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MODELO MULTICRITERIAL PARA ANÁLISE DE  

ALTERNATIVAS DE USO MÚLTIPLO DE RESERVATÓRIOS:  

estudo de caso do reservatório do ribeirão João Leite/GO 

Cíntia de Lima Vilas Boas1 

RESUMO --- O artigo apresenta um modelo de Análise de Decisão para facilitar o processo de 
escolha de alternativas de políticas, programas e projetos relacionados à gestão de recursos hídricos 
e, mais especificamente, ao uso múltiplo de reservatórios. Para tanto, é realizado um estudo de caso 
onde, com a utilização do método Analytic Hierarchy Process (AHP), é desenvolvido um modelo 
multicritérios de análise de decisão para auxiliar os agentes tomadores de decisão nas questões 
inerentes ao uso multipropósito da água.  

ABSTRACT --- This paper presents a Decision Analysis model to support the decision makers in 
the choice process of the policies, programs and projects related to multiple use of water resources, 
and more specifically, related to multiple use of reservoirs. For this, a case study is carried through 
where, with the utilization of the Analytic Hierarchy Process (AHP) method, a multicriterion 
decision analysis model is developed to assist the decision makers in the multipurpose use of the 
water. 
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cintia@go.cprm.gov.br. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2 

1  INTRODUÇÃO 

A implantação de reservatórios tem sido utilizada como uma importante ferramenta no 

gerenciamento dos recursos hídricos. No entanto, existem muitas dificuldades para avaliar as 

conseqüências dos seus potenciais usos. Essas dificuldades estão inseridas em contextos decisórios 

que envolvem vários atores com diferentes percepções, valores, objetivos e relações de poder. Isto 

torna a escolha de alternativas de políticas, programas e projetos ambientais, um processo de 

decisão complexo, marcado pelo conflito de interesses. Surge, portanto, a necessidade da aplicação 

de abordagens que também permitam a agregação de variáveis intangíveis monetariamente e a 

consulta às populações afetadas.  

Dentre os métodos multicritérios de análise de decisão (MMAD) disponíveis, optou-se pelo 

uso do Analytic Hierarchy Process (AHP) para realizar um estudo de caso, tendo como objeto o uso 

múltiplo do reservatório ribeirão João Leite, em Goiás. Com a utilização do AHP, desenvolveu-se 

um modelo de auxílio à tomada de decisões no intuito de avaliar se as abordagens multicritérios são 

capazes de suportar a estruturação de problemas inerentes ao uso múltiplo de reservatórios . Nele 

são exploradas as preocupações dos principais atores envolvidos e são avaliadas as opções sob 

diferentes perspectivas. Como resultado, o modelo desenvolvido provê uma lista ordenada das 

alternativas de uso múltiplo possíveis de serem implantadas no reservatório. 

2  CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE APOIO À DECISÃO PARA O USO MÚLTIPLO 

DE RESERVATÓRIOS 

Os modelos de processos decisórios de problemas multicriteriais têm como finalidade 

apresentar uma lista ordenada das alternativas para solução de um problema, de acordo com as 

preferências dos decisores, ou selecionar, entre todas alternativas, a solução que melhor satisfaça os 

objetivos dos decisores. Eles provêem bases mais sólidas, realísticas e transparentes aos agentes 

responsáveis pela decisão [Rosakis et al. (2001)].  

Para tanto, é necessário: considerar todas as variáveis intervenientes; modelar os pontos de 

vista conflitantes dos decisores para que seja obtido consenso; estabelecer o contexto decisório; 

determinar e ordenar os objetivos dos decisores; prover alternativas e definir o impacto destas nos 

objetivos por meio dos pontos de vistas fundamentais [Ensslin (1996)]. O desenvolvimento do 

modelo apresentado neste artigo seguiu o procedimento descrito por Bana e Costa (1993) em 

Schmidt (1995). Deste modo, a implementação do método AHP foi dividida em duas fases: 

estruturação e avaliação2.   

 
                                                
2 Para proporcionar maior clareza e confiabilidade ao processo, a sistemática adotada para execução destas fases é uma 
combinação das rotinas propostas por TIPEC (2005) com os passos de execução sugeridos por Dogson et al. (2001). 
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2.1 Fase de estruturação 

Esta fase inicia-se pela análise e caracterização da situação, por meio do estudo dos sistemas 

de decisores e de ações. Segundo Bana e Costa (1995) em Fernandes (1996), a partir destes 

elementos é construída uma estrutura hierárquica, que reflete o sistema de valores dos decisores, e 

permite a comparação das vantagens e desvantagens das potenciais alternativas de decisão de 

acordo com critérios de avaliação3.  

2.1.1 Identificação do problema real 

O modelo proposto tem como objeto o uso múltiplo de reservatórios. Este tema está 

profundamente relacionado à fragilidade da disponibilidade da água diante da variedade de usos 

requeridos. Embora o Brasil seja um país privilegiado quanto à abundância de recursos hídricos, há 

uma significativa variabilidade temporal e espacial das águas em suas diversas regiões. Em áreas 

onde há baixa disponibilidade e grande utilização dos recursos hídricos ocorrem problemas 

relacionados à escassez de água devido ao elevado crescimento das demandas localizadas e à 

degradação da qualidade das águas.  

Esta situação resulta dos desordenados processos de urbanização, industrialização e expansão 

agrícola, que provocam um contínuo aumento dos conflitos entre os diversos usuários da água 

[Zamprogno e Porto (2005)]. Torna-se imperioso, por conseguinte, que o planejamento dos recursos 

hídricos seja direcionado a estudos e ações que visem à utilização sustentável dos recursos hídricos, 

de forma a garantir água em quantidade e qualidade adequadas ao pleno atendimento das atividades 

de geração de energia elétrica, abastecimento doméstico e industrial, irrigação, navegação, 

recreação, aqüicultura, piscicultura, pesca, dentre outras. Para consecução deste intento, deve haver 

uma integração harmônica dos usos, com a possibilidade de compartilhamento das vazões hídricas, 

tendo como meta o uso racional e eficiente dos recursos hídricos [Oliveira e Sousa Júnior (2005)]. 

