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RESUMO 

 

O presente artigo objetiva propor uma metodologia baseada no método Promethee II e 

no Método Copeland composta por indicadores de gestão dos recursos hídricos capaz de 

medir a performance de municípios. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, 

documental e quantitativa. Os resultados encontrados através dos dois métodos 

evidenciam que essa técnica de apoio à decisão pode certamente auxiliar os gestores 

públicos a visualizar um núcleo de alternativas viáveis para a solução de problemas 

inerentes a fontes de água, demandas de água, gestão da água, gestão das cidades em 

relação à água, impactos sociais, econômicos e ambientais e preservação ambiental.  

 

Palavras-chave: Indicadores para a Gestão de Recursos Hídricos. Método Promethee 

II. Método Copeland.  

 

MULTICRITERIA MODELS TO SUPPORT DECISIONS 

BASED INDICATORS OF WATER RESOURCES MANAGEMENT 

IN MUNICIPALITIES 
 

ABSTRACT 

 

This article proposes a methodology based on the method and Method II Promethee 

Copeland composed of indicators of water resources management can measure the 

performance of municipalities. This is an exploratory, descriptive, documentary and 

quantitative. The results obtained by the two methods show that this technique of 

decision support can certainly help public managers to visualize a core of viable 

alternatives to solve problems inherent to water sources, water demand, water 

management, city management regarding water, social, economic and environmental 

and environmental preservation. 

 

Keywords: Indicators for Water Resources Management. Promethee Method II. 

Copeland Method. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de indicadores para a avaliação de municípios, e em especial na gestão de 

recursos hídricos, tem sido cada dia mais frequente, em função da possibilidade de 

identificar entraves relacionados a políticas públicas que envolvam aspectos 

econômicos, sociais e ambientais.  
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A problemática que permeia o meio ambiente, fruto das pressões humanas para 

com a natureza, fez com que no atual contexto surgisse um tema de grande relevância – 

o desenvolvimento sustentável, que passou a ser um dos temas mais debatidos e 

estudados nos meios acadêmicos e científicos, governamentais (CARVALHO et al., 

2011). É cada vez mais generalizada, hoje em dia, a consciência de nosso dever em 

relação às gerações futuras e a limites que a natureza, o meio ambiente nos impõem 

(CAVALCANTI, 2009). 

Essa preocupação fez com que surgissem diversos estudos, metodologias e 

ferramentas alicerçadas no uso de indicadores, capazes de avaliar o desempenho de 

países, estados e municípios em relação a gestão de bacias hidrográficas. Para Weng, 

Huang e Li (2010), a gestão dos recursos hídricos é uma questão complicada, porque 

envolve aspectos socioeconômicos e impactos ambientais, fatores naturais e humanos 

(como, por exemplo, fatores hidrológicos, condição hidráulica e atividades humanas), 

bem como as características da bacia hidrográfica, normalmente caracterizada por 

diversas incertezas hidrológicas associadas a entradas exógenas e padrões de demanda 

humana.  

Embora não exista consenso teórico e metodológico acerca de quais modelos ou 

ferramentas devem ser utilizadas no processo de planejamento e gerenciamento dos 

recursos hídricos, algumas discussões emergem dos questionamentos em torno dessa 

problemática. Uma delas refere-se à necessidade de que, na construção de um sistema 

de indicadores de sustentabilidade no contexto da gestão hídrica, existe ou deve existir a 

participação dos atores sociais envolvidos no processo de modo que estes possam 

identificar a importância de cada variável/indicador para a comunidade. 

 Sendo assim, a formulação de uma metodologia baseada em índices e 

indicadores focados na caracterização de sistemas hídricos através de critérios, funções 

de utilidade e de preferências, baseados na Teoria de Apoio à Decisão - constitui uma 

importante ferramenta que poderá contribuir para a melhoria do comportamento do 

sistema e de sua gestão.  

 Nesse contexto, o presente estudo objetiva propor uma metodologia baseada na 

análise multicriterial e multidecisor composta por indicadores de gestão dos recursos 

hídricos capaz de medir a performance de aspectos considerados relevantes dos 

municípios.  

