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RESUMO – Este trabalho trata do estudo realizado na comunidade rural do Cinturão Colina Verde, 

localizado na periferia do município de Cuiabá/MT. A região possui uma área é de 53,5 hectares, 

nas quais residem 426 moradores, a população é de baixa renda. A comunidade enfrenta uma 

situação de crise no abastecimento de água, uma parcela da população é abastecida através da água 

de um poço profundo e cada família possui sua própria linha/tubulação de abastecimento. A outra 

parte da população faz utilização de poço raso. A inexistência de sistema tratamento, as condições e 

os resultados de análise de qualidade da água fornecida pelo sistema sugere que a população faz 

utilização de água contaminada. Neste trabalho foram estudadas alternativas de abastecimento de 

água para o local, baseada no anseio dos diferentes atores envolvidos e em diferentes critérios. A 

metodologia consistiu das seguintes etapas: (1) caracterização da área de estudo; (2) proposição de 

alternativas de abastecimento rural de água; (3) elaboração e adaptação de projetos das alternativas 

propostas; (4) definição de critérios; (5) aquisição de dados; e, (6) aplicação de método 

multicriterial de apoio à decisão. A melhor alternativa à situação local é o prolongamento da rede 

abastecedora de água do bairro adjacente.  

 

ABSTRACT – This work deals with the study conducted in the rural community of Cinturão 

Colina Verde, located on the outskirts of the city of Cuiabá/MT. The region has an area is 53,5 

hectares, where 426 residents reside, the population is poor. The local situation of the current water 

supply is precarious, a portion of the population is supplied with water from a deep well and each 

family has its own supply line. The other part of the population makes use of shallow well. In both 

the cases the population is at risk of drinking contaminated water without treatment. In this study, 

alternatives rural water supply, based on the desire of different actors and different criteria. 

Methodology developed comprises the following steps: (1) descriptions of the study area, (2) 

proposing alternatives for rural water supply, (3) project development and adaptation of the 

proposed alternatives, (4) defining criteria, (5) data acquisition, and (6) application of method 

multicritrial decision support. The best alternative to the local situation is the extension of the water 

main from the nearby neighborhood.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A água, em particular, é fundamental para a produção agrícola, criação de emprego, 

desenvolvimento turístico e econômico. De acordo com a visão moderna do gerenciamento de 

recursos hídricos, a água é um bem indispensável e de importância estratégica para um país, 

centralizando um papel fundamental para um desenvolvimento sustentável de uma nação. Nesses 

princípios, justifica-se um maior e melhor gerenciamento das águas ressaltado, no caso brasileiro, 

por meio da Política Nacional dos Recursos Hídricos. De acordo com a Política das Águas o 

Governo deverá promover a pesquisa e uso de tecnologias alternativas de baixo custo que garantam 

o abastecimento de água potável à população e que sejam adaptáveis às condições específicas de 

cada região. As tecnologias devem ser seguras em termos de saúde pública e ambiente e as opções 

tecnológicas a serem oferecidas devem estar de acordo com os desejos e capacidade econômica dos 

usuários.  

Em relação ao abastecimento de água urbano, há um grande decréscimo de qualidade 

quando se trata dos mesmos serviços no meio rural. Em média, dois terços da população brasileira 

que vive fora do meio urbano, que não contam com o serviço de saneamento básico. A proporção 

da população rural brasileira com acesso a saneamento adequado caiu de 37% em 1990 para 35% 

em 2002 (IBGE, 2010). Nota-se claramente que o saneamento rural está em segundo plano, com 

total prioridade ao saneamento ambiental urbano. O saneamento rural é importante tanto para a 

qualidade de vida das pessoas que vivem no campo quanto para a preservação do meio ambiente e 

deve ser tratado com a mesma prioridade do saneamento urbano. No Município de Cuiabá, a 

população rural é em torno de 10.284 habitantes, correspondendo a 1,8% da população total (IBGE, 

2010). Mesmo com baixos números esta parcela da população não deve ser esquecida, apenas por 

estarem longe de centros urbanos, merecendo os mesmo benefícios dados a população urbana. 

Neste contexto, este trabalho visa o aperfeiçoamento do sistema de abastecimento de uma 

comunidade rural, a fim de desenvolver melhorias e inclusão social quanto à parte de abastecimento 

de água e consequentemente qualidade de vida da população. 

