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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de modelo de análise de decisão 

multicritério voltado à seleção de técnicas compensatórias. O modelo de análise multicritério 

desenvolvido utiliza o método Promethee II e utiliza sete critérios de seleção envolvendo 

características hidrológicas, ambientais, econômicas e sociais. Um estudo de caso de 

aplicação do modelo desenvolvido visa selecionar uma técnica compensatória para 

implantação em nível de um lote localizado em um bairro na cidade do Rio de Janeiro. Foram 

avaliados cinco cenários cada um adotando um técnica compensatória diferente, sendo elas: 

reservatório de acumulação, pavimento permeável, telhado verde, jardim de chuva e jardim 

rebaixado. Os resultados da análise multicritério indicaram o cenário que utiliza o pavimento 

permeável como a primeira alternativa dentre as avaliadas com base nos critérios adotados. O 

modelo proposto demonstrou sua aplicabilidade ao estudo em questão, podendo facilitar o 

processo de tomada de decisão no âmbito da gestão de águas urbanas. 
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INTRODUÇÃO 

No âmbito da drenagem urbana o crescimento acelerado das cidades ocorrido 

normalmente de maneira desordenada e sem planejamento fez com que a maioria das 

intervenções fossem sempre voltadas para uma lógica de afastamento e condução da água 

pluvial para jusante.  

Durante muito tempo esta abordagem, aqui denominada de drenagem urbana 

convencional dominou as decisões e investimentos no setor. Todavia, percebeu-se com o 

tempo que tal abordagem gerava algumas repercussões desagradáveis e não sustentáveis, pois 

apenas transferia o problema de gestão das águas de montante para jusante resultando muitas 

vezes em intervenções e construção de estruturas cada vez maiores.  
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Como alternativa a esta abordagem tem-se as denominadas técnicas compensatórias as 

quais visam minimizar os efeitos da urbanização sobre os processos hidrológicos 

beneficiando a qualidade de vida da população e a preservação ambiental (BAPTISTA et al., 

2011; CANHOLI, 2015). 

As técnicas compensatórias compreendem um conjunto de estruturas de drenagem 

voltadas ao amortecimento e retenção das vazões escoadas e da infiltração das águas 

(MIGUEZ et al., 2015). Vários são os exemplos de estruturas ou técnicas compensatórias, tais 

como: valas de infiltração, telhado verde, jardim de chuva, jardim rebaixado, reservatórios e 

pavimentos permeáveis. Tendo em vista que existe uma infinidade de técnicas compensatórias 

passíveis de utilização sendo que cada uma possui suas vantagens e desvantagens, a decisão 

de qual delas é mais adequada para determinada situação trata-se de uma tarefa difícil. 

Ressalta-se ainda que a escolha de determinada técnica torna-se ainda mais desafiadora para o 

tomador de decisão, pois a gestão das águas pluviais urbanas envolve múltiplos fatores 

sociais, ambientais e econômicos.  

Sendo assim, o desenvolvimento de ferramentas de apoio a tomada de decisão quanto 

a escolha dentre tipos de técnicas compensatórias torna-se fundamental para apoio a gestão 

das águas urbanas. Nesse contexto uma ferramenta interessante são os modelos de análise 

multicritério os quais consistem em uma técnica já consolidada que pode apoiar tomadores de 

decisão a avaliar alternativas ou sistemas utilizando múltiplos critérios aplicados 

simultaneamente (ZHOU et al., 2010; KOU et al., 2011). 

Dessa forma o objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de modelo de análise 

de decisão multicritério voltado à seleção de técnicas compensatórias. 

 

METODOLOGIA 

O modelo de análise multicritério adotado neste estudo denomina-se o Promethee II. 

