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RESUMO 
 

 

 
De acordo com a Lei Federal n° 9.433/97, que instituiu a Política e o Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos, o planejamento de recursos hídricos deve ter um 

enfoque sistêmico, de uso múltiplo das águas e descentralização das decisões, adotando a 

bacia hidrográfica como unidade de gestão. Dentro deste contexto, de descentralização de 

decisões e participação de grandes grupos no processo de tomada de decisão sobre a gestão 

dos recursos hídricos, os procedimentos clássicos de avaliação de alternativas para planejar o 

uso, controle e proteção das águas tornam-se limitados por sua impossibilidade de incluir 

outros critérios, além da minimização dos custos ou da maximização dos benefícios, e por não 

considerarem a subjetividade inerente ao processo de tomada de decisão, que corresponde ao 

sistema de valores dos atores envolvidos na tomada de decisões. Assim, este trabalho 

apresenta um Método Multicritério em Apoio à Decisão para o planejamento de recursos 

hídricos de bacias hidrográficas, que além de incorporar vários critérios na avaliação de 

alternativas, por adotar uma abordagem construtivista, propicia a participação de todos os 

atores envolvidos no processo de tomada de decisão. Para testar a aplicabilidade prática do 

método proposto foi escolhida a bacia hidrográfica do rio dos Sinos, localizada no estado do 

Rio Grande do Sul, sendo construído um Modelo Multicritério de Avaliação de Alternativas 

para o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Os resultados do trabalho demonstraram 

a robustez da proposta que, ao possibilitar a geração e avaliação de alternativas para o Plano 

da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, a partir de diversos critérios, e levando em conta o 

sistema de valores dos decisores, se constituiu em um diferencial capaz de conferir maior 

legitimidade ao processo de tomada de decisões sobre o planejamento de recursos hídricos de 

bacias hidrográficas. 

 

Palavras-chave: planejamento de recursos hídricos, planos de bacias hidrográficas, métodos 

multicritério de avaliação de alternativas, apoio à decisão, construtivismo, participação. 
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ABSTRACT 

 

According to the Federal Law n. 9433/97, which established the Water Resources 

Management National System and Policy, water resource planning must have a systemic 

approach, with multiple use of water and decentralization of decisions, adopting the water 

basin as a management unit.  In this context – based on decentralization of decisions and on 

the participation of influential groups in decision-taking on water resources – traditional 

assessment procedures used to evaluate conditions for water usage, control and protection 

planning become limited due to the impossibility to include other criteria. Besides, these 

procedures do not take into consideration cost reduction, benefit increase and subjectiveness, 

particular feature of the decision taking process, and which corresponds to the value system of 

the actors involved in such process. Thus, this research presents a Supportive Multicriteria 

Methodology for Decision Aid to be used in water resources planning in water basins. The 

Methodology not only includes several assessment criteria – since it is based on a 

constructivist approach – but also allows for the participation of all the actors involved in the 

decision taking process. In order to test the practical application of the proposed methodology, 

Rio dos Sinos Water Basin in Rio Grande do Sul state was selected and, consequently, an 

Assessment Multicriteria Model for this region was developed. Results proved the proposal 

strong since it made possible the creation and assessment of alternatives for Rio dos Sinos 

Water Basin Planning, based on several criteria and taking into consideration the value system 

of the ones involved.  Thus, it constituted a relevant feature to legitimate the decision taking 

process on the water resources planning in water basins. 

 

Keywords: water resources planning, water basin planning, multicriteria assessment 

methodology, decision aid, constructivism, participation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, existe uma preocupação mundial em torno da gestão adequada dos 

recursos hídricos pelo fato de a água constituir-se em um bem natural fundamental para a 

continuidade da vida e por estar escasso em praticamente todas as regiões do planeta. Se não 

está escasso quantitativamente, pode estar escasso qualitativamente.  