 

2 – OBJETIVOS 

 

2.1 – Objetivo Geral  

 

 Esse trabalho tem como objetivo geral selecionar a melhor alternativa para o sistema de 

abastecimento rural de água, utilizando métodos multicriteriais para tomada de decisão. 
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2.2 – Objetivos específicos  

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, os seguintes objetivos específicos são propostos: 

(1) Estabelecer princípios e condicionantes para escolha da alternativa de sistema de abastecimento 

rural de água. 

(2) Definir critérios que possam descrever adequadamente o problema de tomada de decisão em 

sistema de abastecimento rural de água. 

(3) Aplicar métodos multiobjetivos e multicritério para determinar as melhores alternativas de 

projeto em sistema de abastecimento rural de água. 

 

3 – METODOLOGIA 

 

 A metodologia consistiu das seguintes etapas: (1) caracterização da área de estudo; (2) 

proposição de alternativas de abastecimento rural de água; (3) elaboração e adaptação de projetos 

das alternativas propostas; (4) definição de critérios; (5) aquisição de dados; e, (6) aplicação de 

método multicriterial de apoio à decisão. 

Para caracterização da área de estudo foi realizada a consulta a informações disponibilizadas 

pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá (IPDU), a informações 

disponibilizadas pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) e ao levantamento de 

informações junto a Associação de Pequenos Produtores Rurais do Cinturão Colina Verde. Também 

foram coletadas informações referentes à qualidade da água consumida pela população. Os dados 

referentes à qualidade da água foram obtidos através de análises laboratoriais físico-químicas e 

microbiológicas de cinco pontos de coleta: P1 (saída do poço fundo); P2 (saída do reservatório); P3 

(residência 1, reservatório domiciliar abastecido pela rede); P4 (residência 2, reservatório domiciliar 

abastecido por poço raso); P5 (residência 3, reservatório domiciliar abastecido pela rede). As 

variáveis analisadas foram: turbidez; cor; pH; dureza; coliformes totais; e, Escherichia Coli. A 

coleta das amostras de água foi realizada no dia 08 de junho de 2011 e teve como objetivo o 

conhecimento preliminar da qualidade da água consumida pela população. A elaboração e 

adaptação de projetos das alternativas para o abastecimento rural de água foi desenvolvida a partir 

da realização de revisão de literatura, acerca de trabalhos correlatos ao tema, e também a partir da 

caracterização da área estuda. Também foram consultadas normas técnicas pertinentes ao assunto, 

bem como trabalhos desenvolvidos por Tsutiya (2006) e por FUNASA (2006). A definição dos 

critérios de tomada de decisão foi fundamentada na revisão de literatura. Para a aquisição de dados 

foi realizada a aplicação de questionário a população e a especialistas de áreas correlatas 

(abastecimento de água, gestão de recursos hídricos, saneamento rural). Realizou-se ainda, para 
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obtenção de dados, o levantamento de custos de implantação de projetos e consulta a literatura 

específica. Para aplicação do método multicriterial de apoio à decisão se optou técnica de 

ordenamento de preferência por similaridade com a solução ideal (TOPSIS), seguindo a linha dos 

estudos realizados por Abrishamchi et al. (2005), Morais e Almeida (2006), Zarghami et al. (2007) 

e Albuquerque et al. (2008). Em relação ao método TOPSIS, entende-se como solução ideal àquela 

que, ao mesmo tempo, apresenta menor afastamento (ou maior similaridade) em relação à solução 

ideal (A+) e guarda maior distância (menor similaridade) em relação à solução indesejável (A–). O 

método é racional, compreensível e avalia a matriz de decisão em 6 passos: (1) normaliza matriz 

representando o desempenho relativo das alternativas; (2) cria matriz normalizada e ponderada; (3) 

determina solução ideal com processo de agregação; (4) calcula medida de separação, distância 

Euclidiana n–dimensional para todas alternativas; (5) calcula proximidade relativa da solução ideal; 

e, (6) ordena alternativas de acordo com valores decrescentes. Informações adicionais acerca do 

método TOPSIS são apresentadas por Hwang e Yoon (1981). As Equações 1, 2 e 3 apresentam as 

distâncias entre as alternativas e solução ideal (A+) e a solução indesejável (A–).  
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Na qual: d(A+) é a distância entre o vetor solução ideal e o vetor caso estudado; wi é o peso 

atribuído ao critério i; fi
*
 é o valor da solução ideal para o critério i; fi(x) é o desempenho da 

alternativa estudada no critério i; fi
**

 é o valor da solução indesejável para o critério i; h é o 

parâmetro de verificação de sensibilidade, com valores de 1, 2 e ; i é a identificação do critério 

considerado no estudo; d(A–) é a distância entre o vetor solução indesejável e o vetor caso 

estudado; d(A+, A–) é a distância entre os vetores solução ideal (A+) e solução indesejável (A–), e 

a vetor do caso estudado.  