Aplicação deste método consiste primeiramente na definição funções de preferência para cada 

indicador. Essas funções, denominadas de Pi(a,b), representam o quanto uma alternativa a é 

preferida a uma alternativa b considerando o i-ésimo indicador numa escala de 0 a 1. Valores 

de Pi(a,b) igual a 0 significam que a não é preferido à b e valores igual a 1 significam que a 

preferência de a sobre b é máxima. Associado às funções Pi(a,b) devem ser definidos limiares 

de preferência (p) e de indiferença (q) relativos a diferença de desempenho entre duas 

alternativas (da,bi) para o i-ésimo indicador. Estes limites são utilizados para se avaliar se 

existe ou não uma preferencia relativa entre alternativas quanto a um critério. A definição das 
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funções de preferência para cada indicador é feita a partir de seis funções padronizadas e 

apresentadas originalmente em Brans et al. (1985).  

Neste estudo foram utilizadas funções de preferência do tipo V com região de 

indiferença com limiares de indiferença e preferência iguais a 10% e 20%, respectivamente.  

A segunda etapa consiste em calcular o índice de preferência multicritério por meio da 

Equação 1 e os fluxos de preferência favoráveis a a em relação a b, conforme Equação 2, e 

favoráveis a b com relação a a, conforme Equação 3. Então, determina-se um ranking 

completo das alternativas pelo cálculo do fluxo líquido por meio da Equação 4, caso o fluxo 

líquido de a seja maior que o de b significa que a alternativa a é preferível a b, caso contrário 

b é preferível a a. Por fim, com base nos resultados de fluxos de todas as comparações 

procede-se a ordenação das alternativas.  

Os cálculos envolvendo a aplicação do método Promethee II foram realizados 

utilizando o software Visual Promethee. 
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Os critérios de avaliação dos cenários adotados neste estudo são apresentados no 

Quadro 1 e foram selecionados com base nos indicadores propostos por Brito (2006). 

Detalhes sobre os procedimentos de cálculo destes indicadores são apresentados em Brito 

(2006). O estudo de caso consiste na avaliação de técnicas compensatórias na escala de um 

lote localizado no bairro Guaratiba na cidade do Rio de Janeiro em um loteamento cujas 

características são apresentadas em Bahiense (2013). Os dados do estudo de caso foram 

obtidos em Vasconcelos (2014) o qual avaliou diferentes técnicas compensatórias em escala 

de lote para o loteamento em questão. No presente estudo o modelo de análise multicritério 

avaliou seis cenários de drenagem urbana utilizando diferentes técnicas compensatórias os 

quais são descritos no Quadro 2.  

A Tabela 1 apresenta os dados de caracterização de cada cenário, incluindo um cenário 

de referência ou cenário base o qual consiste no uso de sistemas de drenagem convencional, 
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os quais foram obtidos em Vasconcelos (2014). A curva IDF refere-se aos coeficientes 

relativos a cidade de Campo Grande e a distribuição temporal da chuva foi realizada pelo 

método dos blocos alternados. Ressalta-se que os resultados apresentados referem-se a uma 

chuva de projeto com duração de uma hora e período de retorno de 10 anos, resultando em 

uma intensidade máxima de 151 mm/h.  

 

Quadro 1 - Critérios de avaliação utilizados no modelo de análise multicritério (BRITO, 

2006). 

Critérios Indicador Código 

Alterações no meio físico Áreas impermeáveis C1 

Impacto ao meio ambiente Áreas verdes C2 

Qualidade da água Poluentes na água C3 

Aumento do tempo de pico Tempo de pico C4 

Redução da vazão de pico Vazão de pico C5 

Aproveitamento de águas pluviais Volume passível de aproveitamento C6 

Custos Custos de implantação C7 

 

Quadro 2 – Descrição dos cenários de comparação para o loteamento estudado e 

respectivos dados de caracterização (VASCONCELOS, 2014). 