O uso múltiplo de reservatórios visa aumentar a eficiência da utilização dos recursos hídricos. 

Trata-se de uma tentativa de que os benefícios relativos ao uso de um reservatório para múltiplos 

propósitos superem os diversos e profundos impactos negativos causados sobre seu ambiente 

referencial pela construção e operação de vários reservatórios isolados destinados a usos singulares 

[Link e Rosa (2000)].  

Não obstante as vantagens do uso múltiplo e integrado, reservatórios ainda são planejados e 

construídos para atendimento de uma única finalidade4. Como esses processos de planejamento 

envolvem diversos agentes e múltiplos usos das águas, é imprescindível que, para tomada de 

decisões, sejam ponderados os aspectos políticos, sociais, econômicos, financeiros, hidrológicos, 

                                                
3 Os elementos da estrutura hierárquica do estudo de caso foram obtidos com a realização de entrevistas e pelas repostas 
de questionários, elaborados com base no método AHP, que foram enviados ao grupo de decisores. 
4 A barragem do ribeirão João Leite é um exemplo. 
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ambientais, de engenharia, dentre outros que possam interferir nas escolhas5. Torna-se necessária, 

portanto, a utilização de ferramentas de apoio à decisão, como a Análise Multicritérios. 

2.1.2 Definição do contexto decisório 

De maneira geral, o contexto decisório é definido pelos atores e pelo cenário que envolve a 

decisão. O quadro 1 apresenta uma descrição desses elementos. 

Quadro 1 – Composição do contexto decisório 
ELEMENTOS  CARACTERÍSTICAS 

Cenário  
Descrição da influência dos fatores ambientais, sociais, políticos, 
tecnológicos e econômicos no problema a ser analisado. 

Facilitadores  
ou analistas 
 

Suas funções são: auxiliar a compreensão do contexto, identificar os 
decisores, reconhecer as condições restritivas do desenvolvimento de 
hipóteses de escolha, participar da elaboração da hierarquia e otimizar a 
comunicação entre os agentes.  Seu papel pode ser restrito à descrição 
das ações possíveis e suas prováveis conseqüências, à incorporação do 
sistema de valores dos decisores, sem atuar da fase de avaliação. 

Atores 

Decisores São aqueles que tomam a decisão.  

Para a modelagem do caso em estudo, são considerados como atores envolvidos no processo 

de decisão os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte (COBAMP)6. O 

comitê possui atribuição normativa, deliberativa e consultiva e é o órgão de gerenciamento da bacia 

incumbido da coordenação das atividades dos agentes públicos e privados, Organizações Não 

Governamentais (ONG) relacionadas aos recursos hídricos e usuários. 

O COBAMP é composto pelo poder estadual e municipal, pelos usuários, por entidades civis e 

categorias profissionais. Tem a competência de promover o debate sobre questões relacionadas a 

recursos hídricos [Goiás (2005a)]. Essa ampla representatividade de seus componentes foi o fator 

determinante para a escolha do comitê para compor o quadro de decisores neste estudo de caso.  

Como cenário deste modelo tem-se a barragem do ribeirão João Leite7, que é atualmente uma 

das maiores obras de saneamento básico e de água tratada do Brasil8. A obra destina-se 

exclusivamente ao abastecimento público e garantirá o fornecimento de água para a população de 

Goiânia e entorno até o ano 2025 [SANEAGO (2005)]. 

                                                
5 Esta necessidade foi relatada no Documento Final da I Conferência Estadual do Meio Ambiente, que destaca a 
importância da elaboração de estudos integrados de bacias hidrográficas com o objetivo de diagnosticar os conflitos 
existentes e subsidiar a otimização dos usos múltiplos dos recursos hídricos das bacias hidrográficas (Goiás, 2005b). 
6 O ribeirão João Leite é um dos principais afluentes da margem esquerda do rio Meia Ponte. Nasce na Serra do Sapato 
Arcado, no município de Ouro Verde, estado de Goiás. 
7 O ribeirão João Leite é um dos principais afluentes do Rio Meia Ponte, um dos componentes da Bacia Hidrográfica do 
Paranaíba. Este Ribeirão contribui com 55% do abastecimento público da população de Goiânia. Suas nascentes 
encontram-se no município de Ouro Verde, na serra do Sapato Arcado (Goiás, 2005a).  
8 A barragem está sendo construída a montante da cidade de Goiânia, em Goiás, junto ao Morro do Bálsamo. O 
represamento das águas do João Leite para formar o reservatório foi considerado pela Empresa de Saneamento de Goiás 
(SANEAGO) a alternativa mais viável, do ponto de vista de custo-benefício, para o abastecimento da população.  
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Observa-se na bacia do ribeirão João Leite a presença de vários impactos ambientais 

decorrentes de um conjunto de fatores  internos e externos relacionados ao sistema sócio-

econômico, ao tipo de ocupação e manejo do solo, tanto nas áreas rurais como urbanas [Faria, 

Castro e Lima (2004)]. Diversos problemas que comprometem a qualidade ambiental da bacia 

podem ser observados no quadro 2.  

