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1. INTRODUÇÃO 

Em áreas urbanas são comuns as enchentes e a poluição difusa, problemas estes que afetam 

seriamente a saúde pública e o meio ambiente. As causas destes problemas são várias, cabendo 

destaque à dinâmica de ocupação do solo que reduz o tempo de concentração e, por conseguinte, 

aumenta a vazão de pico, podendo assim causar enchentes à jusante. De maneira a lidar com estes 

problemas, a drenagem urbana historicamente focou o escoamento rápido das águas pluviais para os 

fundos de vale, evitando assim enchentes nas áreas urbanas. No entanto, decorreram problemas 

associados como a elevação das vazões à jusante, o aumento da erosão, dentre outros. Percebeu-se, 

portanto, que a revisão desta abordagem tradicional fazia-se necessária no sentido de, pelo 

contrário, aumentar o tempo de concentração. Dado este princípio, as medidas de drenagem 

sustentável alcançaram relevo, dados os benefícios sociais e ambientais que as mesmas podem 

promover. Desta forma, no intuito de abordar tal complexidade, foi elaborado um sistema de apoio 

à decisão baseado na abordagem multicriterial para a proposição de medidas de drenagem urbana 

sustentável. A estrutura deste sistema consta de uma rotina inicial para levantamento da área, de um 

processo de seleção das medidas de drenagem sustentável, da hierarquização de tais medidas pela 

aplicação do AHP (Analytic Hierarchy Process), proposto por Saaty (1991), e de bases para a 

formulação de um plano de diretrizes para a implantação sequencial de tais medidas. Isto posto, o 

objetivo deste trabalho é apresentar uma aplicação do supracitado método a fim de discutir seu 



 

potencial como ferramenta de apoio à decisão para a proposição alternativas de drenagem urbana 

sustentável.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A ferramenta de decisão elaborada apresenta primeiramente bases para a condução de um 

levantamento de variáveis caracterizadoras do objeto de estudo. Na sequência do levantamento são 

apresentadas várias medidas de drenagem sustentável sobre as quais é desenvolvido um processo 

seletivo para elencar aquelas efetivamente viáveis, visto que a estrutura do AHP realiza a 

hierarquização de no máximo nove alternativas. Definidas as medidas viáveis, as mesmas são 

hierarquizadas pela aplicação do método AHP mediante critérios técnicos, econômicos e sociais, a 

saber: benefício estético, variável econômica (custo de implantação e manutenção), risco de 

ocorrência de enchente e grau de remoção de DBO e fósforo. Desta forma, por meio de um 

processo de escolha que utiliza comparações paritárias entre estes critérios sob uma escala de 1/9 a 

9, forma-se uma matriz de comparação, que origina um vetor de prioridades. Paralelamente ao 

referido processo é formulada uma matriz de preferência que contém o desempenho das alternativas 

a serem avaliadas perante os critérios considerados. Assim, com base em tal matriz, obtém-se 

autovetores que definem uma ordem de prioridade. Posto isso, a hierarquização obtida no método é 

resultado da soma dos produtos dos vetores da matriz de comparação entre os critérios considerados 

e da matriz de preferência do desempenho das alternativas em relação aos mesmos. Atenta-se que 

podem ser realizadas várias simulações no AHP alterando-se a matriz de prioridades dos critérios, 

proporcionando, por consequência, uma análise de sensibilidade para apoio à decisão. Por fim, foi 

desenvolvida uma estrutura conceitual que possibilita a confecção de plano de diretrizes para 

implantação das medidas em questão.  

No intuito de demonstrar a aplicação da ferramenta selecionou-se o município de Almirante 

Tamandaré, Paraná, cuja população total é de 103.245 habitantes (BRASIL, 2010). Segundo FGV 

(2006) Almirante Tamandaré apresenta um dos mais altos índices de fragilidade ambiental da 

Região Metropolitana de Curitiba. Para a área de estudo do município em análise foi selecionada 

uma área urbanizada sujeita às inundações cujo sistema convencional de microdrenagem existente é 

bastante precário. Diante desta realidade foram consideradas medidas de drenagem sustentável que 

complementassem tal microdrenagem existente com o objetivo de aperfeiçoá-la. Neste enfoque 

foram selecionadas intervenções baseadas em bacias alagadas, faixas gramadas, pavimentos 



