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Resumo - Este trabalho apresenta uma contribuição para a análise de sítios para implantação de 

AHEs, configurados como Pequenas Centrais Hidrelétricas, com a utilização do MAH na seleção de 

critérios e avaliação de nove alternativas na Bacia do Rio Jucu, Estado do Espírito Santo; 

considerando a alternativa de divisão de queda avaliada preliminarmente pela Concessionária de 

Energia local. Os estudos iniciais baseiam-se em levantamentos de informações pré-existentes e 

campanhas de campo, gerando um ambiente pouco específico para tomada de decisão. O MAH é 

empregado como ferramenta de auxílio a decisão, melhorando a avaliação dos resultados com base 

na interação dos diversos fatores envolvidos. Foram selecionados sete critérios para avaliação dos 

sítios da alternativa de divisão de queda, três quantitativos e quatro qualitativos. Para aplicação do 

método na determinação das prioridades em relação aos nove aproveitamentos hidrelétricos 

utilizou-se o software Expert Choice for Windows, versão 9.0, com base em consultas enviadas a 

especialistas em áreas afins ao estudo. Os resultados obtidos foram considerados coerentes com as 

expectativas dos especialistas consultados, mas o nível de precisão das informações foi considerado 

insuficiente.  

 

 

Abstract - This paper is related with small power plants sitting decision-making. The Analytic 

Hierarchy Process (AHP) was utilized in order to evaluate and compare nine site alternatives on the 

Jucu River Basin. The preliminary studies were based on existing information and results of field 

campaigns. 
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The Analytic Hierarchy Process was used for helping the decision making by improving the 

evaluation of results. There were chosen seven criteria for evaluation: three quantitative criteria– 

firm energy, energy coast and social/environmental coast, and four qualitative criteria – water 

quality, erosion risk on the construction areas, aquatic ecosystems alterations and deforestation. 

The software Expert Choice for Windows, version 9.0, was used for priorities determination 

concerning the nine small powerplants alternatives, considering specialists opinions. 

The obtained results, from the AHP application, were considered consistent with the opinion of the 

specialists.  

 

 

Palavras-chave - Aproveitamento de Energia Hidrelétrica, Método de Análise Hierárquica, Rio 

Jucu. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A escassez generalizada, a destruição gradual e o agravamento da poluição dos recursos 

hídricos em muitas regiões do mundo, ao lado da implantação progressiva de atividades 

incompatíveis, exigem o planejamento e manejo integrado destes recursos, reconhecendo o caráter 

multi-setorial do desenvolvimento dos recursos hídricos no contexto do desenvolvimento sócio-

econômico, bem como os interesses múltiplos na utilização desses recursos para o abastecimento de 

água potável e saneamento, agricultura, indústria, desenvolvimento urbano, geração de energia 

hidroelétrica, pesqueiros de águas interiores, transporte, recreação, manejo de terras baixas e 

planícies e outras atividades (MMA, 1992). 

Historicamente, o planejamento na área de recursos hídricos vem sendo desenvolvido sob a 

ótica do setor elétrico, desconsiderando as variáveis ambientais não só pela falta de estudos 

aprofundados e dificuldades em gerá-los, bem como pela busca do crescimento econômico acima 

do bem estar social. 

“A tomada de decisões a respeito de sistemas de recursos hídricos deve considerar 

obrigatoriamente aspectos hidrológicos, ambientais, econômicos, políticos e sociais, mutáveis no 

tempo e associados a incertezas de difícil quantificação. À medida  que as demandas de água 

crescem acirram-se os conflitos e disputas pelo recurso e os sistemas de recursos hídricos tendem a 

se tornar maiores e mais complexos” ( PORTO et al, 1997). 

No Estado do Espírito Santo é freqüente a utilização de softwares que simulam as condições 

ambientais de um determinado recurso natural e seu desempenho frente a um determinado impacto 

ou qualquer outro tipo de alteração natural. Entretanto, não tem sido observada a utilização de 
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métodos que integrem a lógica ao raciocínio atribuído à condição humana de tomada de decisão, em 

que muitas vezes a simulação não consegue interagir com fatores que estão além das variações 

naturais, com processos políticos, culturais e sócio-econômicos. 

Os estudos atuais relacionados à exploração, conservação e preservação dos recursos hídricos 

envolvem informações de vários níveis e áreas num ambiente de grande variação ecológica, onde se 

torna cada vez mais importante a participação dos inúmeros atores sociais envolvidos no processo 

de tomada de decisão para efetividade do gerenciamento proposto. 

O objetivo principal deste trabalho é contribuir com a análise para implementação de 

empreendimentos ligados a geração de energia hidrelétrica utilizando o Método de Análise 

Hierárquica (MAH), uma técnica de apoio à tomada de decisão, que se torna muito útil no processo 

de planejamento e gestão dos recursos hídricos, e sua aplicação na avaliação de nove sítios 

potenciais para implantação de Aproveitamento de Energia Hidrelétrica (AHE) na bacia do Rio 

Jucu – ES. 

 

O MÉTODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA (MAH) 

Os métodos multicritérios representam uma importante ferramenta no processo de auxílio à 

decisão, em que os problemas analisados são regidos pela complexidade (múltiplos atores, critérios 

e cenários), incerteza (ausência de modelos subjacentes e informações precisas, e lacunas no 

conhecimento), irreversibilidade (existência de efeitos irreversíveis) e a concepção de um modelo 

baseado no desenvolvimento sustentável (JIMÉNEZ et al, 2001). 