Quadro 2 – Problemas que afetam a qualidade ambiental da bacia do ribeirão João Leite. 
PROBLEMA CONSEQÜÊNCIA 

Crescimento acelerado e desordenado de áreas 
urbanas sobre as vertentes; 

Agravamento dos processos erosivos e 
comprometimento da qualidade das águas;  

Vales das drenagens ocupados por frigoríficos, 
cerâmicas, pequenas indústrias, granjas, 
confinamento de bovinos e pocilgas, além da 
ocupação intensiva do solo com pastagens e 
uso agrícola diversificado; 

Contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas e possível assoreamento do 
reservatório; 

Uso indiscriminado de fertilizantes e de 
defensivos;  

Contaminação das águas pluviais; 

Desmatamentos ao longo dos cursos de água; Solapamentos laterais e conseqüente 
assoreamento, podendo afetar a produção 
de água da bacia; 

Região entrecortada por rodovias e estradas 
vicinais;  

Formação de sulcos pelo escoamento 
concentrado; 

Solos vulneráveis à erosão superficial;  Assoreamento intenso a jusante da bacia; 
O lixo recolhido nas áreas urbanas geralmente 
é depositado em lixões ou jogado às margens 
das rodovias. 

Contaminação da água. 

   Fonte: Elaboração da autora com base em Vaz, Backes e Hora (2001). 

Além das degradações ambientais apresentadas, deve-se destacar o avanço de loteamentos 

urbanos e o uso indiscriminado do solo na bacia do ribeirão João Leite. Esse problema pode ser 

agravado com a construção da barragem, pois é provável que ocorram especulações imobiliárias 

que aumentariam o risco de contaminação dos mananciais9, contrariando as exigências de qualidade 

para água destinada ao abastecimento humano.  

Segundo o COBAMP, o avançado processo de desmatamento, a falta das matas ciliares e a 

compactação do solo deram origem aos problemas de escassez de água em Goiás. Em 

conseqüência, surgiram sérios conflitos entre os diversos consumidores, principalmente entre os 

meses de maio e outubro, época de seca. 

A barragem do ribeirão João Leite vem mitigar o problema de escassez de água potável para 

abastecimento público. Por outro lado, a construção e o funcionamento do reservatório geram uma 

série de impactos negativos nos âmbitos: social, econômico, ambiental e cultural, além de agravar 

alguns processos de degradação ambiental pré-existentes na bacia do ribeirão João Leite.  
                                                
9 Isto ocorreria devido à degradação dos mananciais, poluição orgânica e química da água de abastecimento, 
contaminação dos rios por os esgotos domésticos e efluentes industriais, problemas de drenagem urbana, falta de coleta 
e disposição adequada do lixo, etc. 
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2.1.3 Identificação dos objetivos 

Para que um problema possa ser compreendido e estruturado é necessário que fique claro 

quais são os objetivos que se pretende alcançar. Neste estudo de caso, definiu-se como objetivo o 

uso múltiplo da barragem do ribeirão João Leite, tendo em mente os seguintes objetivos 

secundários: reduzir os impactos negativos gerados pela construção de reservatórios destinados a 

usos singulares; economias de escala e multiplicar os benefícios. Deste modo, o grupo de decisores 

recebeu os questionários de avaliação com o objetivo preestabelecido. 

2.1.4 Identificação das alternativas e dos critérios de avaliação  

O processo de decisão de quais tipos de usos são adequados a um reservatório visa garantir a 

multiplicidade de utilizações deste e envolve diversas alternativas possíveis. No caso em estudo, as 

alternativas foram definidas por meio de entrevistas com alguns engenheiros, membros do 

COBAMP, em função da combinação de atributos desejáveis e peculiaridades da barragem do 

ribeirão João Leite. Foram indicadas as opções: irrigação, geração de energia hidrelétrica, recreação 

e aqüicultura10.  

Para avaliação das conseqüências geradas pela execução das alternativas é necessária a 

definição de um conjunto de critérios11 [Azibi e Vanderpooten (2003)]. Deste modo, os engenheiros 

entrevistados também definiram seis critérios de avaliação, apresentados no quadro 3, que permitem 

que os decisores explicitem seus pontos de vista em relação às opções de uso múltiplo do 

reservatório. É importante lembrar que todas estas escolhas têm um caráter meramente subjetivo, 

com base nos conhecimentos, opiniões e interesses de cada membro. 

Quadro 3 – Critérios para avaliação das alternativas de uso de reservatórios. 
CRITÉRIO DESCRIÇÃO 

Benefícios Benefícios, tangíveis e intangíveis, gerados por determinado uso de 
reservatórios. 

Operacionalidade Aspectos construtivos, de manutenção e de operação inerentes a uma 
alternativa de uso de reservatórios. 

Aceitação  Receptividade do projeto pelos atores envolvidos 
Custo global  Custos de instalação, operação e manutenção, provenientes de 

determinado uso de reservatórios. 
Repercussões políticas Ganhos políticos proporcionados pela execução da obra.  
Qualidade da água Conservação dos requisitos mínimos de qualidade da água do reservatório 

de acordo com o uso pretendido. 

                                                
10 Todos os entrevistados descartaram a possibilidade de uso para a navegação, em virtude das características do curso 
de água. Como a barragem do ribeirão João Leite já está sendo construída com a finalidade única de abastecimento, a 
maioria dos entrevistados concordaram que a decisão consistiria na escolha de quais destas modalidades de uso de 
reservatórios seriam adequadas e compatíveis com o abastecimento de água potável. Um entrevistado sugeriu que a 
alternativa de uso para abastecimento fosse considerada na avaliação. Já que a inclusão desta alternativa de uso 
possibilita que o modelo seja utilizado para qualquer tipo de reservatório e não inviabiliza os julgamentos relativos às 
outras opções de uso, optou-se por atender a sugestão.  
11 Geralmente são considerados de 6 a 20 critérios. 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 7 

Com base nas alternativas e critérios previamente definidos por meio de entrevistas, foram 

elaborados questionários. Eles foram estruturados em conformidade com o método AHP, com o 

intuito de identificar as preferências dos decisores em relação às alternativas e critérios de 

avaliação12.  Para responder os questionários foi apresentada uma escala numérica de 1 a 9 (Escala 

Fundamental de Saaty) e seus recíprocos de 1 a 1/9, associada a uma escala verbal, como mostra o 

quadro 4.  