 

porosos, trincheiras de infiltração e wetlands. Para a aplicação do AHP foi construída uma matriz de 

julgamento na qual constam as medidas selecionadas e que estão associadas aos critérios 

estabelecidos. Definidas tais premissas, em especial o estabelecimento da preferência entre os 

critérios, o AHP foi aplicado para a área de estudo, configurando desta forma a 1ª simulação. Na 

sequência, três simulações adicionais foram desenvolvidas, sendo que na segunda houve alteração 

na matriz de importância para as medidas para o critério “benefício”. A terceira alteração, 

entretanto, constou de modificar a matriz de importância para todos os critérios, enquanto a quarta 

definiu a adição de nova medida. A identificação da hierarquização das alternativas é resultado da 

soma dos produtos dos vetores contidos nas matrizes de preferência e de comparação de critérios. A 

Figura 01 apresenta a estrutura da ferramenta apresentada. 

 

 
Figura 01 – Estrutura da Ferramenta de Apoio à Decisão. 

Fonte: Os Autores (2014). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Aplicada a sequência anteriormente apresentada, obteve-se os valores explicitados no Quadro 

01 os quais somatórios dos produtos dos vetores contidos nas matrizes de preferência e de 

comparação de critérios. 

 

Quadro 01 – Somatórios finais dos produtos entre os vetores de preferência e de comparação  

Medida Cenários 1ª Simulação 2ª Simulação 3ª Simulação 4ª Simulação 

Bacias Alagadas Σ Final1 22,494 22,403 30,695 18,87 

Wetlands Σ Final 17,758 17,666 20,069 13,844 

Trincheira de Infiltração Σ Final 24,273 24,325 17,028 14,635 

Faixa Gramada Σ Final 14,224 14,321 15,204 11,109 

Pavimento Poroso Σ Final 21,25 21,286 17,003 16,63 

Bacia de Infiltração Σ Final - - - 24,911 

Fonte: Os Autores (2014).       1A hierarquização é definida a partir da medida mais viável (maior Σ Final)  

 

Ressaltando inicialmente que as medidas avaliadas são previstas como complementares à 

microdrenagem existente, cumpre destacar que o resultado da primeira simulação apontou a 



 

trincheira de infiltração como a solução mais atrativa. Salienta-se que nesta aplicação o critério 

considerado de menor importância foi o benefício e o de maior importância foi o critério 

econômico. O resultado da segunda simulação, quando o peso do critério benefício foi alterado, 

apresentou a mesma hierarquização das medidas da primeira simulação indicando que a alteração 

do peso do critério benefício não foi significativa. Já a terceira simulação explicita uma 

hierarquização diferente das medidas em relação às simulações anteriores, uma vez que a bacia 

alagada teve destaque. Isto porque, nesta simulação, especificamente na matriz de comparação entre 

critérios, os pesos foram alterados apesar do critério econômico ter sido mantido o mais importante. 

No resultado da quarta simulação, quando a medida bacia de infiltração é inserida, a mesma 

apresentou-se a mais viável a ser aplicada diante de uma composição de critérios na qual o 

econômico novamente foi considerado o mais importante.  

  

4. CONCLUSÃO 

Um sistema de apoio à decisão baseado na análise multicriterial tem o potencial de 

possibilitar a consideração de vários aspectos importantes presentes na complexidade de um cenário 

de projeto. Neste contexto, esta aplicação procurou demonstrar que a variação da importância dos 

critérios pode ser decisiva na hierarquização das medidas que subsidiará a elaboração de um plano 

de diretrizes para a implantação programada de medidas de drenagem sustentável. Na terceira 

simulação, por exemplo, mesmo o critério econômico sendo mantido o mais importante, a alteração 

relativa da importância dos demais critérios foi o suficiente para alterar a hierarquização. A 

tipologia dos critérios igualmente apresenta-se importantíssima uma vez que abre espaço para a 

consideração de abordagens mais subjetivas como o benefício estético, por exemplo, este um 

aspecto relevante para tomada de decisões em direção a um sistema de drenagem urbana mais 

sustentável.  
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