Entre as metodologias multicritério e multiobjetivo de apoio à decisão, foi selecionado o Método de 

Análise Hierárquica (MAH) por representar uma metodologia de fácil utilização e possível revisão 

quando a avaliação apresenta julgamentos inconsistentes, fato comum no envolvimento de muitos 

decisores com diferentes pontos de vista. Este método é considerado uma das técnicas multicritério 

mais utilizada nas mais diversas áreas do conhecimento 

O método representa também uma abertura muito grande no processo de gestão e 

planejamento ao permitir a participação de grupos não especializados, tais como grupos 

comunitários, ONGs e demais atores sociais envolvidos, respeitando a diretriz não só mundial como 

a utilizada dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos Brasileira de descentralização e 

participação da sociedade civil na conservação e preservação dos recursos naturais. 

A fundamentação teórica do MAH vem sendo desenvolvida desde dos anos 70 (CRUZ e 

PEREIRA, 1998) em resposta ao planejamento de contingência militar e empresarial, tomada de 

decisão, alocação de recursos escassos, resolução de conflitos e a necessária participação política 

nos acordos negociados (SCHMIDT, 1995).   
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Segundo Zuffo (1998) o MAH desenvolve classes para as alternativas pela necessidade de 

avaliar uma alternativa com relação a uma outra ao invés de utilizar procedimentos mais complexos 

para avaliar todas simultaneamente. 

O MAH, desenvolvido por Saaty em 1967, realiza a comparação par a par de alternativas de 

solução de um problema, baseado em informações previamente analisadas por especialistas ou 

atores envolvidos no processo. Processando valores obtidos através de uma escala predeterminada, 

distribuídos em níveis hierárquicos que envolvem critérios de avaliação e alternativas, resulta na 

prioridade de cada uma das alternativas estudada, como solução mais próxima da considerada ideal. 

Para Braga e Gobetti (1997) o MAH, também denominado Método da Matriz de Prioridade 

(BRAGA e GOBETTI, 1997; BRAGA et al, 1998), consiste basicamente em hierarquizar L 

alternativas de acordo com N objetivos. Os objetivos são ordenados através de uma matriz (Tabela 

1) onde os elementos a(i, j) da matriz indicam a importância relativa atribuída pelo decisor entre o 

objetivo i e o objetivo j através da escala sugerida por Saaty (1977), conforme a Tabela 2. 

 
Tabela 1: Matriz de preferência por objetivos. Fonte: Braga e Gobetti (1997) 

J I 
1 2 ... N 

1 a(1,1) a(1,2)  a(1,N) 
2 a(2,1) a(2,2)  a(2,N) 
. . . ... . 
. . . ... . 
. . . ... . 
N a(N,1) a(N,2)  a(N,N) 

 

Tabela 2:  A escala de SAATY e sua descrição. Fonte: Saaty (1977); Cruz e Pereira (1998) 
 

Intensidade de 
importância Definição Explicação 

1 Mesma importância As duas atividades contribuem igualmente para o 
objetivo 

3 Importância pequena de uma sobre a outra Uma atividade favorece a outra levemente 

5 Importância essencial ou grande Uma atividade favorece a outra fortemente 

7 Importância muito grande Uma atividade é fortemente favorecida e domina a 
outra na prática 

9 Importância absoluta Uma atividade é evidentemente favorecida com 
alto grau de afirmação 

2, 4, 6, 8 Valores intermediários Refinamento da escala 
Recíprocos Inversão da ordem de comparação O inverso da comparação é válido 

Racionais Razão resultante de operações com a 
escala Quando efetuamos correções de julgamento 

 

Para Schmidt (1995), a metodologia utiliza-se tanto da experiência e conhecimento 

sistemático de profissionais e atores envolvidos, quanto de dados utilizados com a mesma 
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importância, decompondo o problema em níveis hierárquicos descendentes, onde os objetivos se 

encontram no topo, seguidos pelos critérios (medidas, regras ou padrões que guiam a decisão), sub-

critérios e alternativas propostas para solução do problema em níveis sucessivos, utilizando-se da 

lógica e matemática para avaliar as relações entre os elementos envolvidos, conforme a Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC < 10%

RC > 10%

Estruturar a situação de decisão numa hierarquia 

O decisor estabelece suas preferências, comparando par-a-par os elementos 
de um nível da hierarquia em relação ao nível imediatamente superior 

Determinar para cada matriz da hierarquia o vetor de pesos

Checar a consistência dos preferências em função da 
Razão de consistência

Determinar a importância relativa de cada alternativa em 
relação ao objetivo maior

Valoração 

Consistência 

Vetor de pesos 

Preferências 

Hierarquia 

Figura 1.  Fluxograma geral do MAH. Fonte: Schmidt (1995). 

 

O MAH é utilizado para obter julgamentos através de consenso, gerando uma síntese de 

interesses, sendo normalmente apreciado por medir fatores tanto qualitativos como quantitativos, 

tangíveis ou intangíveis, e possibilitar durante sua aplicação a inclusão de diferenças e conflitos de 

opiniões (SCHMIDT, 1995). 

Para Orofino (1996), o MAH divide-se basicamente em três etapas: (i) a estruturação da 

hierarquia; (ii) a agregação das preferências e (iii) a operacionalização da matriz de referência.  

A estruturação da hierarquia deve considerar todos os elementos importantes para a avaliação, 

e permitir mudanças ao longo do processo  para que possam ser feitas reestruturações, à medida que 

novas informações e um melhor conhecimento do problema sejam adquiridos, considerando o 

ambiente que acerca o problema; os possíveis  atributos que contribuam para a solução; e  

identificar os principais atores sociais envolvidos (OROFINO, 1996; SCHMIDT, 1995).  