 

4 – RESULTADOS 

 

Na sequência estão apresentados os resultados obtidos em cada um das etapas 

metodológicas propostas. 
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4.1 – Descrição da área de estudo  

 

 A comunidade rural Cinturão Colina Verde, localizada na região do Coxipó, próximo ao 

bairro Liberdade em Cuiabá-MT. Possui uma população entorno de 426 moradores, de classe social 

baixa (renda média inferior a dois salários mínimos), distribuída em 107 lotes de 5.000 m² (50m  

100m). Destes lotes, 93 estão ocupados e área total da área rural é de 53,5 ha. As Figuras 1a e 1b 

apresentam a localização da área de estudo e um mapa da área em estudo.  

 

(a) 

 

 (b) 

Figura 1 – Localização da área de estudo (a), mapa da comunidade Cinturão Colina Verde (b) 

Fonte: Disponibilizado pela Associação de Pequenos Produtores Rurais do Cinturão Colina Verde (Figura b) 

 

A comunidade rural Cinturão Colina Verde trata-se de apenas mais uma das comunidades 

rurais do Brasil que enfrenta problemas relacionados à falta de investimento do poder público em 

saneamento básico e gestão de recursos hídricos. Um dos problemas da comunidade é a 
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precariedade do abastecimento de água. Atualmente a água utilizada pela comunidade é proveniente 

de um poço profundo. O atual sistema de abastecimento é composto por: (1) captação por poço 

tubular; (2) adução; (3) reservatório elevado; e, (4) sistema de distribuição, no qual cada residência 

é abastecida por uma tubulação independente. As Figuras 2a, 2b e 2c apresentam algumas das 

unidades do atual sistema de abastecimento de água da comunidade em estudo. O atual sistema 

atende a 36 famílias, que possuem em suas residências reservatórios individuais e tratamento é feito 

de forma domiciliar, por meio da aplicação de hipoclorito de sódio na água na água fornecida. A 

dosagem do cloro pode ser feita de forma incorreta acarretando problemas por falta ou excesso de 

cloro. O sistema é operado por um dos moradores que é responsável por realizar manobras no 

sistema e pela manutenção dos níveis de água no reservatório elevado. As ligações que interligam o 

reservatório até as residências são precárias, feitas pelos próprios moradores, havendo altas chances 

de interrupções no caminho, perdas de água e contaminações de fontes externas.  

 

(a) 

 

(b) (c) 

Figura 2 – Captação por poço tubular (a); reservatório elevado (b); tubulações independentes para distribuição de água  

 

 As famílias que não são abastecidas pelo atual sistema de abastecimento fazem utilização da 

água por meio de poços rasos. O tratamento também é feito de forma domiciliar, por meio da 

aplicação de hipoclorito de sódio na água na água a ser consumida.  

Os resultados nas análises da qualidade de água estão apresentados nas Tabelas 1 e 2. As 

análises microbiológicas indicaram que a água fornecida é inapropriada, em termos de coliformes 

fecais e E. Coli, de acordo com a Portaria MS nº. 518/2004, que estabelece a ausência em 100 mL 

para o consumo humano.  Os resultados indicaram que tanto os reservatórios como as tubulações de 
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abastecimento apresentam problemas e há indícios de infiltração nas tubulações. Estes resultados 

eram esperados, considerando as características operacionais e estruturais do atual sistema.  

 

Tabela 1– Resultado das analise microbiológicas 

Pontos de Coleta Coliformes totais (NMP.100mL
-1

) Escherichia Coli (NMP.100mL
-1

) 

P1 131 15 

P2 770 66 

P3 >2.420 15 

P4 816 12 

P5 547 38 

 

As análises físico-químicas também foram analisadas a luz da Portaria MS nº. 518/2004. A 

portaria admite um valor máximo para Dureza de 500 mg/L, estando todas as amostras em relação a 

este parâmetro de acordo com a legislação. Para Cor aparente o padrão de aceitação é 15 uH e para 

turbidez é 5 UT, estando o ponto P4 desaprovado quanto a estes quesitos. A portaria recomenda 

valores de pH entre 6,0 a 9,5, estando fora deste intervalo apenas o ponto P4. Ressalta-se que estes 

resultados referem-se a apenas cenário momentâneo da qualidade da água, sendo necessário 

monitoramento em período adequado para utilização de informações para tomada de decisão.  