Quadro 4 – Relação entre as escalas do AHP 
ESCALAS 

VERBAL AHP NUMÉRICA AHP 
Absolutamente melhor 9 
Criticamente melhor 8 
Muito fortemente melhor 7 
Fortemente melhor 6 
Definitivamente melhor 5 
Moderadamente melhor 4 
Fracamente melhor 3 
Pobremente melhor 2 
Igual 1 
Pobremente pior 1/2 
Fracamente pior 1/3 
Moderadamente pior 1/4 
Definitivamente pior 1/5 
Fortemente pior 1/6 
Muito fortemente pior 1/7 
Criticamente pior 1/8 
Absolutamente pior 1/9 

Também foi elaborado um exemplo de preenchimento dos quadros de avaliação no intuito de 

esclarecer todo o processo de avaliação das alternativas que consiste basicamente em responder 

perguntas da seguinte forma: “─ Em relação ao critério C1, a alternativa A1 é quantas vezes melhor 

que a alternativa A2?”. Por sua vez, as respostas a estas perguntas terão a forma: “A alternativa A1 é 

x vezes melhor que a alternativa A2”, onde x varia de 1 a 9, ou “a alternativa A1é 1/x vezes melhor 

que a alternativa A2”, que equivale dizer que “a alternativa A1 é x vezes pior que a alternativa A2”, 

ou ainda, “a alternativa B é x vezes melhor que a alternativa A”. 

Os questionários, após avaliação da coerência, foram enviados ao COBAMP13. Nas respostas 

obtidas, não foi sugerido nenhum outro critério de avaliação para alternativas de uso múltiplo do 

reservatório do ribeirão João Leite. Logo, a figura 1 define a estrutura hierárquica do modelo. 

                                                
12 Os decisores tiveram ampla liberdade para acrescentar os critérios que julgassem necessários e, conseqüentemente, 
proceder as respectivas avaliações das alternativas de uso múltiplo do reservatório. 
13 A coerência do questionário foi avaliada com a verificação de 4 axiomas do método AHP [Saaty (1986)]: I) 
Comparação recíproca; II) Homogeneidade; III) Independência; IV) Expectativa.  
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Figura 1 – Estrutura hierárquica do modelo 

2.2 Fase de Avaliação: análise das ações potenciais 

Nesta fase é feita a comparação de todos os elementos da hierarquia. É através da 

multiplicidade de comparações que se analisa o desempenho de cada par de alternativas em relação 

aos critérios estabelecidos. Estas comparações aos pares foram obtidas pelo preenchimento de 

questionários, onde cada decisor apresentou seu julgamento, estabelecendo a relação de importância 

entre os elementos da hierarquia de acordo com seu interesse especial14.  

No desenvolvimento desta fase, foi utilizado o software Criterium Decision Plus 3.0, para 

analisar alternativas de uso do reservatório. De acordo com a estrutura hierárquica definida, foram 

inseridos no programa o nome do modelo, a meta, os critérios, sub-critérios e as alternativas.  

2.2.1 Determinação dos pesos relativos dos critérios 

A importância relativa dos critérios para a decisão é determinada atribuindo-se um peso para 

cada critério15. Para a construção do modelo, todos os critérios foram considerados com importância 

igual aos outros. Portanto, foi atribuído peso “1” a todas as comparações entre os pares de critérios 

considerados. 

2.2.2 Determinação dos níveis de preferências das alternativas 

A partir das avaliações dos decisores obtidas por meio dos questionários, foram inseridos no 

programa, no campo denominado “score”, os valores dos níveis de preferências dos pares de 

alternativas em relação a cada critério. Para cada conjunto de comparações inerentes a um critério, o 

programa forneceu um valor para a Razão de Consistência (RC)16. Os valores obtidos para todos os 

conjuntos de comparações efetuadas pelos membros do comitê foram superiores a 0,10.  

                                                
14 No caso de haver divergência nos julgamentos dos vários decisores, o consenso pode ser obtido com a técnica Delphi 
[Massaúd (2001)]. 
15 No programa, este procedimento é chamado de “rating set”. Para o estudo de caso, optou-se pelo método “full 
pairwise” para a realização das comparações, por exigir somente julgamentos subjetivos para determinar a importância 
de um critério em relação a outro, e pela Escala Fundamental de Saaty para comparação par a par. 
16 A Razão de Consistência (RC) tenta medir o quanto o conjunto de comparações aos pares está inconsistente.  

Alternativas

Uso múltiplo do reservatório da barragem do ribeirão João Leite Meta 

Critérios 
Custo 
Global 

 
 
 
 
 

Benefícios 
 
 

Aceitação Operacio- 
nalidade 

Repercussões 
Políticas 

Qualidade da 
Água 

 
 
 
 
 

Irrigação 

 
 
 
 
 

Geração de energia 
 
 

 
 

 

Recreação 
 
 

 
 

 

Aqüicultura 
 
 

 
 

 

Abastecimento 
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Quando os valores de RC são maiores que 0,10, as inconsistências17 são tão grandes que os 

resultados são irreais e as comparações devem ser revistas. A decisão final, entretanto, é sempre do 

decisor ou do grupo de decisores. No caso em estudo, optou-se por desconsiderar todos os 

julgamentos provenientes dos questionários devido ao alto grau de inconsistência.  