Cenário Técnica utilizada Descrição 

Base Drenagem convencional Lote  com 180 m² de área permeável 

1 Reservatório Reservatório de acumulação de água com 11,5 m³ e 

com 80 m² de área permeável 

2 Jardim Rebaixado Jardim rebaixado com 180 m² de área e rebaixo de 10 

cm e permeabilidade 1.10
-7

 m/s 

3 Telhado verde Telhado com substrato verde ocupando 150 m² da área 

edificável do lote 

4 Pavimento permeável Calçada com 60 m² pavimento permeável com 1260 m² 

de área de contribuição  

5 Jardim de chuva  Jardim de chuva em 180 m² do lote com 10 cm de 

rebaixo e leito com profundidade de 12 cm 

 

Tabela 1 - Cenários de comparação e respectivos dados de caracterização 

(VASCONCELOS, 2014). 

Cenário Técnica utilizada Vazão de 

pico (m³/s) 

Tempo de 

pico (min) 

Área 

ocupada 

(m²) 

Volume 

armazenado 

(m³) 

Base Drenagem convencional 0,01640 30 0 0 

1 Reservatório 0,00700 40 10 11,5 

2 Jardim Rebaixado 0,00938 33 180 18 

3 Telhado verde 0,01500 31 150 15 

4 Pavimento permeável 0 40 60 25 

5 Jardim de chuva 1 0,0049 45 180 22,38 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 2 apresenta os valores calculados dos critérios de todos os cinco cenários 

avaliados. Valores negativos em alguns indicadores indicam que o cenário possui uma 

condição pior do que a do cenário Base. 

 

Tabela 2 – Resultados dos indicadores para avaliação dos critérios de cada cenário. 

Cenário Critério 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

1 -0,56 0,00 1,00 0,33 0,57 0,46 0,40 

2 0,00 -1,25 0,60 0,10 0,43 0,00 1,00 

3 0,00 -3,13 0,60 0,03 0,09 0,00 0,60 

4 0,33 0,00 0,80 0,33 1,00 1,00 0,40 

5 0,00 -1,25 0,60 0,50 0,70 0,00 0,80 

 

Já a Tabela 3 apresenta os resultados relativos a aplicação do método Promethee II, 

bem como a classificação dos cenários. Nota-se que em primeiro e segundo lugar tem-se as 

alternativas que utilizam pavimento permeável (cenário 4) e reservatório de acumulação 

(cenário 1), respectivamente. Isso provavelmente está relacionado aos critérios C3, C5 e C6 

os quais refletem o aumento do tempo de pico proporcionado por estas alternativas e a 

capacidade de aproveitamento de água tanto no âmbito qualitativo (qualidade da água) quanto 

quantitativo (volume de água).  Já a alternativa ou cenário que ficou na última colocação foi o 

telhado verde por apresentar valores de critérios intermediários ou ruins em comparação as 

demais alternativas. 

Tabela 3 – Resultados do método Promethee II e classificação dos cenários avaliados. 

Cenários ϕ
+
 ϕ

-
 ϕ Classificação 

dos cenários 

1 0,486 0,369 0,117 2º 

2 0,255 0,450 -0,1952 4º 

3 0,107 0,648 -0,541 5º 

4 0,714 0,171 0,543 1º 

5 0,398 0,321 0,076 3º 

 

 Ressalta-se que tais resultados são aplicáveis apenas ao estudo de caso em questão e 

não devem ser generalizados ou aplicáveis em outro contexto, pois cada situação apresenta 

características que influenciam diretamente no resultado final devendo o modelo multicritério 

ser aplicado a cada caso específico. 
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CONCLUSÕES 

O estudo em questão evidencia a utilidade de utilização de uma ferramenta de análise 

multicritério na escolha dentre os vários tipos de técnicas compensatórias. O modelo proposto 

demonstrou sua aplicabilidade ao estudo em questão, podendo facilitar o processo de tomada 

de decisão no âmbito da gestão de águas urbanas. Para o estudo de caso em questão a 

alternativa que alcançou a melhor classificação foi a utilização do pavimento permeável e a 

pior o telhado verde, mas tais resultados devem ser considerados apenas no contexto do 

estudo em questão. 
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