 

Tabela 2 – Resultados das análises físico-químicas 

Pontos de Coleta pH Dureza (mg/L) Cor (uH) Turbidez (NTU) 

P1 6,64 164,6 2 0,29 

P2 7,04 171,7 8 0,43 

P3 7,20 72,9 14 0,49 

P4 5,54 5,0 24 11,5 

P5 7,76 192,8 5 0,43 

 

4.2 – Proposição de alternativas de abastecimento rural de água 

 

Segundo a Portaria MS nº. 518/2004 as alternativas de abastecimento rural de água podem 

ser classificadas como soluções alternativas, cuja definição dada pela mesma portaria é: “toda 

modalidade de abastecimento coletivo de água distinta do sistema de abastecimento de água, 

incluindo, entre outras, fonte, poço comunitário, distribuição por veículo transportador, instalações 

condominiais horizontal e vertical”. Apesar da Portaria MS nº. 518/2004 mencionar a necessidade 
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de atendimento a uma série de requisitos mínimos (qualidade da água fornecida, plano de 

amostragem, responsabilidades de operação e manutenção, entre outros) para o adequado 

funcionamento das soluções alternativas, as limitações financeiras, estruturais e gerenciais da 

operadora local dos serviços de saneamento tornam o comprimento destes requisitos impraticáveis. 

Dessa forma, o que se pretende com a proposição de alternativas de abastecimento rural de água é 

melhoria da qualidade de vida da população da comunidade rural do ponto de vista real, 

considerando as limitações e restrições locais. As alternativas de abastecimento rural de água foram 

desenvolvidas a partir da revisão de literatura e de características locais (características sociais, 

econômicas, ambientais e tecnológicas). Foram selecionadas, para análise, as seguintes alternativas:  

(1) Adequação do atual sistema, considerando a instalação de uma unidade de tratamento 

(desinfecção por hipoclorito de sódio) e a construção de uma rede de abastecimento de água 

para atendimento a toda comunidade – Alternativa 1;  

(2) Adequação do atual sistema, considerando a construção de uma rede de abastecimento de água 

para atendimento a toda comunidade e a realização de tratamento (desinfecção por hipoclorito 

de sódio) em nível domiciliar – Alternativa 2; 

(3) Abandono do atual sistema e a construção de poços rasos nas residências atualmente abastecidas 

pelo sistema e realização de tratamento individual (desinfecção por hipoclorito de sódio) – 

Alternativa 3. Essa alternativa se fundamentou na existência de constate reclamação, por parte 

dos atuais usuários do atual sistema de abastecimento, devido aos problemas de intermitência, 

perdas e possibilidade de contaminação da água fornecida;  

(4) Abandono do atual sistema e a distribuição por veículo transportador (caminhão pipa) para 

abastecimento de água, por meio da contratação de uma empresa privada para realização dos 

serviços de abastecimento de água – Alternativa 4;  

(5) Abandono do atual sistema e extensão da rede urbana de abastecimento de água para a toda a 

comunidade – Alternativa 5. A alternativa também prevê a instalação de hidrômetros e cobrança 

pela água consumida.  

 

4.3 – Elaboração e adaptação de projetos das alternativas propostas 

 

 Para a Alternativa 1 foi considerado a construção de uma rede de distribuição de água, cuja a 

extensão seria de 5.650 m e a tubulação de PVC com 75 mm de diâmetro. Para o tratamento foi 

considerado a construção um abrigo para bomba dosadora de hipoclorito de sódio, reservatório de 

hipoclorito de sódio (capacidade de 50L) e a instalação de sistema para injeção de desinfetante na 

tubulação de alimentação do reservatório.  
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 A Alternativa 2 foi considerado a construção da mesma rede da alternativa anterior 

(extensão de 5.650 m e a tubulação de PVC com 75 mm de diâmetro) e a aplicação de hipoclorito 

de sódio, pelos próprios moradores, nos reservatório domiciliares.  