Tornou-se necessário, por conseguinte, revisar todas as avaliações das alternativas para evitar 

que o modelo fosse construído com dados considerados irreais. Para consecução desse intento, o 

processo de avaliação foi explicado minuciosamente aos membros do COBAMP que haviam 

respondido os questionários, esclarecendo as questões relativas à inconsistência das comparações.  

Todas as comparações foram analisadas e os julgamentos inconsistentes foram alterados. 

Conseqüentemente, foram obtidos valores menores ou iguais a 0,10 para todos os conjuntos de 

comparações das alternativas, como mostra o quadro 5.  

Quadro 5 – Valores da Razão de Consistência para o julgamento das alternativas 
CRITÉRIO RAZÃO DE CONSISTÊNCIA (RC) 

Custo Global 0,08 
Benefícios 0,08 
Aceitação 0,10 
Operacionalidade 0,10 
Repercussões políticas 0,06 
Qualidade de água 0,09 

2.2.3 Síntese dos resultados 

O programa Criterium Decision Plus fornece um escore de decisão para cada alternativa, que 

é uma valoração global, considerando os pesos dos critérios e os níveis de preferências das 

alternativas que foram inseridos no modelo. As melhores opções são aquelas que apresentam os 

maiores escores de decisão. A figura 2 mostra os resultados obtidos para o modelo, dispostos em 

ordem decrescente de escores de decisão. “Geração de energia elétrica” foi a alternativa preferida. 

 
Figura 2 - Prioridades das alternativas de uso do reservatório João Leite. 

                                                
17 As comparações inconsistentes podem ser ilustradas em um exemplo bem simples: "Eu prefiro maçãs a laranjas, 
laranjas a peras e peras a maçãs”. 
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2.2.3 Exame dos resultados 

O método AHP incorpora, a cada passo, a subjetividade e a complexidade do julgamento 

humano. Logo, é possível que surjam algumas dúvidas sobre a decisão final, mesmo depois da 

introdução dos julgamentos e da obtenção das prioridades das alternativas. Neste caso, é necessário 

verificar a validade dos resultados, examinando se a intuição sobre a melhor alternativa está de 

acordo com a opção selecionada18.  

Analisando a síntese dos resultados do modelo, observa-se que a ordenação das alternativas 

está coerente. Estes resultados ainda foram comparados com uma avaliação do potencial de uso 

múltiplo do reservatório João Leite, realizada por Borges Neto et al.(2002)19. O referido estudo 

apresentou a geração de energia como a atividade de menor interferência com a operação do 

reservatório. Ele sugere que o potencial energético do empreendimento seja explorado pela própria 

SANEAGO, pois as principais estruturas físicas que possibilitam este aproveitamento são as 

mesmas do projeto de abastecimento. Haveria, portanto, uma considerável redução de despesas com 

energia. 

A segunda alternativa apontada pelos autores como viável ao reservatório é a irrigação. A 

agricultura irrigada é uma prática já incorporada à cultura local e proporcionaria significativos 

benefícios sociais. A terceira atividade indicada no estudo é a recreação. Os autores sugerem a 

implementação do ecoturismo, com o desenvolvimento de atividades direcionadas à educação 

ambiental, permitindo a utilização do reservatório para a prática de esportes náuticos não 

motorizados e pesca amadora. Deste modo, não haveria comprometimento da qualidade da água. 

Ainda de acordo com o estudo, se estas três alternativas de uso fossem implantadas em conjunto 

com o abastecimento, haveria maior benefício econômico agregado. 

O programa Criterium Decision Plus 3.0 também possui algumas opções para auxílio do 

exame dos resultados. Uma delas é apresentação das contribuições de cada critério de avaliação 

para a determinação dos escores de decisão das alternativas. As contribuições de cada critério de 

avaliação para a determinação dos escores de decisão das alternativas foram representadas 

graficamente na figura 3. Os gráficos provêem uma melhor idéia da dimensão da influência de cada 

critério nas preferências pelas alternativas de uso de reservatórios. 

 

                                                
18 Se não estiver, a estrutura, os critérios e julgamentos do modelo devem ser reexaminados e, se necessário, 
modificados. Outra possibilidade é a construção de outro modelo para uma visão diferente do problema. 
19 Os autores realizaram uma pesquisa bibliográfica sobre o uso múltiplo de reservatórios no Brasil, analisaram a 
compatibilidade das utilizações consideradas e avaliaram o potencial de implantação de cada uso na barragem do 
ribeirão João Leite, sob o ponto de vista socioeconômico. 
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Geração de energia Irrigação Abastecimento Recreação Aqüicultura

Qualidade da Água

Repercussões Políticas

Aceitação

Benefícios

Operacionalidade

Custo Global
 

Figura 3 – Preferências de uso do reservatório João Leite de acordo com os critérios de avaliação. 

Observa-se na figura 3 que, para a opção de geração de energia hidrelétrica, o critério 

“qualidade da água” teve maior peso, seguido do critério “repercussões políticas”. Estes resultados 

são coerentes com a intuição sobre a melhor alternativa e sobre os critérios que exerceriam maior 

influência sobre o resultado. Já a alternativa de menor prioridade (aqüicultura) recebeu maior peso 

do critério custo global.  

A inclusão da alternativa “abastecimento“ proporcionou mais uma oportunidade de análise 

dos resultados, pois permitiu estudar o efeito na ordem das prioridades dos decisores ao se 

considerar ou não o referido uso. Foi realizada uma simulação no modelo, excluindo da análise a 

opção “abastecimento”. Os resultados demonstraram que não houve alteração na ordem das 

prioridades das alternativas20. Somente os valores dos escores de decisão sofreram modificações, 

como mostra a figura 4. 

 
Figura 4 - Prioridades das alternativas de uso do reservatório João Leite após exclusão da opção 

“abastecimento”. 