 O Comitê das Nações Unidas sobre Direitos Econômicos, Culturais e Sociais deu um 

passo sem precedentes ao concordar com um General Comment (Comentário Geral) sobre a 

água como um direito humano, dizendo: “a água é fundamental para a vida e a saúde. O 

direito humano à água é indispensável para se chegar a uma vida saudável com dignidade 

humana, sendo um pré-requisito para a realização de todos os outros direitos humanos.” Um 

General Comment é uma interpretação da Convenção Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, que foi assinada em 27 de novembro de 2002, ao término 

das 3 semanas de sessões de outono do Comitê (FLORIDA CENTER FOR 

ENVIRONMENTAL STUDIES, 2002). 

  Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), “a água e o saneamento 

inadequados são uma das principais causas de pobreza e da crescente disparidade entre ricos e 

pobres”. Assim, para a OMS, a declaração formal sobre a água e o saneamento como um 

direito humano “pretende ser um marco referencial para assistir aos governos no 

estabelecimento de políticas efetivas e estratégicas, que frutifiquem em  benefícios reais para 

a saúde e a sociedade”(FLORIDA CENTER FOR ENVIRONMENTAL STUDIES, 2002). 

 O Comentário Geral sobre a água, acordado pelo Comitê das Nações Unidas sobre 

Direitos Econômicos, Culturais e Sociais, oferece uma importante ferramenta para a 

sociedade civil, no sentido de manter os governos responsáveis por assegurar o acesso 

eqüitativo à água, sendo que cada pessoa deve ter acesso suficiente, a um custo compatível, à 

água aceitável e segura, para usos pessoais e domésticos. Além disso, o Comentário Geral 

sobre a água declara que “o direito à água contém tanto liberdade quanto estar no direito”. 

Assim, a liberdade inclui o direito de manter o acesso aos suprimentos de água existentes, 

necessários para o direito à água, além do direito de ser livre de interferência, tais como o 

direito de ser livre de desconexões arbitrárias ou contaminação dos suprimentos de água. 
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Dessa forma, a água deve ser obtida de maneira suficiente e sustentável, para assegurar que o 

direito possa ser exercido pelas presentes e futuras gerações. 

 Assim, há necessidade de serem estabelecidas diretrizes estratégicas de planejamento 

dos recursos hídricos, tanto no que diz respeito à qualidade quanto à quantidade das águas, 

para que as demandas de uso e proteção ambiental possam ser atendidas. 

  No passado, o planejamento dos recursos hídricos baseava-se em um enfoque 

setorial e fragmentado por setores usuários, cuja administração ocasionava conflitos 

crescentes, uso ineficiente dos recursos e a sua conseqüente degradação. A tendência atual é  

planejar os recursos hídricos de forma integrada, compatibilizando os usos com as demandas, 

através da negociação social. Esse processo de mudança manifesta a necessidade de uma 

profunda reorganização dos aparatos estatais orientados para a gestão e o aproveitamento dos 

recursos hídricos.  

 Segundo Lanna (2000c, p. 26), a gestão dos recursos hídricos não pode ser efetivada 

apenas por programas setoriais, através da mediação do poder executivo. Há necessidade do 

estabelecimento de um modelo de gestão dos recursos hídricos que aborde como um todo os 

problemas e oportunidades de desenvolvimento para gerar e aplicar com eficiência os 

instrumentos legais e econômicos necessários, integrando e articulando as instituições 

públicas, privadas e comunitárias interessadas, dentro de uma concepção sistêmica de gestão 

dos recursos hídricos. 

