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RESUMO – A falta de gerência dos recursos hídricos e as limitações técnicas e econômicas das 
empresas de abastecimento contribuem de forma direta para a escassez de água, agregado a isso, o 
aumento da demanda fomenta a necessidade por mudanças e maior controle dos sistemas de 
distribuição de água (SDAs) do Brasil, visando a redução das perdas de água. A setorização dos 
SDAs pode ser uma técnica a ser considerada, uma vez que essa permite a aplicação de ações 
eficientes para a redução de vazamentos de água que ocorrem durante o processo de distribuição. 
Diante disso, esta pesquisa objetivou a atribuição de pesos aos principais critérios apontados na 
literatura para a escolha da melhor solução de setorização de SDA, através da utilização do método 
CRITIC. Como resultado, o critério custo e pressão obtiveram, nesta ordem, o maior e o menor peso 
de importância entre os critérios ponderados. 
 
ABSTRACT – The lack of management of water resources and the technical and economic 
limitations of the supply companies contribute directly to the scarcity of water. Added to this, the 
increase in demand fosters the need for changes and greater control of water distribution systems 
(WDSs) in Brazil, aiming to reduce water losses. The WDS sectorization can be an efficient 
technique to be considered since it allows the reduction of water leaks that occur during the 
distribution process. However, the sectorization problem involves several requirements, thus 
making the optimal solution difficult. Therefore, there was a need to assign weights to the main 
criteria pointed out in the literature for choosing the best solution for SDA sectorization, using the 
CRITIC method, which is one of the weighting methods that determine objective weights for the 
criteria. As a result, the cost and pressure criteria obtained, in this order, the highest and lowest 
weight of importance among the weighted criteria. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A preocupação com a crescente demanda da água em diversos setores, a poluição das 

reservas de água doce e a escassez hídrica, comum em regiões semiáridas brasileiras, reforçam a 

necessidade do desenvolvimento sustentável. Para as empresas de saneamento, devido à expansão 

acelerada de áreas urbanas, houve um aumento da complexidade do planejamento, operação e 

gestão dos sistemas de distribuição de água (SDAs) (LAUCELLI et al., 2017), implicando 

diretamente em dificuldades no controle de perdas de água. 

A setorização de SDAs pode ser uma técnica a ser considerada, uma vez que essa permite a 

aplicação de ações eficientes para a redução de vazamentos de água que ocorrem durante o processo 

de distribuição. O projeto bem executado de setorização permite reunir as melhores práticas de 

manejo atuais, endossadas pela International Water Association, para o controle da perda de água: 

(a) administrar a gestão de pressão, (b) alcançar o controle de vazamento ativo, (c) melhorar a 

velocidade e qualidade dos reparos de vazamentos, e (d) aumentar a substituição e a reabilitação da 

rede (DI NARDO et al., 2014).  

O problema de setorização de rede é caracterizado por requisitos estruturais e hidráulicos que 

tornam as técnicas existentes, baseadas em análises visuais de topologia, inadequadas para 

encontrar uma boa solução. Então, diversos pesquisadores propõem o projeto ótimo de setorização 

com base na função multiobjetivo, de modo a encontrar soluções factíveis aos critérios e diretrizes 

adotados (HAJEBI et al., 2015; CAMPBELL et al., 2015; ZHANG et al., 2018). 

Entretanto, problemas matemáticos de otimização multiobjetivo resultam em um conjunto de 

soluções, no qual todos os objetivos são simultaneamente considerados, conhecido como soluções 

ótimas de Pareto. E a comparação de possíveis soluções é uma parte essencial do processo de 

decisão. Portanto, os profissionais devem primeiramente avaliar os efeitos causados pela introdução 

dos setores no sistema e, em segundo lugar, comparar as diferentes alternativas para determinar qual 

é o melhor a adotar através do uso de indicadores (SAVIC & FERRARI, 2014). Esse método pode 

se tornar demorado e exaustivo devido à quantidade de soluções viáveis. 

Diante disso, verifica-se a necessidade de ponderar (atribuir pesos) aos principais critérios 

apontados na literatura para a escolha do melhor projeto de setorização de sistemas de distribuição 

de água. E, a partir disso, o problema de projeto ótimo pode ser resolvido com apenas uma única 
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função objetivo que contempla na sua formulação diversos critérios, convergindo para apenas uma 

solução ótima. 