                                                
20 É importante ressaltar que a introdução de novas alternativas pode mudar a posição relativa de algumas das 
alternativas originais na ordem de prioridades. Este fenômeno que ocorre com o uso do AHP é conhecido por rank 
reversal. Ele acontece quando uma alternativa é adicionada ao modelo e o seu nível de preferência se aproxima muito 
daquela que recebeu a mais alta prioridade na ordenação. Deste modo, a nova alternativa recebe uma grande parte das 
preferências que anteriormente tinham sido atribuídas à alternativa de maior ordem de prioridade, causando, portanto, 
uma mudança na ordem das prioridades. 
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2.2.4 Análise de sensibilidade  

O objetivo da análise de sensibilidade é identificar os parâmetros importantes, testar a 

conceitualização e melhorar a estrutura do modelo, por meio da interpretação dos resultados e 

reavaliação dos critérios. As análises de sensibilidade são efetuadas alterando os valores dos pesos 

dos critérios ou das preferências das alternativas. Estas mudanças podem mudar a ordem das 

prioridades, fazendo com que a atual alternativa preferida seja trocada por outra.  Se a ordem das 

principais alternativas é alterada com uma pequena variação em um determinado valor de 

julgamento, então o modelo de decisão é considerado “sensível” àquele peso.  

Para a análise de sensibilidade do modelo da barragem do ribeirão João Leite foi utilizado o 

programa Criterium Decision Plus. Ele calcula um valor, em termos percentuais, denominado 

crossover percentage, que representa a proximidade do ponto em que há alteração na ordem de 

prioridade das alternativas. Baixos valores indicam maior sensibilidade do critério a mudanças nos 

pesos. Isto implica que pequenas alterações nos pesos dos critérios ocasionam grandes variações 

nos escores de decisão, fazendo com que outra alternativa passe a ser preferida. 

As porcentagens geradas para o modelo são apresentadas no quadro 6. Estes resultados 

demonstram que os critérios “operacionalidade” e “qualidade da água” são mais sensíveis a 

mudanças em seus pesos. 

Quadro 6 – Sensibilidade dos critérios de avaliação a mudanças nos pesos 
CRITÉRIOS CROSSOVER PERCENTAGE 

Operacionalidade 8,4 % 
Qualidade da água 9,9 % 

Repercussões políticas 21,4 % 
Aceitação 25,3 % 

Custo global 28,6 % 
Benefícios 28,8 % 

Além desta análise de sensibilidade realizada pelo programa, optou-se por efetuar outra, 

utilizando pesos diferentes para os critérios de avaliação, com o intuito de observar os efeitos 

produzidos na ordenação das prioridades das alternativas. Para tanto, solicitou-se a um membro do 

COBAMP que realizasse uma série de comparações entre os pares de critérios, a fim de determinar 

a intensidade da importância relativa de um critério sobre o outro. Os pesos resultantes destas 

comparações21 foram inseridos no modelo e o programa Criterium Decision Plus gerou a ordenação 

de prioridades apresentada na figura 5. 

                                                
21 Todo procedimento foi baseado na metodologia AHP.  
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Figura 5 - Prioridades das alternativas considerando os pesos dos critérios. 

Nota-se que a inclusão dos pesos dos critérios de decisão não provocou a alteração na ordem 

das prioridades das alternativas. Somente os escores de decisão sofreram pequenas variações. A 

figura 6 mostra a representação gráfica das contribuições de cada critério de avaliação para a 

determinação dos escores de decisão das alternativas de uso de reservatórios.  

Geração de energia Irrigação Abastecimento Recreação Aqüicultura

Repercussões Políticas

Qualidade da Água

Benefícios

Operacionalidade

Aceitação

Custo Global  
Figura 6 – Preferências de uso do reservatório João Leite de acordo com os critérios de avaliação. 

Comparando as figuras 3 e 6, percebe-se que houve uma grande alteração na influência de 

cada critério na determinação das preferências das alternativas. Observa-se na figura anterior que, 

para a opção de geração de energia hidrelétrica, os critérios “qualidade da água” e “repercussões 

políticas” tiveram um peso muito maior que os demais critérios.  

3 AVALIAÇÃO DO USO DO MÉTODO AHP COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

DAS POTENCIAIS ALTERNATIVAS DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Com a utilização do método multicritérios Analytic Hierarchy Process (AHP), não há 

necessidade de que todos os dados inseridos no modelo estejam corretos na primeira tentativa de 

modelagem, pois os dados considerados incertos ou duvidosos são submetidos à análise de 

sensibilidade. Este procedimento identifica quais insumos são realmente importantes para os 

resultados globais e provê aos atores envolvidos uma maior percepção do julgamento qualitativo 

das questões, aumentando o nível de confiança na tomada de decisão.  
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Uma importante característica do AHP revelada no modelo é a flexibilidade. O método 

capacita os decisores a se adequarem às constantes mudanças, típicas de problemas inseridos em 

ambientes complexos e dinâmicos, ajudando-os na análise e síntese das informações. Esta técnica 

considera não só os aspectos econômicos, financeiros e técnicos, mas também os interesses sociais, 

culturais e políticos no processo de decisão.  

Os julgamentos realizados para construção dos modelos são contribuições pessoais dos 

tomadores de decisão, baseadas nas percepções, experiências, interesses e conhecimentos dos 

mesmos, pois o método incorpora em sua análise, com o mesmo grau de importância, tanto os 

elementos subjetivos quanto os elementos objetivos. Estas qualidades justificam a ampla utilização 

do método em todo o mundo, tanto no setor público quanto no privado. 