  No Brasil, essa mudança de paradigma no processo de planejamento dos recursos 

hídricos tomou corpo através da Lei Federal n° 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A Lei 

Federal n° 9.433/97 fundamenta-se nos princípios de gestão do uso múltiplo das águas e da 

descentralização das decisões, promovendo, assim, a participação de todos os interessados no 

processo de gestão dos recursos hídricos por bacias hidrográficas, como o poder público, os 

usuários e as comunidades. Esse novo paradigma estabelecido pela legislação federal 

demonstra a relevância do estabelecimento da negociação social como forma de tratar os 

valores ambientais não quantificáveis economicamente e de balizar a atuação do poder 

público no trato da questão ambiental, visando ao bem comum de todos os interessados na 

sustentabilidade da bacia hidrográfica. Desta forma, a Lei Federal n° 9.433/97 segue os 

preceitos do modelo de gestão sistêmico de integração participativa, que se baseia na 

atribuição de direitos de propriedade das águas, sendo que o Estado mantém o domínio da 
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água, porém adota uma concepção sistêmica de gestão, através da descentralização das 

decisões, permitindo que o gerenciamento dos recursos hídricos seja realizado de forma 

compartilhada com a sociedade, mediante a participação de entidades especialmente 

implementadas, com funções gerenciais específicas, como os Comitês de Bacia Hidrográfica.  

 Assim, um dos princípios do modelo de gestão sistêmico de integração participativa 

é que a tomada de decisões deve ser feita através de deliberações multilaterais e 

descentralizadas, que tem como objetivos tornar o sistema legal mais eficaz e evitar o conflito 

entre os múltiplos interesses em jogo. A dificuldade de lidar com a multiplicidade de 

interesses provém do fato de que a gestão dos recursos hídricos é promovida por um grande 

número de entidades, de caráter público e privado, que possuem graus distintos de poder 

político, sendo que os conflitos surgem quando a apropriação das águas atinge um nível 

próximo ao das suas disponibilidades qualitativas e quantitativas. Partindo-se do princípio de 

que o ambiente é extremamente mutável e interfere diretamente na dinâmica do processo de 

gestão, a valorização do papel da negociação social na gestão dos recursos hídricos é 

ressaltada, devendo ser realizada no âmbito dos Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos 

legalmente instituídos com a finalidade de promover essa negociação social, através da 

formação de fóruns de debates, nos quais todos os interessados poderão expor seus objetivos e 

interesses, propiciando, dessa forma, que as discussões sejam realizadas de maneira mais 

transparente e evitando as discussões de bastidores. Assim, a idéia é estabelecer as decisões 

que melhor atendem aos interesses de todos, adequando-se às limitações impostas pelo poder 

público para atender aos interesses mais amplos ou mesmo das futuras gerações. Nesse 

sentido, busca-se contornar os conflitos, além de possibilitar que a tomada de decisões seja 

feita com ampla participação da sociedade, proporcionando conhecimento pleno dos 

interesses envolvidos e das conseqüências das decisões que serão adotadas para a gestão dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica, visando à co-responsabilização das decisões. 

 A partir dessas considerações, pode-se chegar à conclusão de que para implementar 

políticas públicas que sejam efetivas e eficazes, como a política de gestão dos recursos 

hídricos, a participação da sociedade no processo de elaboração e implementação dessas 

políticas é fundamental, como tem sido preconizado internacionalmente, por todos os países 

desenvolvidos, partindo-se do pressuposto de que as pessoas, entendendo as razões da tomada 

de determinadas decisões e da forma como a sua desconsideração poderá afetar o bem-estar 

das gerações presentes e futuras, naturalmente acatarão essas decisões.   



 5

 Segundo Dourojeanni e Jouravlev (2001, p. 7), um dos temas de maior preocupação 

atual em relação à gestão dos recursos hídricos é a governabilidade, que significa a 

capacidade de tomar decisões de forma participativa e a sua aplicabilidade. Segundo os 

autores, para que sejam tomadas decisões adequadas, objetivando a gestão integrada dos 

recursos hídricos, é necessário harmonizar os interesses e a dinâmica da sociedade com as 

condições e a dinâmica próprios do meio ambiente em que vivem, particularmente em relação 

às bacias hidrográficas e ao ciclo hidrológico. Isto significa dizer que as decisões devem 

integrar o conhecimento do comportamento humano, abordado pelas ciências soft (Ciências 

Sociais, Psicologia), com as características do ambiente onde são aplicadas, através das 

ciências hard (Ciências Econômicas, Engenharia). 