Diante do exposto, esta pesquisa tem o objetivo de aplicar o método CRITIC (CRiteria 

Importance Through Intercriteria Correlation) para estimar os pesos finais em critérios a serem 

considerados no projeto ótimo de setorização de redes de distribuição de água. O modelo é 

desenvolvido como uma metodologia autônoma que, posteriormente, pode ser adotada como função 

objetivo de algoritmos de otimização em projetos de setorização. 

 

2 METODOLOGIA 

Estruturação do problema  

Dividir um sistema de distribuição de água em distritos de medição e controle (setorização), é 

uma das principais ações para a gestão eficiente de perdas de água. Nos últimos anos, diversos 

pesquisadores têm apresentado funções matemáticas para a otimização de projetos de setorização.  

O processo de estruturação da tomada de decisão envolve a identificação, caracterização, escolha 

dos objetivos/critérios e avaliação pelo método multicritério. Para a melhor solução de setorização 

de sistemas de distribuição de água, os critérios estabelecidos foram: custo, pressão, frequência de 

ruptura e resiliência. Dessa forma, tem-se a seguinte configuração, apresentada na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Estruturação do problema. 

 

 Custo – Os custos de implementação do projeto estão relacionados com os custos de aquisição 

e implantação de dispositivos (por exemplo, válvulas e medidores de vazão) e aos custos 

relacionados à reabilitação ao sistema de distribuição de água. As válvulas são inseridas para 

o isolamento dos setores, enquanto os medidores de vazão e pressão devem ser instalados nas 

entradas dos distritos. 
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 Pressão – É necessário controlar as pressões de serviço do sistema (garantindo a pressão 

mínima nos pontos de consumo), pois isto implica diretamente na redução de perdas de água. 

 Frequência de ruptura – Quanto maior a variação de pressão, maior o número de novos 

rompimentos na tubulação. 

 Resiliência – Os índices de resiliência medem a confiabilidade da rede, aspecto crucial a ser 

considerado ao projetar um sistema de distribuição de água. A resiliência é definida, nesta 

pesquisa, como o excedente de energia disponível na rede. 

 

Obtenção dos dados de entrada 

Os pesos para cada critério foram encontrados através da aplicação do Método CRITIC 

(DIAKOULAKI et al., 1995). Esse método visa a determinação de pesos objetivos de importância 

relativa em problemas de múltiplos critérios, e está descrito na próxima seção.  

Em problemas de decisão dessa área é comum que envolvam alguns decisores. Podendo eles 

representar diferentes departamentos de uma empresa, diferentes organizações ou simplesmente 

diferentes especialistas e estudiosos a respeito da temática (MORAIS & ALMEIDA, 2006). Cada 

decisor possui, normalmente, seus objetivos específicos (CAI et al., 2004).  

Na metodologia proposta, os pesos encontrados derivam das avaliações de cada critério por 

especialistas da área do problema em questão, dessa forma, foi selecionado especialistas com 

experiência profissional na área, seja essa acadêmica ou técnica. Com isso, três indivíduos foram 

convidados para fazer julgamentos sobre as soluções, sendo esses:  

 Dois engenheiros, gestores em empresas de abastecimento de água. 

 Um professor doutor e engenheiro civil especialista em setorização. 

As avaliações serão realizadas por meio de questionários, onde os três indivíduos serão 

designados para o grupo de tomada de decisão, que por sua vez, possui um caráter quantificável em 

termos de importância para o problema de “otimização da setorização em sistemas de distribuição 

de água”. No grupo de tomada de decisão, não há interação entre os membros, cada especialista 

confere conhecimento para cada critério através da atribuição de valores de preferência por meio da 

escala de 0 e 100. É possível atribuir o valor 0 ao critério, determinando que o decisor não se julga 

capaz de avaliar, e 100 indicando total importância. Cada critério é independente, sendo a escala de 

0 a 100 utilizada individualmente, sem necessidade de somatório final.  