Por outro lado, é necessário que os analistas e os decisores conheçam os aspectos negativos do 

método. Um deles é a possibilidade de ocorrência do fenômeno rank reversal. Outro aspecto 

negativo evidenciado nesta aplicação do método AHP é a grande quantidade de julgamentos. A 

maioria dos membros do COBAMP se mostrou desmotivada e desinteressada diante do volume de 

avaliações necessárias e a participação foi muito pequena. 

Diante destas evidências, é necessário ressaltar que o acréscimo de alternativas e critérios 

aumenta sensivelmente o trabalho dos decisores para julgar todos os pares de comparação. O AHP 

ainda prevê a possibilidade de repetição de todo processo para certificar que os atores não mudaram 

de opinião drasticamente ao final das avaliações. Logo, depreende-se que estas ocorrências podem 

agravar o problema da falta de motivação dos decisores para realizar os julgamentos.  

A baixa participação dos integrantes do COBAMP também pode ser explicada pelo receio de 

que suas respostas fossem consideradas incorretas. Esta constatação se baseia na alegação de alguns 

membros de não disporem de tempo para responder os questionários corretamente e efetuar as 

comparações com a atenção necessária. Outros componentes do comitê se declararam incapazes de 

executar as avaliações solicitadas nos questionários por julgarem o procedimento muito complexo. 

Estes fatos podem ser inferidos como indícios de falta de conhecimentos específicos. As referidas 

atitudes também demonstram a resistência dos atores envolvidos à incorporação de elementos 

subjetivos para avaliação das alternativas de uso de reservatórios.  

A análise de todos os fatores mencionados suscita a contestação de alguns dos principais 

aspectos positivos atribuídos ao Analytic Hierarchy Process (AHP). A maior parte da literatura 

pesquisada destaca como características do método: a simplicidade, a facilidade de entendimento e 

o estímulo à participação do grupo na avaliação dos aspectos mais relevantes e na discussão dos 

interesses conflitantes em busca de uma solução de consenso. Os resultados desta pesquisa são 

menos otimistas. A aplicação do AHP na construção do modelo da barragem do ribeirão João Leite 

demonstrou o oposto do que é apregoado: a simplicidade pôde ser verificada apenas em relação à 
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utilização do programa Criterium Decision Plus, que implementa o AHP; houve dificuldade de 

compreensão dos procedimentos pelos decisores e estes não se sentiram estimulados a participar. 

Estas duas últimas constatações, no entanto, devem ser avaliadas com cautela.  

É possível que os membros do COBAMP não tenham realizado as avaliações solicitadas 

principalmente por se tratar de uma simulação com o objetivo de coletar dados para o 

desenvolvimento de uma pesquisa científica22 e não uma situação concreta de decisão. Outra 

ponderação que se faz necessária está relacionada à intervenção do facilitador ou analista. Uma de 

suas funções é encorajar os decisores a expressarem seus julgamentos para os pares de alternativas 

disponíveis, em relação a cada critério determinado, de maneira clara e consciente.  

No caso em estudo, em virtude da impossibilidade da realização de reuniões, os membros do 

COBAMP foram encorajados a efetuar as avaliações por meio de uma carta23, enviada juntamente 

com os questionários e o exemplo de preenchimento que detalhava minuciosamente o modo de 

execução das comparações entre os pares de alternativas de uso do reservatório. Entretanto, com a 

adoção deste procedimento, não foram realizados debates, nem negociação para a obtenção do 

consenso. Conseqüentemente, não foi possível proporcionar ao grupo de decisores a construção do 

conhecimento sobre o problema em foco.  

A ocorrência das dificuldades para a obtenção dos julgamentos dos decisores, por outro lado, 

impulsionou a realização de uma análise crítica mais consistente sobre a aplicação do AHP, já que a 

literatura consultada não faz menção a aspectos negativos relacionados a estas questões práticas da 

construção de modelos. É oportuno mencionar que a maioria dos artigos pesquisados que abordam 

o método não trazem nenhuma inovação, se limitando à repetição de conceitos.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

A decisão de construir a barragem do ribeirão João Leite com a finalidade única de 

abastecimento contraria os princípios da eficiência e da eqüidade na gestão dos recursos hídricos. 

Há uma série de benefícios socioeconômicos que deixam de ser gerados e há custos que serão 

suportados somente pelas populações diretamente atingidas pela construção da barragem e 

formação do lago. 

Apesar da dificuldade para o gerenciamento da qualidade da água, o uso múltiplo de 

reservatórios é uma opção eficaz para a manutenção do progresso material das populações e 

compatível com o desenvolvimento sustentável. A implantação de usos múltiplos em reservatórios 

visa à utilização mais eficiente dos recursos hídricos e ao desenvolvimento local e/ou regional. 

                                                
22 Os membros do COBAMP também não responderam outro questionário que subsidiaria uma dissertação de mestrado 
de um de seus integrantes.  
23 Nesta carta foram apresentados o objetivo e as linhas gerais da pesquisa, a descrição do cenário e do contexto 
decisório do modelo e foi enfatizada a importância da colaboração de cada um. 
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Busca-se, deste modo, obter benefícios palpáveis e efeitos multiplicadores para as populações, no 

intuito de compensar os impactos negativos provocados pela construção dos reservatórios e 

minimizar ou até mesmo evitar os conflitos relativos ao uso da água. 

As dimensões destes conflitos prenunciam os desafios a serem enfrentados em relação à 

tomada de decisão sobre o atendimento às demandas setoriais de uso dos recursos hídricos. Torna-

se evidente a necessidade de que estas decisões sejam tomadas não só para mitigar os problemas já 

existentes, mas, principalmente, para prevenir o seu aparecimento, sobretudo nas regiões onde os 

déficits hídricos tendem a aumentar. 