 De acordo com os autores acima citados, uma das causas da ingovernabilidade da 

gestão integrada dos recursos hídricos é a carência de sistemas de articulação que combinem 

as abordagens das ciências soft com as abordagens das ciências hard, pois, para que se possa 

tomar decisões racionais em relação à gestão integrada dos recursos hídricos, os decisores 

devem ser capazes de vincular estas duas abordagens, através de métodos de trabalho 

interdisciplinares, que permitam valorar e respeitar cada ciência, sejam elas hard ou soft. 

 Dentro deste contexto, as Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão, baseadas 

em um paradigma construtivista, surgem como uma nova opção de planejamento de recursos 

hídricos de bacias hidrográficas, permitindo esboçar soluções entre os diversos objetivos e de 

acordo com os interesses dos decisores. 

 A descentralização de decisões e a participação de grandes grupos no processo de 

tomada de decisões sobre a gestão dos recursos hídricos fizeram com que os procedimentos 

clássicos de avaliação de alternativas para planejar o uso, controle e proteção das águas, como 

a tradicional análise custo-benefício, se tornassem limitados por sua impossibilidade de 

incluir outros critérios, além da minimização dos custos ou da maximização dos benefícios, 

como critérios sociais e ambientais, e por não considerarem a subjetividade inerente ao 

processo de tomada de decisão, ou seja, o sistema de valores dos atores envolvidos na tomada 

de decisões sobre a gestão dos recursos hídricos. 

 A análise de todos esses aspectos fez surgir a seguinte questão: como planejar os 

recursos hídricos de uma bacia hidrográfica de forma a contemplar vários objetivos 

simultaneamente e de modo a incluir a participação da sociedade nesse processo, em 

atendimento às normas legais em vigência no país? 
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 Visando responder a questão acima, este trabalho pretende trazer subsídios para a 

utilização de Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão para o planejamento de recursos 

hídricos de bacias hidrográficas que, além de incorporarem vários critérios na avaliação de 

alternativas, por adotarem uma abordagem construtivista, propiciam a participação de todos 

os atores envolvidos no processo de tomada de decisão, conferindo, assim, maior legitimidade 

ao processo de planejamento dos recursos hídricos. 

 Uma das contribuições que se pretende com o presente trabalho é a apresentação de 

uma nova perspectiva sobre o tema planejamento de recursos hídricos de bacias hidrográficas, 

partindo-se do pressuposto de que a visão multidimensional tem sido insuficientemente 

explorada no tema aqui referido. Assim, este trabalho visa trazer uma contribuição 

metodológica ao complexo problema de planejamento de recursos hídricos de bacias 

hidrográficas, cuja solução depende de múltiplas dimensões, procurando destacar a 

necessidade de um modelo centrado nas pessoas. 

 
 
 
 



CAPÍTULO 1 – QUESTÕES DE PESQUISA E OBJETIVOS DO TRABALHO 
 

INTRODUÇÃO 

 No Brasil, a Lei Federal n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, é uma das mais modernas do mundo, superior às legislações do mesmo setor de 

muitos países desenvolvidos. A legislação brasileira para a gestão dos recursos hídricos 

contempla todos os tópicos e instrumentos que estão sendo discutidos e implementados 

mundialmente na área como os mais eficientes para que se faça uma adequada gestão dos 

recursos hídricos, cuja tendência se baseia em um enfoque integrado, não setorizado e 

baseado na gestão por bacia hidrográfica. 

 Assim, o processo de planejamento dos recursos hídricos fundamenta-se nos 

princípios do Modelo de Gestão Sistêmico de Integração Participativa, que se caracteriza pela 

existência de planejamento estratégico por bacia hidrográfica, tomada de decisão através de 

deliberações multilaterais e descentralizadas e estabelecimento de instrumentos legais e 

financeiros necessários à implementação de planos e programas de investimento. Porém, a 

situação atual no país caracteriza-se pela busca de regulamentação e implementação das leis 

referentes à gestão dos recursos hídricos. Ainda existem muitas questões sem respostas e 

muitas carências a serem supridas em relação ao sistema de gestão dos recursos hídricos por 

bacias hidrográficas. Estas bacias hidrográficas precisam ser planejadas, através dos Planos de 

Recursos Hídricos, que devem ser elaborados de acordo com os princípios da gestão 

descentralizada e participativa, conforme previsto na Lei Federal e nas legislações estaduais 

específicas.  