                                                                                 
 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
 

 5 
 

 

Método CRITIC 

As etapas de aplicação do método CRITIC foram baseadas nos estudos de Diakoulaki et al. 

(1995) e Madic & Radovanovic (2015). Em um conjunto finito A com um sistema de m critérios de 

avaliação fj e n alternativas, o problema multicritério pode ser definido segundo a Eq. (1): 

 

Max {f1(a), f2(a),..., fn(a)/a∈A}                                                                (1) 

 

Etapa 1 – Definição da matriz de decisão inicial X, X = [xij]mxn, onde xij é a medida de desempenho 

da i-ésima alternativa em relação ao j-ésimo critério. 

 

Etapa 2 – Definição da matriz de decisão inicial, que é normalizada usando a Eq. (2): 

 

𝑥 " =
  (  )

  (  )
      i = 1, 2, ..., n e j = 1, 2, ..., m.    (2) 

 

Onde  𝑥 " é o valor de desempenho normalizado da i-ésima alternativa no j-ésimo critério e 

expressa o grau em que a alternativa i está próxima do valor ideal max 𝑥  , que é a melhor 

performance no critério j, e longe do valor não ideal min 𝑥  , que é a pior performance no critério 

j (DIAKOULAKI et al., 1995). Ambas situações são alcançadas por pelo menos uma das 

alternativas.  

 

Etapa 3 – A determinação dos pesos dos critérios, que incluem o desvio   padrão do critério e sua 

correlação entre outros critérios. A este respeito, o peso do j-ésimo critério (𝑤  ) é obtido pela  

Eq. (3). 𝐶  é o quantitativo de informação contido no j-ésimo critério, determinado pela Eq. (4): 

 

𝑤 =
∑

                                                          (3) 

 

𝐶 = 𝜎 ∑ (1 − 𝑟 )                                                                     (4) 

  



                                                                                 
 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
 

 6 
 

 

Onde 𝜎  é o desvio padrão do critério j-ésimo, que quantifica a intensidade de contraste do 

critério correspondente e 𝑟  é o coeficiente de correlação entre os critérios j-ésimo e i-ésimo. 

Segundo Adali & Isik (2017), um valor alto de 𝐶  representa que um maior quantitativo de 

informação foi obtido a partir do critério fornecido, portanto, é maior a relevância do critério para 

o problema de tomada de decisão.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Para o problema de setorização de sistemas de distribuição de água, os critérios estabelecidos 

foram: custo (C1), pressão (C2), frequência de ruptura (C3) e resiliência (C4). Esses critérios são 

todos benéficos, isto é, valores mais altos são desejáveis. Considerando esses critérios, as 

alternativas serão os diferentes especialistas selecionados com experiência na problemática (A1, A2 

e A3). Os especialistas avaliam as alternativas em relação aos quatro critérios dando valores de grau 

de preferência de 0 a 100. A Tabela 1 mostra a matriz de decisão. 

 

Tabela 1 – Matriz inicial de decisão. 

Critérios → 
Alternativas ↓ 

Custo  
(C1) 

Pressão  
(C2) 

Freq. de ruptura 
(C3) 

Resiliência  
(C4) 

(A1) 90 100 95 100 
(A2) 30 40 15 15 
(A3) 100 75 50 50 

 

Aplicando o método CRITIC, a matriz de decisão é normalizada usando a Eq. (2). A matriz de 

decisão normalizada é mostrada na Tabela 2. A última linha da Tabela 2 mostra os valores do 

desvio padrão para cada critério. Os valores do coeficiente de correlação foram calculados e 

mostrados na Tabela 3. E, por fim, os pesos dos critérios (Tabela 4) foram determinados utilizando 

as Eq. (3) e (4).  

 

Tabela 2 – Matriz de decisão normalizada. 

Critérios → 
Alternativas ↓ 

Custo (C1) Pressão (C2) Freq. de ruptura (C3) Resiliência (C4) 

(A1) 0,86 1,00 1,00 1,00 
(A2) 0,00 0,00 0,00 0,00 
(A3) 1,00 0,58 0,44 0,41 
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Σ 0,54 0,50 0,50 0,50 
 

Tabela 3 – Valores do coeficiente de correlação dos critérios. 