Segundo Orofino (1996) os resultados da comparação paritária (julgamentos dos atrores 

envolvidos) são colocados numa matriz A quadrada n x n, seguindo-se para todos os elementos do 

mesmo nível, em relação aos do nível acima. Posteriormente, os pesos dos componentes de cada 

estrato da hierarquia são calculados, bem como a consistência dos julgamentos dos decisores, 

encontrando-se os autovetores (ordem de prioridade) e autovalores (medida de consistência do 

julgamento). 

Em cada matriz A o elemento a(i, j) indica a  importância relativa da alternativa  i sobre a 

alternativa j, para atingir o objetivo considerado. Assim, se a (1,3) = 5,0 o decisor entende que 
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existe uma considerável  superioridade da alternativa 1 sobre a alternativa 3, no sentido de atingir o 

objetivo considerado (BRAGA e GOBETTI, 1997). 

Para Braga e Gobetti (1997) a consistência das preferências é importante quando o  número de 

objetivos (N) é grande, em que pode ocorrer inversão de preferências, e como na matriz a(i, j) as 

comparações são feitas ao pares, a  consistência geral é muito importante, podendo ser empregados 

alguns índices de consistência tais como (OROFINO, 1996) a razão de consistência (RC), que é a  

relação entre o índice de consistência (IC) e o índice aleatório ou randômico (IR) e permite avaliar o 

grau de violação da proporcionalidade e transitividade dos julgamentos dos atores, evidenciando a 

necessidade de novos julgamentos ou aquisição de informações mais apuradas sobre os critérios 

utilizados. 

 

O SOFTWARE EXPERT CHOICE 

Este software representa uma contribuição significativa para o processo de tomada de decisão, 

auxiliando o usuário na solução e problemas complexos que envolvem muitos critérios e várias 

alternativas. Entretanto, a solução reflete a perícia do usuário, e não do computador. 

Com o Expert Choice, o MAH é aplicado com alguns recursos gráficos, utilizando conceitos e 

matrizes recíprocas para análise de inconsistências no julgamentos do usuário (ZUFFO, 1998). 

O software, segundo o próprio tutorial, permite a construção de uma hierarquia em que se 

organizam todos os fatores relevantes à solução de um problema de maneira lógica e sistemática, 

relacionando critérios e sub-critérios potenciais na análise de alternativas. 

Após a criação da hierarquia, o software pergunta ao usuário o quanto uma alternativa é mais 

importante do que outra, em relação aos critérios selecionados. O julgamento é realizado através do 

MAH, utilizando-se um questionário simples, uma escala gráfica de preferência, ou uma escala 

equivalente de 1 a 9, conforme a escala de SAATY. 

O Expert Choice determina se as comparações aos pares realizadas durante a aplicação do 

método são lógicas e consistentes, através do Índice de Inconsistência. 

Finalmente, as comparações paritárias são sintetizadas em um ranking geral de todas as 

alternativas. O resultado é um jogo de prioridades para as alternativas, em que uma alternativa que 

apresenta prioridade final de 0,40 e outra com prioridade de 0,20, significa que a primeira 

alternativa não só é melhor que a segunda, com o é duas vezes tão boa quanto a segunda. 

O software desenvolve o julgamento baseado no conhecimento, experiência e preferências do 

decisor de maneira consistente, através da matemática, tornando-se útil em processos de decisão em 

grupo. Facilitam portanto, a discussão dos vários aspectos de um problema e as perícias do grupo 

participante da solução de um problema. 
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A síntese dos relutados representa a conversão de todas as prioridades locais em prioridades 

globais ao longo do modelo, obtendo os pesos de todas as alternativas. Os pesos globais de cada 

alternativa são somados, obtendo os pesos sintetizados finais, ou a prioridade final para cada 

alternativa. 

Os resultados são avaliados através do Gráfico de Desempenho, no qual, em uma única tela,  

são mostrados os comportamentos de cada alternativa em relação ao critério e o comportamento 

deste. Através da Dinâmica de Sensibilidade pode ser visualizado, interativamente, como um 

critério que afeta o nível de prioridade das alternativas, aumentando ou diminuindo seu valor. 

 

A BACIA DO RIO JUCU 

A bacia hidrográfica do Rio Jucu, objeto do estudo de caso desta pesquisa, abrange seis 

municípios e é uma das principais fontes de abastecimento da região da Grande Vitória. 

O Rio Jucu é dividido em dois principais afluentes – Braço Norte e Braço Sul. Os trechos 

médio e superior da bacia estão relacionados com a agropecuária, enquanto as principais áreas 

urbanas estão localizadas nas cidades de Domingos Martins e Marechal Floriano. A bacia apresenta 

um proeminente desenvolvimento industrial em seu baixo curso. 

O estudo de caso foi realizado utilizando-se dados dos Estudos Finais de Inventário 

Hidrelétrico das  Bacias Hidrográficas do Espírito Santo, desenvolvido pela ENGEVIX, sob 

coordenação da ESCELSA, concessionária de energia local no ano de 1999, seguindo os padrões da 

ELETROBRÁS. 

Com base nas informações levantadas pelo estudo para a Bacia Hidrográfica do Rio Jucu, foi 

avaliada uma única alternativa de divisão de queda (Tabela 3), caracterizada pelo aproveitamento de 

quedas disponíveis e com os níveis d’água dos aproveitamentos individualizados definidos em 

função de limitações ambientais importantes (ENGEVIX, 1999a), contando com 12 

aproveitamentos hidrelétricos (AHEs) que durante o estudo passaram a configurar apenas onze,  

devido à proximidade e otimização de dois AHEs. 

 
Tabela 3: Alternativa de divisão de queda. 