 A Alternativa 3 foi considerada a construção de poços rasos nas residências atualmente 

abastecidas pelo atual sistema de abastecimento. Os poços teriam a profundidade de 15m e um 

diâmetro de 1,5m, seguindo as características dos poços rasos já existentes na área. Considerou-se 

ainda a aquisição de bombas para a retirada de água do poço raso e alimentação dos reservatórios 

domiciliares. O tratamento seria realizado por meio da aplicação de hipoclorito de sódio, pelos 

próprios moradores, nos reservatório domiciliares.  

 Na Alternativa 4 foi considerado a contratação de uma empresa privada para realização dos 

serviços de distribuição de água por veículo transportador (caminhão pipa), sendo que todos os 

encargos ficariam sob responsabilidade desta empresa.  

 Para Alternativa 5 foi considerado a construção de uma rede de distribuição de água, cuja a 

extensão seria de 5.650 m e a tubulação de PVC com 75 mm de diâmetro. O sistema seria então 

uma parte integrante do sistema de abastecimento urbano de água e deixaria ser uma solução 

alternativa.  

 

4.4 – Definição de critérios 

 

As alternativas de abastecimento rural de água foram analisadas segundo alguns dos 

critérios sugeridos por Kiker et al. (2005), incluindo:  

(1) Custo total – preço total da implantação das alternativas definidas; 

(2) Confiabilidade da qualidade da água – grau de confiança em relação à qualidade da água 

fornecida por cada alternativa;  

(3) Aceitação da comunidade – aprovação da comunidade perante a alternativa definida;  

(4) Aceitabilidade ambiental – perdas de água no sistema, quanto menor as perdas, maior a 

aceitabilidade ambiental da alternativa;  

(5) Facilidade de operação e manutenção – nível de dificuldade instalação, operação e manutenção 

de cada alternativa. 

 

Para mensuração dos critérios qualitativos foi proposto à utilização de categorias com 

distintos valores de intensidade, em função de cada tipologia de critério, seguindo o realizado por 

Albuquerque (2004). Para o critério confiabilidade da qualidade da água foi adotada as seguintes 

categorias: 1 = muito confiável; 2 = confiável; 3 = razoavelmente confiável; 4 = pouco confiável; e, 

5 = muito pouco confiável. O critério aceitação da comunidade seguiu as seguintes categorias: 1 = 
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muito aceitável; 2 = aceitável; 3 = razoavelmente aceitável; 4 = pouco aceitável; e, 5 = muito pouco 

aceitável. O critério aceitabilidade ambiental, representado pelas perdas de água no sistema, seguiu 

as seguintes categorias: 1 = sistema com muito alto índice de perdas (acima de 60%); 2 = sistema 

com alto índice de perdas (de 60 até 45%); sistema com razoável índice de perdas (de 45 até 30%); 

sistema com baixo índice de perdas (de 30 até 20%); e, sistema com muito baixo índice de perdas 

(menor que 20%). Um ponto importante para este critério refere-se ao fato de que os índices de 

perdas são relacionados com as condições operacionais do sistema. Assim a definição do 

desempenho das alternativas, perante este critério (perdas de água no sistema), seguiu as condições 

normalmente encontradas em sistemas similares, sendo utilizada para isso a revisão de literatura. 

Em relação ao critério facilidade de operação e manutenção, foram definidas as seguintes 

categorias: 1 = muito alta facilidade de operação e manutenção; 2 = alta facilidade de operação e 

manutenção; 3 = razoável facilidade de operação e manutenção; 4 = alta dificuldade de operação e 

manutenção; e, muito alta dificuldade de operação e manutenção.  

 

4.5 – Aquisição de dados 

 

 Para a obtenção de dados quantitativos e qualitativos que permitissem a avaliação das 

alternativas frente aos diferentes critérios foram realizados orçamentos do projeto de cada uma das 

alternativas (com base em pesquisa de mercado no comércio local), aplicação de questionário na 

população, realização de revisão literatura acerca da comunidade estudada e das concepções de 

projeto propostas.  

Os valores dos orçamentos seguiram o estabelecido pelo Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI, disponível no site: 

https://www.sipci.caixa.gov.br/SIPCI/servlet/TopController) e pela Secretaria de Infraestrutura do 

Estado de Mato Grosso (SINFRA, disponível no site: 

http://www.sinfra.mt.gov.br/TNX/index2.php?sid=92).  