O método AHP, implementado pelo programa computacional Criterium Decision Plus, 

permitiu a análise dos aspectos econômicos, sociais, políticos, ambientais e de engenharia inerentes 

ao uso múltiplo do lago formado pela barragem do ribeirão João Leite. O modelo forneceu como 

resultado uma lista das alternativas de uso do reservatório, classificada em ordem decrescente de 

prioridades, de acordo com as preferências dos decisores. Na primeira posição da lista se destacou a 

alternativa “geração de energia hidrelétrica”. Em seguida apareceram as alternativas: irrigação, 

abastecimento, recreação e, por último, aqüicultura.  Isto significa que a geração de energia 

hidrelétrica foi julgada a melhor opção que poderia ser implantada na barragem do ribeirão João 

Leite24.  

A atividade de geração de energia não interferiria na qualidade da água e representaria, no 

mínimo, uma considerável redução dos gastos da SANEAGO com energia elétrica25. A irrigação 

permitiria a fixação do homem no campo, gerando renda, empregos e bem estar social26. A 

atividade de lazer não fica inviabilizada. Apesar da necessidade de atendimento aos requisitos de 

qualidade para a água destinada ao abastecimento, o reservatório pode ser utilizado para a prática de 

esportes náuticos não motorizados e a pesca amadora. Também é possível implementar o 

ecoturismo aliado a um programa de educação ambiental, como uma nova atividade econômica para 

os proprietários de áreas lindeiras ao reservatório. A aqüicultura é outra opção para geração de 

renda para as propriedades remanescentes, embora também haja restrições quanto à manutenção da 

qualidade da água. 

É necessário ressaltar que tomada de decisão é uma função humana. O papel do modelo é 

apenas auxiliar os decisores, garantindo qualidade, organização e documentação do processo de 

análise de decisão, explicitando valores de julgamentos, analisando objetivos conflitantes, 

                                                
24 Quando a intenção é selecionar mais do que uma única alternativa, basta seguir a classificação de prioridades da lista 
de alternativas fornecida pelo modelo. No caso da barragem em estudo, se houvesse o interesse de implantar mais tipos 
de uso, a opção de abastecimento deve ser ignorada, pois esta é a finalidade única planejada para o reservatório. 
25 No caso, haveria necessidade da realização de estudos de viabilidade técnico-econômica dos aproveitamentos 
hidrelétricos para definir as características físicas das estruturas de geração, compatibilizando-as ao projeto de 
abastecimento [Borges Neto et al. (2002)]. 
26 Uma proposta tecnicamente viável, apresentada por Borges Neto et al. (2002), é a implantação de um projeto de 
agricultura orgânica irrigada fora da faixa de proteção do reservatório. 
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compartilhando o entendimento sobre as questões e, freqüentemente, promovendo consenso. Ele 

indica as alternativas para solução do problema, mas a escolha por uma ou várias delas cabe aos 

decisores.  

Os resultados obtidos mostram que, com o emprego da análise multicritérios, é possível 

utilizar os julgamentos subjetivos dos atores envolvidos no processo decisório, com precisão e 

confiabilidade, conferindo maior aceitabilidade, transparência e robustez à decisão. O modelo 

desenvolvido pode ser utilizado por grupos de decisores para a seleção de alternativas de uso 

múltiplo de reservatórios e para as questões relacionadas à gestão de recursos hídricos que 

envolvam situações de conflito. A estrutura hierárquica é flexível e perfeitamente adaptável às 

diversas situações, permitindo a inclusão ou exclusão de critérios, sub-critérios e alternativas.  

A única recomendação é que sejam explorados os processos de negociação e busca pelo 

consenso, pois o estímulo ao pensamento sistemático propagado pelo AHP fornece aos atores 

envolvidos um maior conhecimento sobre as questões inerentes ao problema. O conhecimento, por 

sua vez, compele o grupo de decisores à análise dos aspectos mais relevantes, desenvolvendo uma 

visão global do problema e conduzindo a uma decisão única e consensual. 

Diante do exposto, depreende-se que o modelo desenvolvido com base no método 

multicritérios de apoio à decisão AHP, apesar de não ser definitivo, demonstra ser uma ferramenta 

útil para orientação dos decisores nas situações em que haja conflitos relativos ao uso de recursos 

hídricos, tornando o processo de decisão mais transparente, democrático e realista. Sua utilização 

proporciona aos decisores: uma reprodução simplificada da realidade; a incorporação de elementos 

objetivos e subjetivos; a inserção de todas as variáveis que possam interferir na tomada de decisão; 

a unificação dos pontos de vista por meio de consenso e objetividade para a escolha das 

alternativas.  

Com base na avaliação dos resultados obtidos e na crítica de todos os fatores intervenientes do 

processo de construção do modelo, conclui-se que o emprego da Análise Multicritérios como 

instrumento de avaliação das potenciais alternativas de uso múltiplo de reservatórios pode ser 

eficaz. A eficácia fica condicionada à disponibilidade de dados; à habilidade do analista para 

estruturar a hierarquia, perceber as possíveis inconsistências nos julgamentos dos decisores e 

conduzir novas avaliações; ao comprometimento e à disposição dos decisores em participar de todo 

o processo.  

É importante salientar que devido à inexistência de outras aplicações dos MMAD na área de 

uso múltiplo de reservatórios, há muitas oportunidades de aprendizagem e de aperfeiçoamento do 

modelo. Este artigo pode, por conseguinte, impulsionar outras pesquisas em busca de mais 

informações e aprimoramento do modelo. Para tanto, sugere-se: aplicar o modelo a estudos de casos 

reais de outros reservatórios e comparar com os resultados obtidos para a barragem do ribeirão João 
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Leite; averiguar se o modelo desenvolvido é adequado a quaisquer reservatórios e determinar as 

limitações para sua aplicabilidade; considerar novos fatores contextuais; procurar outras formas de 

modelar os pontos de vista fundamentais dos decisores. 
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