   Custo (C1) Pressão (C2) Freq. de ruptura (C3) Resiliência (C4) 
Custo (C1) 1,00 0,85 0,75 0,73 

Pressão (C2) 0,85 1,00 0,99 0,98 
Freq. de ruptura (C3) 0,75 0,99 1,00 1,00 

Resiliência (C4) 0,73 0,98 1,00 1,00 

Tabela 4 – Pesos dos critérios. 

  
Custo  
(C1) 

Pressão 
(C2) 

Freq. de 
ruptura (C3) 

Resiliência 
(C4) 

Soma Cj Wj  

Custo (C1) – 0,15 0,25 0,27 0,68 0,37 0,49 
Pressão (C2) 0,15 – 0,01 0,02 0,19 0,09 0,13 
Freq. de ruptura (C3) 0,25 0,01 – 0,00 0,27 0,13 0,18 
Resiliência (C4) 0,27 0,02 0,00 – 0,29 0,15 0,20 

 

É possível observar que o critério com maior peso, foi o que apresentou o maior desvio 

padrão e baixa correlação com os outros critérios (ver Tabelas 2 e 3). De acordo com a Tabela 4, os 

critérios Custo (C1) e Pressão (C2) possuem o maior e o menor peso de importância, 

respectivamente. Na Tabela 1, é possível observar que o critério C2 recebeu algumas das maiores 

atribuições de importância dos especialistas perante os outros critérios. Mesmo diante desse cenário, 

o critério C2 obteve o menor peso em relação aos demais critérios, isso ocorreu, pois, as análises de 

correlação e desvio padrão foram realizadas, resultando em uma alta correlação com os demais 

critérios e um baixo desvio padrão. 

Os custos de implementação do projeto estão relacionados com os custos de aquisição e 

implantação de dispositivos (válvulas e medidores de vazão) e também aos custos relacionados à 

reabilitação da rede. Logo, trata-se de um critério importante e decisivo para os projetistas de 

setorização de redes de distribuição de água que deve ser priorizado no conjunto de soluções 

possíveis. 

A resiliência mede a confiabilidade da rede, aspecto crucial a ser considerado no projeto de 

setorização. Na sequência, a frequência de ruptura deve ser analisada no sistema, priorizando 

soluções factíveis como menores variações de pressão para evitar novos rompimentos na tubulação. 

E por fim, a minimização da pressão do sistema, critério apresentado como menor peso de 
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importância, não é considerado prioridade na setorização. Tendo em vista que dentro das soluções 

possíveis a restrição de pressão mínima está sendo garantida. 

 

4 CONCLUSÃO 

O processo de tomada de decisão exige geralmente a caracterização de cenários, avaliação de 

critérios e consideração de elementos relevantes para a problemática, a fim de minimizar erros e 

garantir o refinamento da gestão. No âmbito do gerenciamento de recursos hídricos, a setorização 

da rede é uma ferramenta indispensável para otimização da prestação de serviço e afeta diretamente 

o abastecimento da população e a imagem da concessionária. Neste estudo, o método CRITIC 

mostrou-se uma ferramenta útil para identificação dos pesos dos atributos via matriz de decisão, 

lançando-se mão de um grupo de três especialistas, cuja amostra revelou-se suficiente e eficaz para 

o processo. Através desse, foi possível definir a importância dos critérios de custo, pressão, 

resiliência e frequência de ruptura para uma solução factível, diminuindo a complexidade do 

processo de setorização. 

Através da análise de resultados, é importante destacar que o custo exerce papel decisivo para 

tomada de decisão, tendo em vista o alto investimento inicial com a adequação e reabilitação da 

rede. Os demais critérios, apesar da clara relevância para o estudo, obtiveram menores pesos, pois 

apresentam alta correlação entre si. Na medida que o SDA dispõe de um cenário de pressões estável 

e adequado, o sistema torna-se mais resiliente e com menor frequência de rupturas de tubulações, o 

que significa dizer que os critérios apresentam comportamentos similares. Esse contexto não se 

aplica ao regime de custos, visto que sistemas eficientes exigem maiores investimentos, o que pode 

vir a tornar a solução inviável economicamente. 
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