Os questionários utilizados para obtenção dos pesos dos critérios (informações dos 

especialistas na área de recursos hídricos e saneamento) e informações acerca da população estão 

apresentados nas Figuras 3a e 3b. Foram consultados sete especialistas e as informações sobre a 

população foram obtidas por meio de consulta ao presidente da Associação de Pequenos Produtores 

Rurais do Cinturão Colina Verde (associação de moradores da comunidade). 
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4.7 – Aplicação de método multicriterial de apoio à decisão  

 

 Após a obtenção dos dados de desempenho das alternativas, frente aos diferentes critérios, e 

a definição dos pesos, foi possível a construção da matriz com pesos dos critérios e a matriz de 

decisão (pay-off matrix), conforme o apresentado nas Tabelas 3 e 4. De posse da matriz de decisão 

foi possível a aplicação do método TOPSIS, cujos resultados estão apresentados na Figura 4.  

 

Tabela 3 – Pesos dos critérios  

Critério de 

avaliação 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 POP 

Valor 

médio 

CR1 0,05 0,30 0,15 0,50 0,50 0,20 0,20 0,33 0,28 

CR2 0,40 0,20 0,40 0,20 0,10 0,40 0,30 0,27 0,28 

CR3 0,10 0,20 0,05 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20 0,13 

CR4 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,13 0,14 

CR5 0,20 0,20 0,30 0,10 0,20 0,10 0,20 0,07 0,17 

CR1 é o critério custo total; CR2 é o critério confiabilidade da qualidade da água; CR3 é o critério aceitação da 

comunidade; CR4 é o critério aceitabilidade ambiental; CR5 é o critério facilidade de operação e manutenção; E1, E2, 

E3, ..., E7 são especialista 1, especialista 2, especialista 3, ..., especialista 7; POP é a população 

 

Tabela 4 –Matriz de decisão 

Critério de 

avaliação 

Pesos 

relativos 

Alternativas de solução 

A1 A2 A3 A4 A5 

CR1 0,28 184.419,50 53.637,90 58.276,48 6.163.200,00 41.611,50 

CR2 0,28 4 2 2 3 5 

CR3 0,13 3 5 2 1 4 

CR4 0,14 4 4 5 2 4 

CR5 0,17 5 4 3 3 5 

CR1 é o critério custo total; CR2 é o critério confiabilidade da qualidade da água; CR3 é o critério aceitação da 

comunidade; CR4 é o critério aceitabilidade ambiental; CR5 é o critério facilidade de operação e manutenção; A1 é a 

alternativa 1; A2 é a alternativa 2; A3 é a alternativa 3; A4 é a alternativa 4; A5 é a alternativa 5.  

 

Para os três valores do parâmetro de verificação de sensibilidade (h = 1, h = 2 e h = ) a 

melhor alternativa indicada pelo método foi o abastecimento realizado pela rede pública de água 

(Alternativa 5). A segunda melhor alternativa diz respeito ao reservatório público com tratamento 

preliminar que, apesar de ser a segunda alternativa mais cara tem grande facilidade de manutenção e 

operação ainda com uma boa confiabilidade quanto à qualidade da água, além de ter uma aceitação 

razoável. A terceira alternativa é a de adequação do atual sistema com o tratamento individual, seu 
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sucesso deve-se pelo seu custo reduzido e grande aceitação social, porém apresenta problemas em 

termos de confiabilidade da qualidade da água. 

 

 
Figura 4 – Resultados da aplicação do método TOPSIS (método TOPSIS implementado em ambiente MS Excel) 

 

A quarta alternativa são os poços rasos individuais com tratamento individual, mesmo tendo 

quase o mesmo custo total dos reservatórios individuais esse método não possui grande aceitação 

social e baixa confiabilidade da qualidade da água. A última alternativa foi a do uso de veículo 

transportador (caminhões-pipa) que apresentou um custo muito elevado uma baixa aceitação social.  

 

5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A alternativa de maior preferência e adequabilidade para a população local, de acordo com 

os métodos multicriteriais, é o abastecimento através da extensão da rede do bairro adjacente. O 

resultado de contaminação microbiológica da água (poço profundo, reservatório e poço raso) é 

motivo de grande preocupação e confirma a necessidade de ações urgentes por parte instituições 

responsáveis. O estudo pode servir de subsídio para a melhoria do abastecimento na região do 

Cinturão Colina Verde, na cidade de Cuiabá/MT, que necessita de melhorias nos serviços de 

saneamento.  

Sugere-se que futuros estudos contemplem maior quantidade de critérios e amostragem, 

tanto no tocante aplicação dos questionários quanto no tocante análise da qualidade da água.  
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