 Este capítulo dedica-se a apresentar as questões de pesquisa e os objetivos do 

trabalho. Para tanto, é necessário  fazer uma breve revisão na literatura, para indicar o estado 

do conhecimento existente e o contexto em que essa investigação se insere. A partir disso, 

será possível estabelecer a questão de pesquisa, que está diretamente consorciada aos 

objetivos do trabalho. O capítulo está dividido em cinco seções que apresentam, 

respectivamente, a focalização da problemática de pesquisa, a questão de pesquisa 

propriamente dita, os objetivos do trabalho, a contribuição ao estado-da-arte e a estruturação 

do trabalho. Ao final, são apresentadas as conclusões do capítulo. 
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1.1 FOCALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA DE PESQUISA 

1.1.1 A Problemática das Metodologias Atuais de Planejamento de Recursos Hídricos 

Atualmente, as metodologias mais utilizadas no procedimento de avaliação de 

alternativas para o planejamento de recursos hídricos são oriundas da Pesquisa Operacional 

(PO) clássica, como a tradicional análise custo-benefício. 

O problema da utilização dos métodos da Pesquisa Operacional clássica para 

avaliação de alternativas nos processos de planejamento de recursos hídricos reside no fato de 

que estes métodos são incapazes de lidar com situações complexas, que é exatamente o caso 

do planejamento de recursos hídricos. 

 Segundo Ensslin et al. (2001, p. 9) as situações complexas caracterizam-se por:  

• envolvimento de incertezas sobre o caminho a seguir, sobre quais os objetivos a serem 

alcançados, sobre quais as diferentes alternativas de solução, sobre os grupos de pessoas 

envolvidas e/ou atingidas pela decisão;  

• existência de conflitos de valores e objetivos entre os múltiplos grupos de interessados na 

decisão; 

• existência de diferentes relações de poder entre os grupos de interesses envolvidos no 

processo decisório; 

• consideração de múltiplos critérios na avaliação das alternativas que, a princípio, não 

estão claros; 

• envolvimento de uma grande quantidade de informações, tanto quantitativas quanto 

qualitativas, que devem ser levadas em conta no processo decisório e que são 

normalmente incompletas; 

• exigência de soluções criativas e inéditas. 
 

 Para Ensslin et al. (2001, p. 9), por todas as características acima citadas, as decisões 

complexas são únicas, pois, mesmo que uma determinada situação se repita, o processo 

decisório será diferente, os envolvidos podem ser outros, o local pode ser outro e o momento 

da decisão será diferente.  

 Os métodos utilizados pela Pesquisa Operacional clássica são inadequados para lidar 

com situações complexas porque utilizam modelos genéricos de resolução de problemas. 

Estes modelos procuram enquadrar os problemas em categorias que, uma vez enquadrados, 
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podem ser resolvidos mediante procedimentos padrão, que centralizam seu foco no encontro 

de uma solução ótima. 

 Já o planejamento de recursos hídricos caracteriza-se por ser uma atividade 

extremamente complexa, que precisa ser feita a longo prazo, articulando todos os interesses 

entre si e estes com a disponibilidade dos recursos hídricos, através da formulação de cenários 

alternativos de uso, controle e proteção das águas, sem deixar de considerar que a sociedade 

atual é extremamente dinâmica, com demandas e valores mudando a todo instante. A imensa 

maioria dos projetos visa atingir diversos objetivos simultaneamente, sendo que muitos deles 

são conflitantes e não comensuráveis em termos monetários, como aspectos sociais, políticos 

e ambientais, sendo que a tendência do número de grupos de interesse envolvidos nas 

decisões é aumentar cada vez mais, fazendo com que o processo decisório, que antes 

pertencia a poucas pessoas ou entidades, seja transferido a órgãos representativos com muitos 

membros, a audiências públicas e a outras formas de participação da sociedade.  

