alternativa 19 438 Quarteirão 291.406,68 

Alternativa 20 628 Braço do São Paulo 287.950,18 

Fonte: Adaptado de Silans et al.(2009). 
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Para elencar e estruturar o desempenho dos açudes, critérios objetivos (quase todos 

mensuráveis) de avaliação, foram hierarquizados no intuito de prover uma análise sistêmica e evitar 

potenciais redundâncias ou super valorização de uma dimensão em detrimento de uma outra.  

A preferência dos critérios de cada potencial decisor foi obtida através da aplicação de 

questionário, enviado por e-mail, à 14 decisores previamente selecionados entre àqueles 

profissionais especialistas que atuam nas áreas da análise multicriterial e de recursos hídricos entre 

eles técnicos, alunos e ex-alunos de pós-graduação, e professores, dos quais apenas 10 retornaram 

completos. O método multicriterial PROMETHEE foi utilizado para ordenar os açudes em termos 

de seu desempenho, para cada um dos decisores, segundo suas preferências com relação aos 

critérios de julgamento estabelecidos. Para sua aplicação o problema hierárquico foi transformado 

em não-hierárquico através de normalização dos pesos em cada nível hierárquico e suas 

multiplicações entre níveis hierárquicos. A essência da preferência de um açude sobre o outro para 

cada atributo foi expressa através da utilização de funções de preferências que representam as 

imprecisões e incertezas associadas aos dados e informações, sobre os quais se fundamenta o 

processo de avaliação.  Foram definidas, para cada subcritério, e calculados os seus respectivos 

limiares de preferência, no intuito de melhor modelar as preferências dos decisores para cada 

dimensão. 

 

RESULTADOS 

Com os valores atribuídos para os pesos dos critérios de avaliação considerados pelos 

decisores foi possível realizar os julgamentos individuais das alternativas (açudes), fazer estimativas 

referentes à avaliação das alternativas com relação aos critérios, aplicar as funções de preferência e 

respectivos parâmetros ao método PROMETHEE II para obtenção das diferenças de desempenho 

entre cada par de alternativas, dessa forma estabelecendo a ordenação das alternativas. 

O método utilizado, de acordo com a preferência de cada decisor, gerou a ordenação das 

alternativas (açudes), do melhor para pior desempenho em termos de potencial de uso de suas águas 

e impactos, conforme mostrado na Tabela 2. 

Com os resultados fornecidos pelo PROMETHEE II foi possível verificar os açudes que 

apresentaram melhor ou pior potencial hídrico de acordo com cada decisor. Observando os 

resultados da Tabela 2 o açude 438, de forma unânime, ocupa a 1ª posição para todos os decisores 

sendo considerado o açude de melhor potencial hídrico, apresentando uma capacidade, no ano de 

2009, de 221.440,90 m
3
de água.  

Na 2ª e 3 ª posição da ordenação das alternativas encontram-se os açudes 628 e 433, 

respectivamente, de acordo com oito decisores. Da mesma forma, no ano de 2009, esses açudes 

apresentavam capacidade volumétrica de 209.186,90 m
3
 e 107.002,10 m

3
, respectivamente. 

Da 10º posição até a 18º posição, nota-se de forma mais evidente que as preferências dos 

decisores, estabelecidas para cada critério, foram consideravelmente diferentes. 

Ainda assim, na 5ª, 8ª e 9ª posição na ordenação da análise multicriterial encontram-se os 

açudes 191, 075 e 044 que apresentavam, respectivamente, em termos de armazenamento de água, 

101.596,40 m
3
, 100.086,40 m

3
 e 104.206,90 m

3
, no ano de 2009.  

Na 18ª posição, por maioria, os decisores ordenaram o açude 072 que apresentava, no ano de 

2009, 273.196,90 m
3 

de água armazenada. Enquanto que a 19ª e 20ª posição divide-se, entre os 

decisores I, III, IV e IX, com a escolha do açude 181como o pior açude em termos de desempenho 

e, com os decisores II, V, VI, VIII e X, que classificam o açude 184 como o que apresenta pior uso 

de suas águas. Ao mesmo tempo em que o decisor VII ordena o açude 072 como o pior. Esses 

açudes, 072, 181 e 184 apresentavam, em 2009, ano do levantamento realizado pelo DISPAB, 

capacidades de armazenamento de 273.196,90 m
3
, 1.044.782,10 m

3
 e 415.975,70 m

3
, 

respectivamente. 



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  7 

O que se pode concluir à respeito da comparação desses açudes, baseando-se na ordenação 

obtida pelo método PROMETHEE e observando-se as capacidades volumétricas desses açudes, é 

que exatamente os açudes 181 e 184, que apresentaram pior potencial hídrico, são os que têm maior 

capacidade volumétrica. Este fato pode estar relacionado, principalmente, ao excesso de vertimento 

e as altas taxas de evaporação da região. Entretanto, não é possível dizer que os açudes 438, 628 e 

433, que apresentaram melhor potencial hídrico na análise multicriterial, são os que apresentam 

uma menor capacidade volumétrica. 

 
Tabela 2. Posição das alternativas para cada decisor pelo método PROMETHEE II. 

Posição I II III IV V VI VII VIII IX X 

1ª 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 

2º 628 628 255 628 628 628 628 071 628 628 

3º 433 433 191 433 433 433 255 255 433 433 

4º 073 073 433 401 401 401 433 238 255 255 

5º 255 044 401 191 191 073 191 433 191 191 

6º 075 401 075 255 255 044 238 628 401 401 

7º 044 075 628 075 075 255 401 191 073 073 

8º 401 191 073 073 073 191 075 073 075 075 

9º 191 255 044 044 044 075 073 401 044 044 

10º 132 132 144 132 248 132 003 075 238 248 

11º 144 238 051 248 132 248 044 003 132 132 

12º 277 071 248 144 144 051 248 044 248 144 

13º 248 248 277 051 003 144 144 144 144 051 

14º 051 277 238 238 051 277 051 248 051 277 

15º 003 144 132 277 277 238 132 132 277 238 

16º 238 051 003 003 238 003 071 051 003 003 

17º 072 003 184 071 071 071 277 277 071 071 

18º 071 072 071 072 072 072 184 181 072 072 

19º 184 181 072 184 181 181 181 072 184 181 

20º 181 184 181 181 184 184 072 184 181 184 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

CONCLUSÃO 

Conforme esperado, a ordenação dos açudes para cada decisor, segundo o seu desempenho 

caracterizado pelos critérios de avaliação das preferências dos decisores estabelecidas para cada 

critério, foram diferentes. No entanto, pode-se observar algumas coerências nas avaliações dos 

critérios pelos decisores demonstrados na ordenação obtida para alguns dos pequenos açudes da 

região, em especial aqueles com os melhores e piores desempenhos. Uma ordenação total dos 

açudes pode ser realizada através de métodos de agregação de preferências e aplicações de métodos 

como Condorcet ou Copeland, ente outros. 
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