Rio Queda bruta total disponível (m) Queda bruta aproveitável (m) 
Jucu Braço Norte 800 615 
Jucu Braço Sul 550 360* 

Jucu (após confluência) 50 - 
* Parte desta já é aproveitada na UHE Jucu. Fonte: adaptado de ENGEVIX (1999a) 
 

Os aproveitamentos foram configurados para instalação de Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCHs), conforme incentivo da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e estão 

apresentados na Tabela 4, como se segue. 
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Tabela 4: Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia do Rio Jucu – ES 

AHE Designação Nome 
Jucu1 JUC1 - 

Jucu Sul 3 JS3 - 
Jucu Sul 5 JS5 Marechal Floriano

Jucu Norte 2 JN2 - 
Jucu Norte 3 JN3 Pedreira 
Jucu Norte 4 JN4 - 
Jucu Norte 5 JN5 - 
Jucu Norte 6 JN6 São Bento 
Jucu Norte 7 JN7 Campinho 

Jucu Norte 8/9 JN8/9 Santa Isabel 
Jucu Norte 10 JN10 - 

 
 

Dentro dos aspectos ambientais do setor hidroenergético, torna-se claro que uma Pequena 

Central Hidrelétrica (PCH) apresenta inúmeras vantagens sobre as usinas de grande e médio porte, 

em relação aos impactos associados a sua implantação (SOUZA e SOUZA, 2001). 

Além do incentivo que as PCHs vem recebendo no últimos anos, configuram-se como 

alternativas atraentes em determinados ambientes de geomorfologia desfavorável a 

empreendimentos de grande porte, como é o caso do Estado do Espírito Santo. 

Foram escolhidos ao acaso 9 dentre os 11 aproveitamentos, devido à limitação do software 

Expert Choice. 

 

Características dos aproveitamentos hidrelétricos 

A bacia do Rio Jucu apresenta locais potenciais viáveis de aproveitamento sempre que houver 

a combinação de quedas disponíveis em trechos mais concentrados e vazões de expressão, a 

exemplo dos locais JN6, JN7 e JS5 (ENGEVIX, 1999a). 

Para os estudos energéticos dos Aproveitamentos Hidrelétricos (AHEs), foram considerados 

como período crítico  os meses compreendidos entre junho de 1949 e novembro de 1956, 

correspondentes aos 90 meses previstos pela ELETROBRÁS (ENGEVIX, 1999a). 

O sistema de referência em estudo pela ENGEVIX (1999a) considerou aproveitamentos com 

arranjos gerais muito semelhantes, representados pela construção de um pequeno barramento e 

vertedouro, apenas para o afogamento da tomada d’água; um circuito adutor lateral, normalmente 

composto por um túnel escavado em rocha; e casa de força do tipo abrigada, contendo no mínimo 

duas unidades geradoras, podendo ser visualizados na Tabela 5 os benefícios energéticos de cada 

um dos 9 aproveitamentos. 
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Tabela 5: Aproveitamentos hidrelétricos selecionados na Bacia do Rio Jucu – ES. Fonte: ENGEVIX (1999a) 

AEH Altura de Queda     
(m) 

Vazão Mínima no Período Crítico 
(m³/s) 

Energia Firme      
(MW médios) 

Potência Instalada   
(MW) 

JUC1 31,36 26,29 6,84 13,7 
JS3 117,6 5,68 5,55 11,1 
JS5 235,2 6,63 12,5 25 
JN4 29,4 12,23 5,3 10,6 
JN5 29,4 14,43 3,5 7 
JN6 117,6 15,66 15,3 30,6 
JN7 166,6 16,51 22,9 45,9 
JN9 46,06 18,28 6,7 13,9 

JN10 28,42 22,29 5,5 10,9 
 

 

ANÁLISE MULTICRITÉRIO DOS AHEs NA BACIA DO RIO JUCU 

Metodologia 

O Método de Análise Hierárquica foi utilizado na avaliação do desempenho de 9 sítios 

potenciais para localização de Aproveitamentos de Energia Hidrelétrica (AHE), configurados para 

instalação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), ordenando-se as alternativas dos sítios por 

ordem de escolha através da hierarquização. 

Os procedimentos iniciais para aplicação do MAH seguiram as seguintes etapas (SAATY, 

1991): (i) descrição do problema; (ii) inserção do problema em um contexto amplo, incluindo 

atores, objetivos e produtos; (iii) identificação dos critérios que influenciam o desenrolar do 

problema; (iv) estruturação da hierarquia; e (v) remoção de ambigüidades, através da redefinição de 

elementos da hierarquia. 

Foi realizado um levantamento de informações a respeito da área e das problemáticas 

envolvidas no estudo realizado pela ESCELSA, com base em informações de campo e revisão 

bibliográfica, contando-se ainda com as informações geradas pelo Consórcio Intermunicipal dos 

Rios Jucu e Santa Maria da Vitória e outros órgãos ambientais competentes. 

Com base nas informações disponíveis, foram definidos critérios qualitativos e quantitativos 

que possibilitasse a diferenciação dos aproveitamentos entre si através da comparação paritária 

(Tabela 6). 

Com os critérios eleitos, esses foram comparados entre si através do MAH para determinar 

sua real importância dentro do processo de tomada de decisão (remoção de ambigüidades), 

diminuindo a complexidade da avaliação perante excesso de julgamentos que poderiam configurar-

se desnecessários. 
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Tabela 6: Critérios qualitativos e quantitativos selecionados para a diferenciação dos aproveitamentos entre si através 
da comparação paritária. 

 

Critérios Nomenclatura  Descrição 

Energia Firme 
Quantidade de energia elétrica média que uma usina é capaz 
de gerar, dentro do período crítico energético, representado 

pela disponibilidade hídrica (MÚLLER, 1995). 

Custo Total Custo total dos os aproveitamentos na fase preliminar do 
estudo de divisão de queda. 