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Modelos de Mensuração de Sustentabilidade para a Gestão de recursos 

Hídricos 

 

 De acordo com Marzall e Almeida (2000), durante a década 90 do século XX, 

particularmente em sua segunda metade, desenvolveu-se o interesse na busca de 

indicadores de sustentabilidade por parte de organismos governamentais, não 

governamentais, institutos de pesquisa e universidades em todo o mundo. Muitas 

conferências já foram organizadas, bem como outras iniciativas de pesquisadores 

ligados a algumas instituições governamentais e/ou acadêmicas. 

 Diversos estudos, metodologias e ferramentas relacionadas ao uso de 

indicadores também foram desenvolvidos no contexto da gestão de bacias hidrográficas 

de municípios. A seguir estão expostas algumas dessas experiências.  



 
 

 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  

3 

 

He et al. (2000) sugeriram uma estrutura para desenvolver e testar um conjunto 

de indicadores hidrológicos e biológicos que refletem a condição de uma bacia 

hidrográfica.   

Magalhães Júnior et al. (2003) apresentam a síntese dos resultados de um painel 

Delphi aplicado no país, envolvendo os indicadores mais valorizados e as tendências de 

pensamento quanto aos principais meios de ação na gestão das águas no país. 

Pompermayer et al. (2007) propuseram o uso de indicadores de sustentabilidade 

ambiental, associado às técnicas de análise multicritério, como instrumento de auxílio à 

gestão de recursos hídricos. A proposta de indicadores selecionada e o método 

multicritério utilizado (Electre III) demonstraram-se bastante adequados ao caso 

estudado. 

Guimarães (2008) desenvolveu uma proposta de um sistema de indicadores de 

desenvolvimento sustentável para bacias hidrográficas a ser aplicado no Brasil.  

 Francisco e Carvalho (2008) apresentaram uma metodologia criada para avaliar 

a sustentabilidade hídrica de municípios abastecidos por Pequenas Bacias Hidrográficas 

(PBH) em Angra dos Reis.  

 A partir dos modelos destacados no quadro acima, se observa a necessidade de 

entender melhor a maneira como tais índices ou indicadores foram propostos no intuito 

de definir melhores formas de calcular e analisar o contexto gestão hídrica, posto ser 

uma das características implícitas existentes quando da elaboração de metodologias ou 

ferramentas que utilizam indicadores com medidas diferenciadas e que necessitam de 

mecanismos mais consistentes de mensuração e síntese. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, documental e quantitativa. Fez-

se o uso da análise multicritério (Método Promethee II), um dos métodos da família 

francesa de apoio à decisão.   

 A região do estudo foi a sub-bacia do Médio Curso do Rio Paraíba (dezenove 

municípios). Para tanto, foram escolhidos na etapa de brainstorm 40 indicadores 

relacionados à gestão dos recursos hídricos em contextos geográficos de municípios 

(critérios) de maneira que fosse possível identificar aspectos da performance hídrica e 

ambiental das cidades estudadas. Os indicadores do modelo estão evidenciados no 

quadro 1. 
Quadro 1– Dimensões e Indicadores do Modelo  

Fontes de água (8 indicadores) Disponibilidade dos rios, potencialidade dos reservatórios, disponibilidade dos reservatórios, 

potencial de expansão das reservas hídricas, fração das residências atendidas por poços 

subterrâneos, potencial de expansão dos poços subterrâneos, índice de qualidade da água dos 
poços subterrâneos e potencial de expansão das cisternas.  

Demandas de água (11 

indicadores) 

Consumo per capita de água da população, consumo relativo de água da bovinocultura com 

relação ao consumo dos animais do município, bem como da equinocultura, caprinocultura, 
suinocultura, ovinocultura,  consumo relativo de água por hectares de lavoura permanente, 

consumo relativo de água por hectare de lavoura sazonal, existência de piscicultura no 

município, possibilidade de expansão da piscicultura no município, existência de produção e 

transmissão de energia hidrelétrica no município 

Gestão da água (6 indicadores) Representante do município participando do comitê de bacia hidrográfica, fração da demanda de 

água outorgada para abastecimento humano, fração da demanda de água outorgada para 

irrigação, fração da demanda de água outorgada para abastecimento rural (exceto irrigação), 
índice de atendimento urbano de água, fração de perdas na distribuição da água 

Gestão das cidades em relação 

a água (7 indicadores) 

Percentual da coleta de esgoto no município, despesa per capita com saúde, transferências de 

recursos correntes por habitante, despesa per capita com saneamento, despesa per capita com 
gestão ambiental, existência de aterro sanitário no município, fração da população atendida pela 

coleta de lixo do município 

Impactos sociais, econômicos e 

ambientais (5 indicadores) 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, doenças transmitidas por veiculação hídrica, 

PIB per capita, susceptibilidade à desertificação, índice de aridez 

Preservação ambiental (3 IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - 4ª série / 5º ano, existência de matas 
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indicadores) ciliares, existência de reserva legal 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

 As funções de preferência do método Promethee II utilizada nesse estudo foram 

três: Tipo I (não há necessidade de parâmetros), Tipo II e Tipo V.  