Custo de Energia Custo de Energia de consumo 

Critérios 
Quantitativos 

Custo de terrenos, recolocações e outras 
ações sócio ambientais               
(Custo sócio-ambiental) 

Desapropriações, terrena a serem adquiridos, recolocações de 
edificações, etc. 

Supressão de área com cobertura 
vegetal relevante (Vegetação) 

Avaliação dos aproveitamentos em relação ao tipo de 
vegetação e estágio de sucessão ecológica encontrado na área 

dos conjuntos barragem, casa de força e reservatório. 

Alterações na estrutura da fauna 
aquática – ambiente e espécies 

(Ictiofauna) 

Informações sobre localização do conjunto barragem, casa de 
força e reservatório dos aproveitamentos nas diferentes 

unidades geo-ambientais, diferenciadas pela diversidade e 
complexidade de ambientes (HABTEC, 1997). 

Suscetibilidade à erosão nas áreas de 
construção (Erosão) 

Carregamento de material particulado no leito do rio nas áreas 
onde estão localizados os conjuntos barragem, casa de força e 

reservatório. 
Perda de áreas rurais de valor 

significativo (Áreas rurais) 
Análise do usos e cobertura do solo, fertilidade e aptidão 

agrícola. 
Modificação da qualidade de água à 

montante (Qualidade) 
Análise do Índice de Qualidade da água (IQA) nos pontos de 

monitoramento dos Rios Jucu Braço Norte e Sul. 

Critérios 
Qualitativos 

Implicações na saúde da população 
(Saúde) 

Avaliação da qualidade de água e seus possíveis usos pela 
população ribeirinha na área do reservatório. 

 
 

Com base nas informações disponíveis, a comparação paritária foi realizada sob a ótica do 

analista, utilizando-se o Expert Choice. Os critérios qualitativos e quantitativos foram comparados 

separadamente e, após a exclusão de critérios com menor peso na avaliação, os critérios 

efetivamente selecionados foram utilizados para composição da hierarquia final, submetida a 

especialistas. 

Após a seleção de critérios, deu-se prosseguimento à aplicação do MAH com as seguintes 

etapas (SAATY, 1991): (i) priorização dos critérios básicos com relação aos seus impactos no 

objetivo geral; (ii) definição da questão para comparação paritária; (iii) inserção e julgamentos das 

comparações paritárias; e (iv) cálculo dos vetores prioridade. 

Para definição das informações relativas aos critérios e aproveitamentos, foram utilizados 

mapas constantes dos estudos da ENGEVIX (1999a; 1999b; 1999c) e HABTEC (1996a; 1996b; 

1996c; 1996d; 1996e). A localização dos conjuntos barragem, reservatório e casa de força, dos 

aproveitamentos, foi comparada com as informações ambientais disponíveis nos mapas 

pesquisados. 
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Os critérios quantitativos foram comparados paritariamente, com base nas informações 

geradas por ENGEVIX (1999a), e os valores dos julgamentos em relação aos aproveitamentos 

hidrelétricos foram obtidos comparando valores de cada aproveitamento quanto aos critérios 

selecionados através do gráfico de proporções do Expert Choice, uma vez que estes valores não 

apresentam subjetividade durante o julgamento. 

Os critérios qualitativos foram submetidos à avaliação de especialistas através de uma carta 

consulta incluindo informações relevantes à pesquisa e uma ficha de avaliação. Foram consultados 

especialistas nas áreas de recursos hídricos, meio ambiente e energia hidroelétrica, para definição 

dos pesos relativos aos critérios e julgamentos dos aproveitamentos, baseados na escala de valores 

de Saaty (1997). 

Com o resultado da consulta, foram obtidos valores para cada uma das alternativas em relação 

as outras, para cada especialistas. Estes valores foram somados e obtidas as suas médias, 

representando as preferências do grupo formado pelo conjunto de respostas dos decisores. 

Os valores médios da comparação paritária para os critérios qualitativos foram inseridos nas 

matrizes de avaliação do Expert Choice, obtendo-se pesos individuais de cada alternativa e critérios, 

e os pesos globais como resultado final. 

Para cada matriz de comparação de alternativas, no nível 2 da hierarquia (alternativas), foi 

calculado o maior autovalor e o autovetor associado, multiplicando-se a autovetor encontrado pelo 

autovetor do nível acima (nível 1 ou critérios), obtendo-se o vetor prioridade global para cada uma 

das alternativas MOUETTE e FERNANDES (1996). 

Os vetores prioridade apresentam a importância relativa de cada alternativa em relação à 

outra, e de um critério em relação ao outro. Somando-se os vetores encontra-se como resultado a 

unidade. 

Os vetores prioridades dos critérios são denominais pesos, e multiplicados pelos vetores das 

matrizes das alternativas resultam na prioridade das alternativas em relação aos critérios. O 

resultado final é processado de maneira linear, gerando-se nova avaliação de cada alternativa em 

relação a todos os critérios simultaneamente, onde a soma das prioridades é igual a unidade. 

Na fase de construção e avaliação das matrizes de comparação paritária e cálculo de 

autovetores e autovalores onde, por exemplo, o fato de A>B, B>C e C>A, evidencia inconsistência 

de julgamentos (GUEDES,1998). 

Ao final da avaliação, as alternativas foram ordenadas por nível de prioridade em um ranking 

geral, configurando aproveitamentos que apresentam da melhor à pior performance em relação aos 

critérios de avaliação utilizados na pesquisa. 

A apresentação de matrizes de comparação paritária seguiu a configuração gerada pelo 

software Expert Choice. Assim, valores que estão em vermelho e sublinhados, significam a leitura 
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inversa da prioridade, ou seja, uma alternativa da primeira linha da matriz é preferível a da primeira 

coluna, tantas vezes quanto o valor apresentado. Isto difere da leitura usual do método, onde a 

leitura de preferência deve ser feita com uma alternativa da primeira coluna da matriz n vezes mais 

importante do que a alternativa da primeira linha. 

 

Seleção dos critérios qualitativos 

A comparação paritária resultou na matriz mostrada na Tabela 7. 

 
Tabela 7: Matriz de comparação paritária para critérios qualitativos de avaliação de  

nove alternativas de localização de PCH. 
 

Critérios Vegetação Qualidade Ictiofauna Erosão Áreas Rurais Saúde 
Vegetação 1 2 1 2 2 2
Qualidade  1 2 2 2 1 
 Ictiofauna   1 2 1 2

Erosão    1 2 2
Áreas Rurais     1 2

Saúde      1 
 

Com a aplicação do MAH, foram obtidos os seguintes vetores de prioridades (pesos dos 

critérios), conforme pode ser verificado na Tabela 8, com razão de consistência igual a 0,03 (RC = 

3%). 

 
Tabela 8: Vetores de prioridades da comparação paritária dos critérios qualitativos 

Objetivo Critérios Prioridades 
Vegetação 0,157 
Qualidade 0,244 
 Ictiofauna 0,141 

Erosão 0,114 
Áreas Rurais 0,100 

Comparar critérios 
Qualitativos de avaliação 

Saúde 0,244 
 

Analisando-se as informações disponíveis, a revisão bibliográfica e o resultado da 

hierarquização (Tabela 8), pode-se observar que o critério relacionado com a perda de áreas rurais 

alcançou o menor valor dentro da avaliação. Isto se deve ao fato de os reservatórios terem 

dimensões pequenas e estarem, em sua maioria, encaixados em vales de declividade inadequada ao 

cultivo agrícola, sendo portanto suprimidos da avaliação os respectivos aproveitamentos. 

O critério referente a implicações na saúde da população ribeirinha pelos possíveis usos da 

água dos reservatórios está intimamente relacionado ao critério de modificações na qualidade da 

água à jusante e à montante dos empreendimentos. Por esta razão, este critério foi suprimido 

também para diminuir a complexidade dos julgamentos. Uma vez que os resultados do critério 
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relacionado à qualidade da água podem levar a conclusões sobre a saúde da população na ausência 

de informações mais precisas. 

Ao se retirar um ou mais critérios, o software refaz a análise com as pontuações atribuídas aos 

outros critérios inicialmente. 

 

Seleção dos critérios quantitativos 

Pela matriz comparação paritária podemos ver que o critério relativo ao custo total dos 

empreendimentos apresentou valor muito baixo em relação aos outros critérios, resultando em seu 

abandono como fator de diferenciação (Tabela 9). 

 
Tabela 9: Matriz de comparação paritária para critérios quantitativos de avaliação de  

nove alternativas de localização de PCHs. 
Critérios Energia Firme Custo Total Custo de Energia Custo Sócio-Ambiental 

Energia Firme 1 1,6 1,3 1,2
Custo Total  1 1,8 1,3

Custo de Energia   1 1,4 
Custo Sácio-Ambiental    1 

 
A Tabela 10 Mostra os vetores de prioridades, com razão de consistência igual a zero, 

representando os pesos de cada critérios em função da comparação paritária. A Tabela 11 mostra os 

sete critérios selecionados. 

 
Tabela 10: Vetores de prioridades da comparação paritária dos critérios quantitativos. 

Objetivo Critérios Prioridades 
Energia Firme 0,270 

Custo Total 0,176 
Custo de Energia 0,325 

Comparar critérios 
Quantitativos de Avaliação

Custo Sócio-Ambiental 0,229 
 

Tabela 11: Critérios quantitativos e qualitativos utilizados na avaliação de nove sítios potenciais para implantação de 
PCH na bacia do Rio Jucu – ES 

 

Critérios Quantitativos Critérios Qualitativos
Energia Firme Vegetação 

Custo de Energia Qualidade 
Custo Sócio-Ambiental  Ictiofauna 

Erosão 
 
Estruturação da hierarquia final de avaliação 

Foi estruturada a hierarquia final de avaliação de critérios e alternativas utilizada na avaliação do 

estudo de caso (Figura 2), dividida em três níveis: (i) nível zero, ou objetivo; (ii) nível 1 ou critérios 

e (iii) nível 2 ou alternativas. 
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Figura 2:  Hierarquia de critérios e alternativas de aproveitamentos hidrelétricos na Bacia do Rio Jucu. 

 

Os critérios utilizados na construção da hierarquia foram submetidos à comparação paritária, 

através do Expert Choice, para o preenchimento das matrizes de avaliação utilizou-se os valores 

médios gerados pela consulta à especialistas no caso dos critérios qualitativos, e os valores dos 

critérios quantitativos gerados pelo software Expert Choice através da comparação pelo gráfico de 

proporções (Tabela 12), obtendo os Vetores de prioridades dos critérios (Tabela 13). 

 
Tabela 12:  Matriz de comparação paritária dos critérios qualitativos e quantitativos. 

Critérios Custo Energia Energia Firme Custo Social Erosão Qualidade Ictiofauna Vegetação
Custo Energia 1 3 4 4 2 2 2 
Energia Firme  1 2 3 2 2 2 
Custo Social   1 2 5 2 2 

Erosão    1 6 3 4
Qualidade     1 6 7 
Ictiofauna      1 2 
Vegetação       1 

 

Tabela 13: Vetores de prioridades dos setes critérios qualitativos e quantitativos para avaliação de nove sítios 
potenciais ara implantação de PCH. 