 
Função Tipo I Função Tipo II Função Tipo V 

 
  

Figura 1 – Função do estudo – Método Promethee II 

Fonte: Braga e Gobetti (2002). 

 

  Na definição dos pesos dos indicadores foi adotada a estratégia de solicitar a 

opinião de 10 especialistas, visto que a pesquisa apresenta característica multidecisor. 

Considerou que a opinião de vários especialistas acerca da importância do (s) indicador 

(es) do modelo traria um resultado mais alinhado a realidade local, uma vez que os 

escolhidos tinham o perfil de serem pesquisadores da área, ou fazerem parte do comitê 

de bacia hidrográfica do rio Paraíba, bem como do Departamento Nacional de Obras 

Contra a Seca (DNOCS). Para cada indicador o especialista atribuía uma nota dentro de 

uma escala de 6 pontos, onde 1 correspondia a nenhuma importância do indicador; 2 = 

baixa importância; 3 = média importância; 4 = alta importância; 5 = muito alta a 

importância; e 6 = sem opinião formada.  Estes foram normalizados para aplicação no 

Promethee II. 

 Foi colhida a opinião dos decisores utilizando o critério de acessibilidade, sendo, 

quatro especialistas da área de recursos hídricos, dois da área de engenharia civil, um da 

área de solos e ecologia, um da área de meio ambiente, um de gestão pública, um de 

engenharia elétrica e um que atua na área de desenvolvimento, sustentabilidade e meio 

ambiente.   

 Destes quatro são vinculados a Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), três do (DNOCS), um da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), um do 

Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e dois representantes do Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba (CBH-PB). 

 Os limiares (parâmetros) q e p, foram definidos conforme apêndice deste estudo. 

A interpretação desse tipo de função, exige parâmetros qi, pi,. Os parâmetros dos 

critérios (indicadores) foram calculados a partir do uso da estatística descritiva (medida 

de posição Quartis).  

Para a ordenação final dos municípios com melhores performances foi utilizado 

o Método de Copeland. Os métodos Borda e Condorcet não foram aplicados 

individualmente neste contexto com objetivo de evitar os problemas encontrados nos 

dois métodos, o desrespeito ao axioma de Arrow (da independência em relação às 

alternativas irrelevantes), para o método Borda e do “paradoxo de Condorcet”, ou 

situação de intransitividade para o método Condorcet (TROJAN, 2012). 

 O programa PRADIN (Programa para Apoio à Tomada de Decisão baseada em 

Indicadores) versão 3.0. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nessa seção são apresentados os resultados e as discussões que subsidiaram a 

construção do Índice Multicriterial e Multidecisor de Gestão dos Recursos Hídricos 

(IMGRH). Foram realizadas 10 simulações segundo a opinião dos decisores escolhidos, 

conforme tabela. 

No geral se observa que, em todas as simulações, os resultados do desempenho 

dos municípios são bem aproximados. Dessa forma e como maneira de identificar qual 

a melhor simulação dentre os 10 cenários (decisores), visto que cada um apresenta 

vantagens e desvantagens em relação a posição dos municípios (dependendo dos 

critérios de análises definidos), procedeu-se a aplicação do Metodo Copeland. Como os 

métodos aplicados nesta etapa representam um cenário similar a um processo de 

votação. Os resultados da aplicação do método Promethee II embasam as preferências 

dos dez especialistas (decisores) conforme a tabela 1.  

 
Tabela 1 – Índice Multicriterial segundo a percepção dos especialistas 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013, via Método Promethee II. 

 

Como se observa a posição dos municípios apresentou dez situações diferentes e 

que consubstanciaram a elaboração da matriz de Copeland (tabela 3).  
Tabela 2 – Matriz de dados das ordenações com 10 decisores / 19 cidades 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

Decisor 1 Decisor 2 Decisor 3 Decisor 4 Decisor 5 Decisor 6 Decisor 7 Decisor 8 Decisor 9 Decisor 10

IMGRH IMGRH IMGRH IMGRH IMGRH IMGRH IMGRH IMGRH IMGRH IMGRH

Alcantil -0,0553 -0,0357 -0,0131 0,001 -0,0244 -0,0511 -0,0175 -0,0679 -0,0574 -0,0491

Aroreiras -0,0262 -0,0728 -0,045 -0,1052 -0,0642 -0,096 -0,0992 -0,0699 -0,0532 -0,0399

Barra de Santana -0,0857 -0,1032 -0,071 -0,0829 -0,0816 -0,0841 -0,079 -0,0532 -0,0322 -0,0333

Barra de São Miguel 0,009 0,0509 0,0537 0,0016 0,0277 0,032 0,0312 0,0427 0,0256 0,0382

Boa Vista 0,0176 0,0449 0,014 0,0637 0,0395 0,0366 0,0578 0,0489 0,0483 0,0342

Boqueirão 0,1774 0,1676 0,2059 0,1931 0,1788 0,1476 0,1756 0,1079 0,1349 0,1015

Campina Grande 0,2036 0,184 0,1735 0,2337 0,186 0,1446 0,2022 0,1756 0,1773 0,1652

Caturité 0,1281 0,1479 0,107 0,1655 0,1529 0,1829 0,1407 0,1437 0,142 0,1139

Fagundes -0,0476 -0,0698 -0,0643 -0,0912 -0,0807 -0,0394 -0,0661 -0,031 -0,0622 -0,0496

Gado Bravo -0,183 -0,1907 -0,2068 -0,1542 -0,1734 -0,1333 -0,1597 -0,1653 -0,1413 -0,1629

Itatuba 0,0646 0,0165 0,0193 -0,0445 0,0184 -0,008 -0,02 -0,056 -0,0539 -0,0314

Montadas -0,0633 -0,0479 -0,0625 -0,05 -0,0605 -0,0386 -0,0442 -0,0675 -0,0673 -0,0749

Natuba 0,0224 0,0167 -0,0064 0,0237 0,0277 0,0373 0,0171 0,0461 0,0306 0,0602

Pocinhos 0,0447 0,064 0,036 0,0196 0,0424 0,0654 0,0339 0,0685 0,0408 0,0563

Puxinanã 0,0084 0,0214 -0,0038 0,0261 0,0077 0,0073 0,0182 0,0145 0,0014 0,0173

Queimadas -0,0275 -0,0228 -0,019 -0,0062 -0,0276 -0,0196 -0,0112 -0,0025 -0,0008 -0,0158

Riacho de Santo Antônio 0,0234 0,0653 0,0567 0,0763 0,0593 0,0418 0,07 0,0677 0,0649 0,0493

Santa Cecília -0,0698 -0,0606 -0,0488 -0,0876 -0,0648 -0,05 -0,0764 -0,0479 -0,0675 -0,0383

Umbuzeiro -0,1407 -0,1758 -0,1252 -0,1824 -0,1632 -0,1755 -0,1737 -0,1544 -0,1299 -0,1409

Municípios
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Após a elaboração da Matriz de Copeland e respectiva ordenação obteve-se o 

seguinte resultado: Campina Grande se apresenta com melhor desempenho, seguido de 

Boqueirão e Caturité, ambos em segundo lugares. Riacho de Santo Antônio (3º), 

Pocinhos (4º), Boa Vista (5º), Natuba (6º), Barra de São Miguel (14º), Puxinanã (8º), 

Queimadas (9º), Alcantil (10º), Fagundes (11º), Aroeiras (12º), Santa Cecília (13º), 

Barra de Santana (14º), Umbuzeiro (15º), Itatuba e Montadas (16º), Gado Bravo (17º).  