 

Objetivo Critérios Prioridades 
Custo Energia 0,193 
Energia Firme 0,110 
Custo Social 0,062 

Erosão 0,049 
Qualidade 0,393 
Ictiofauna 0,119 

Comparar 
critérios 

quantitativos 
de avaliação 

Vegetação 0,074 
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Entre os critérios quantitativos e qualitativos, os critérios referentes à modificações na 

qualidade da água e ao Custo de Energia, demostraram-se mais importantes que os demais, segundo 

a avaliação comparativa (Tabela 13), apresentando razão de consistência igual a 9%, que embora 

alta não inviabiliza o processamento dos resultados, que somente deve ser revisto quando alcançar 

valores iguais ou maiores que 10%. 

Os vetores prioridades encontrados na análise dos critérios representam os pesos que irão 

influenciar a análise de alternativas durante o processamento das matrizes para geração do ranking 

final 

Após análise de pesos dos critérios, as nove alternativas de localização de PCHs foram 

comparadas paritariamente em relação a cada um dos sete critérios selecionados. 

 

Ranking Geral dos AHEs 

Com base nestes resultados, a hierarquia pode ser sistematizada conforme a Tabela 14, 

apresentando performance de todas as alternativas (aproveitamentos hidrelétricos) em relação os 

critérios de avaliação. O processamento deste ranking através do Método de Análise Hierárquica, 

leva aos resultados mostrado no Gráfico de Desempenho (Figura 3), na qual é apresentada a 

performance geral dos sítios potenciais para implantação de pequenas centrais hidrelétricas. 

 
Tabela 14: Prioridades dos critérios qualitativos, quantitativos e dos ? 

nove aproveitamentos hidrelétricos na Bacia do Rio Jucu – ES 
 

Prioridades Critérios Pesos 
JUC1 JS3 JS5 JN4 JN5 JN6 JN7 JN9 JN10 

Energia Firme 0,110 0,077 0,063 0,145 0,027 0,036 0,206 0,306 0,077 0,062 
Custo Energia 0,193 0,079 0,072 0,169 0,035 0,077 0,163 0,217 0,105 0,083 
Custo Social 0,062 0,07 0,072 0,151 0,048 0,059 0,126 0,228 0,073 0,172 
Vegetação 0,074 0,029 0,063 0,063 0,063 0,017 0,063 0,145 0,279 0,279 
Ictiofauna 0,119 0,062 0,179 0,052 0,106 0,094 0,271 0,153 0,028 0,055 
Qualidade 0,393 0,059 0,132 0,018 0,222 0,169 0,24 0,109 0,018 0,033 

Erosão 0,049 0,047 0,311 0,049 0,123 0,123 0,049 0,049 0,123 0,123 
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Figura 3: Gráfico de desempenho - Análise da performance dos critérios e alternativas geradas pelo Expert Choice 
através do Método de Análise Hierárquica (MAH) para sete critérios e nove aproveitamentos hidrelétricos na bacia do 
Rio Jucu – ES. 

 

Estes valores representam os vetores prioridades obtidos com a aplicação do MAH em cada 

uma das matrizes de comparação paritária para as alternativas em relação aos critérios, e dos 

critérios entre si (pesos). 

Para analisar os resultados, o Expert Choice fornece várias opções de recursos gráficos. O 

gráfico que apresenta a performance dos resultados fornece o peso alcançado pelos critérios em 

barras no eixo X, enquanto a performance de cada alternativa em relação a cada um dos critérios, é 

demonstrada no mesmo eixo. Como o gráfico é dinâmico, ou seja, permite aumentar ou diminuir o 

peso dos critérios, pode ser observado com este procedimento altera o comportamento de cada 

alternativa, como uma análise de sensibilidade. 

Na análise da performance (Figura 3) pode ser observado o ranking geral das alternativas, 

ficando os aproveitamentos JN6 e JN7 com os melhores resultados. O aproveitamento JN6 

destacou-se pelos valores de prioridade em relação à qualidade da água, alterações na estrutura da 

fauna aquática e energia firme, embora apresente resultados relativamente baixos para supressão de 

cobertura vegetal relevante e suscetibilidade à erosão. O aproveitamento JN7 destacou-se 

principalmente pela energia firme, custo sócio-ambiental e alterações na estrutura da fauna aquática. 

XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 16



Os aproveitamentos que apresentam a menor performance no ranking geral (JS5, JN9 e JUC1) 

estão intimamente associados à qualidade da água, uma vez que recebem o aporte direto de 

esgotamento sanitário dos municípios de Domingos Martins e Marechal Floriano. 

No caso do aproveitamento JUC1, sua performance geral foi a mais baixa, sendo a único 

aproveitamento com todos os vetores prioridades abaixo de 0,1 em toda a avaliação. Sua avaliação 

foi mais acentuada pelos critérios com maior peso, como a qualidade da água, devido a sua 

localização logo abaixo dos municípios de Domingos Martins e Marechal Floriano, e supressão de 

cobertura vegetal, onde alcançou o menor vetor. 

O aproveitamento JN4 apresentou boa performance em relação a qualidade da água, 

susceptibilidade à erosão e alterações na estrutura da fauna aquática, mas sua performance foi 

relativamente baixa quando avaliado pelos critérios quantitativos, como custo de energia, energia 

firme e custo sócio-ambiental. 

O aproveitamento JS3 obteve bons resultados pelos critérios relacionados à alteração da 

estrutura da fauna aquática e qualidade da água, mas destacou-se por apresentar menor 

suscetibilidade à erosão, embora este critério tenha pouco peso significativo na avaliação. 

O peso do critério relacionado com a qualidade da água também aumentou a performance do 

aproveitamento JN5. Entretanto, a extensão do reservatório necessário para a viabilidade do 

aproveitamento diminuiu o seu rendimento em relação à supressão da cobertura vegetal relevante, 

além de apresentar baixo valor para energia firme, e alta custo de energia. 

O aproveitamento JN10 alcançou melhor performance em relação à supressão de cobertura 

vegetal relevante e custo sócio ambiental, mas os baixos valores relativos  qualidade da água 

principalmente, custo de energia e energia firme renderam-lhe a sexta colocação no ranking das 

alternativas. 

 

Análise Geral dos Resultados 

O resultado geral da avaliação utilizando-se o Método de Análise Hierárquica pode ser 

visualizado na Tabela 15. 

 
Tabela 15: Resultado final da hierarquização dos Aproveitamento Hidrelétricos 

Ranking Geral 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

JN6 JN7 JN4 JS3 JN5 JN10 JS5 JN9 JUC1 
 

Os aproveitamentos com melhor performance com a aplicação do MAH, não apresentam as 

alternativas escolhidas, mas as que dentro do quadro de avaliação apresentado, demostraram melhor 

desempenho em relação às outras. 
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Isso significa que a avaliação paritária de alternativas estabelece como padrão a comparação 

de cada alternativa com a outra, e não se baseia em alguma categoria de avaliação externa aos 

aproveitamentos analisados. Ou seja, não existe um modelo ideal para comparação, e nenhuma 

alternativa é descartada dentro do modelo, mas hierarquiza dentro de seu desempenho em relação a 

outras alternativas, em função dos critérios escolhidos. 

Os aproveitamentos JN6, JN7 e JN4 apresentaram melhor desempenho na avaliação geral das 

alternativas, enquanto que, comparado com as demais alternativas, os aproveitamento JUC1, JN9 e 

JS5 apresentaram baixa performance. 

Com a aplicação do método em um ambiente de informações mais completo, com outros 

critérios de avaliação, ou com outro grupo de decisores, os resultados seriam possivelmente 

diferentes, mas o método demonstrou-se eficiente na integração de informações qualitativas e 

quantitativas, de caracter subjetivo ou não, que resultaram em uma hierarquização coerente com o 

nível de informações utilizadas para realização deste trabalho. 

O custo de energia representa um critério importante, apresentando o segundo maior peso em 

toda a avaliação, em detrimento de um critério ambiental associado à qualidade da água pelas 

condições de ocupação da bacia e atual manejo de efluentes, bem como aspectos técnicos do 

empreendimento. 

A data de implantação dos empreendimentos não foi considerada um fator de preferência, mas 

torna-se interessante observar o posicionamento do aproveitamento JS5 no ranking geral, situado 

em menor preferência do que outros aproveitamentos, que sob a análise conjunta de outros fatores, 

demostraram melhor performance.  

O peso dos critérios utilizados influenciou significativamente a ordenação de alternativas, e 

em alguns casos a avaliação apresentou-se superestimada. Como a soma dos vetores prioridade é a 

unidade, o valor de importância dado pela comparação paritária pode estabelecer uma distância 

muito grande entre as alternativas de maior importância que as demais, o que não reflete a realidade 

das matrizes de comparação paritária. 

No caso do critério referente a erosão nas áreas de construção, os valores apresentados na 

matriz de comparação de alternativas eram medianos, segundo a escala de SAATY, não 

apresentando nenhum valor extremo, entretanto a alternativa JS3 ficou com prioridade muito 

superior aos demais, sem realmente apresentar no contexto real esta prioridade, fruto da distribuição 

matemática de valores. 

Também para os critérios quantitativos, submetidos ao MAH pelo gráfico de proporções, 

verificou-se que o software atribui ao menor valor quantitativo o menor valor na escala, e ao maior 

valor, o valor extremo da escala de SAATY. Os resultados demonstraram-se coerentes, mas 
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observou-se que o contexto decisório resumiu-se aos valores das alternativas, excluindo-se qualquer 

informação adicional. 

Isso implica que o MAH considerou como melhor alternativa o maior valor apresentado, 

dando-lhe o valor extremo da escala, e a pior alternativa o menor valor, comparando as demais com 

base nesses extremos, o que redimi das avaliação o fato de que a melhor alternativa, quando 

comparada com outros padrões técnicos externos, pode não ser merecedora de um valor extremo, 

superestimando o seu valor na análise global. 

O Método de Análise Hierárquica demonstrou-se eficaz no auxílio à tomada de decisão, 

servindo como ferramenta de análise e ordenação de alternativas em um ambiente de informações 

pouco específicas, e envolvendo diferentes setores interessados, uma vez que pondera fatores que 

trazem benefícios e prejuízos tanto para o meio ambiente e comunidades locais, como para 

implantação e operação dos empreendimentos pela empresa interessada. 

O software Expert Choice demonstrou-se eficiente também, pois permite a avaliação da 

hierarquia através dos recursos gráficos, possibilitando a revisão de critérios e julgamentos durante 

a evolução da análise, sem comprometer  andamento da avaliação. 

Entretanto, com o nível de precisão das informações utilizadas para este trabalho, verificou-se 

que a comparação de alternativas ficou prejudicada, apresentando caráter subjetivo no 

enquadramento. Isto conferiu aos resultados uma falsa ilusão de precisão, que pode ser contestada 

devido ao ambiente de grande incerteza onde as alternativas foram julgadas. 

Embora a redução da subjetividade seja o objetivo de muitos pesquisadores em relação aos 

métodos multicriteriais de auxílio à decisão, nem toda a subjetividade verificada na aplicação do 

MAH durante esta pesquisa pode ser atribuída ao método, uma vez que a base de informações 

utilizada não era eficiente. 

De um lado apresenta-se um caráter positivo do método, já que o cenário pouco específico 

não impede que a avaliação seja feita, sobretudo por utilizar a experiência de especialistas e de 

atores que conhecem melhor a realidade dos problemas e as possíveis conseqüências de suas 

escolhas. 
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