Nota-se que o município de Campina Grande apresentou melhor desempenho 

pelo fato de não apresentar nenhuma derrota, ou seja, esse município quando se 

compara com os demais do estudo ganha em todas as comparações. Já Boqueirão e 

Caturité são derrotados e apenas uma comparação. Riacho de Santo Antônio obteve três 

derrotas, Puxinanã por sua vez foi derrotado em quatro comparações. Boa Vista obteve 

cinco derrotas, Barra de São Miguel e Pocinhos seis derrotas, Queimadas oito derrotas, 

Riacho de Santo Antônio e Itabuba ambos com nove derrotas. Os municípios que 

apresentaram mais derrotas foram: Gado Bravo (18), Umbuzeiro (17), Santa Cecília e 

Barra de Santana (ambos 15), Aroeiras (13), Fagundes e Montadas (ambos 12), Alcantil 

(11), conforme demonstram a tabela 3 e o gráfico 1. 
Tabela 3 – Matriz de Copeland 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

 
Gráfico 1 – Ordenação e ranking final dos Municípios pelo Método Copeland 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 ∑ L

Alcantil (C1) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 7

Aroreiras (C2) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3

Barra de Santana (C3) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

Barra de São Miguel (C4) 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 11

Boa Vista (C5) 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12

Boqueirão (C6) 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Campina Grande (C7) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Caturité (C8) 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Fagundes (C9) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4

Gado Bravo (C10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Itatuba (C11) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 8

Montadas (C12) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5

Natuba (C13) 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 12

Pocinhos (C14) 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14

Puxinanã(C15) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 10

Queimadas (C16) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 8

R. S. Antônio (C17) 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Santa Cecília (C18) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3

Umbuzeiro (C19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

∑ C 11 13 15 6 5 1 0 1 12 18 9 12 6 4 8 9 3 15 17

Linhas - Colunas -4 -10 -13 5 7 15 18 15 -8 -18 -17 -17 6 10 2 -1 12 -12 -16

10º 12º 14º 7º 5º 2º 1º 2º 11º 17º 16º 16º 6º 4º 8º 9º 3º 13º 15º
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Esse cenário demonstra que as comparações realizadas (duas a duas) entre os 

municípios sinalizam diferenças substanciais entre os desempenhos municípios. Essa 

situação reforça a necessidade de definição de políticas públicas mais alinhadas e 

voltadas à boa gestão dos recursos hídricos e supostamente ao desenvolvimento 

sustentável local.  
  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados encontrados no estudo permite inferir que a aplicação do método 

Prometheee II apresenta sensibilidade à variação dos parâmetros utilizados devido aos 

tipos de critérios gerais adotados pelo método, bem como pelas funções de utilidade e 

pesos dos indicadores. Notadamente, se observa que avaliar um processo de gestão 

implica considerar uma diversidade de agentes, opiniões, indicadores e que torna o 

processo complexo e repleto de interações demonstrando que qualquer esse tipo de 

estudo tende a contribuir para o cenário da gestão dos recursos hídricos e um maior 

monitoramento da situação local. 

 Aplicando-se o segundo modelo proposto e baseado nos métodos Promethe II e 

Copeland, pode-se chegar a resultados relevantes sob o ponto de vista do atendimento 

aos objetivos do estudo, tornando-se mais alinhado e robusto ao ranqueamento dos 

municípios com melhores performances em relação aos indicadores do modelo, uma 

vez que se focou em compartilhar a importância dos indicadores e consequentemente a 

subjetividade da opinião dos autores do trabalho. Essa técnica de apoio à decisão pode 

certamente auxiliar os gestores a visualizar um núcleo de alternativas viáveis para a 

solução de problemas inerentes a fontes de água, demandas de água, gestão da água, 

gestão das cidades em relação à água, impactos sociais, econômicos e ambientais e 

preservação ambiental, visto que estas dimensões foram incluídas no modelo a partir da 

adoção de 40 indicadores. Com essa visualização fica mais confortável tomar decisões, 

já que existe uma tendência para maximizar o atendimento às preferências dos decisores 

do grupo para que os objetivos sejam atendidos, com a probabilidade de melhores 

resultados, conforme defende Trojan (2012).    

 Pode-se concluir que apesar da dificuldade da consideração de variáveis 

ambientais, econômicas e sociais em estudos com essa natureza, esses resultados se 

mostram satisfatórios, já que tratar a incomensurabilidade, ou ainda agrupar 

informações de natureza diversa dos indicadores, bem como incluir variáveis-chaves ao 

contexto específico em análise pode trazer resultados relevantes, bem como a inclusão 

da percepção diferenciada dos vários descisores e que podem se tornar um instrumento 

capaz de subsidiar a elaboração de políticas públicas sustentáveis principalmente no 

contexto da gestão hídrica.  
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