 Dentro deste contexto, torna-se mais difícil encontrar critérios e formular objetivos 

que sejam aceitos por todos, pois cada um ou cada grupo possui visões e interesses distintos 

acerca das alternativas a serem adotadas no planejamento integrado dos recursos hídricos. 

Assim, soluções que atendam da melhor forma os interesses de um determinado grupo 

poderão não atender adequadamente aos interesses dos demais. Desta forma, não é possível 

estabelecer o cenário mais provável de ocorrer, o que significa dizer que não haverá uma 

solução ótima para o problema do gerenciamento de recursos hídricos. 

 Para Lanna et al. (2002, p. 119):  

[...] o planejamento dos recursos hídricos é uma tarefa extremamente complexa e 

requer a participação de todos os atores nas diversas etapas do processo. Além 

disso, não é possível indicar uma única solução. Na verdade, o que existe é um 

conjunto de soluções. O mais importante é que os métodos adotados sejam 

suficientemente flexíveis e que permitam incorporar uma permanente atualização e 

complementação. Ou seja, a tarefa de planejar deve ser evolutiva. 

 Estes fatos mostram a necessidade de se reverem as metodologias atuais utilizadas 

para avaliar alternativas no processo de planejamento de recursos hídricos, por meio de uma 

reformulação dos procedimentos utilizados e de técnicas correspondentes. A tradicional 

análise econômica torna-se limitada por sua impossibilidade de incluir outros critérios, além 

da minimização dos custos ou da maximização dos benefícios, como critérios sociais e 

ambientais, que são imprescindíveis de serem avaliados em projetos de planejamento de 
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recursos hídricos para que se tenha uma visão ecossistêmica do meio. Além disso, os métodos 

tradicionais partem do princípio de que os problemas a serem resolvidos já estão devidamente 

estruturados e prontos para serem formulados e resolvidos matematicamente. 

É sentida uma carência, na área de gestão dos recursos hídricos, no que se refere a 

metodologias de planejamento que considerem as pessoas como sujeitos ativos no processo 

decisório, que permitam uma flexibilidade e recursividade no modelo de planejamento, 

agregando e medindo objetivos de naturezas diferentes. Os métodos pertencentes à Pesquisa 

Operacional Clássica atendem muito bem a vários critérios de eficácia, mas, em geral, deixam 

de fora os sujeitos principais. Algumas vezes até envolvem as pessoas, mas apresentam sérios 

problemas de agregação de preferências. 

 As avaliações realizadas para o manejo ambiental em geral sempre envolvem 

análises de conflitos, que ocorrem entre julgamentos de valores técnicos, sociais, econômicos, 

ambientais e políticos. Portanto, torna-se difícil chegar a uma solução ótima. Desta forma, é  

preciso utilizar métodos que busquem soluções de compromisso aceitáveis entre todos os 

atores envolvidos no processo de tomada de decisões no âmbito do planejamento de recursos 

hídricos e que consigam avaliar todos os critérios considerados. 

Para Munda et al. (1995, p. 157), o uso de métodos monetários para avaliação 

econômica de problemas ambientais, como a análise custo-benefício e a análise custo-

efetividade, só é aceitável se todas as conseqüências ambientais das decisões puderem ser 

transformadas corretamente em valores monetários. Só que isto é extremamente difícil, tendo 

em vista que existem muitos impactos ambientais para os quais não há preço. Nestes casos, os 

autores dizem que “muitas vezes a avaliação através dos Métodos Multicritério de Apoio à 

Decisão é o único enfoque possível”.   

 

1.1.2 A Problemática da Gestão Participativa dos Recursos Hídricos 

 A abordagem dominante no contexto internacional referente à formulação e 

implantação de políticas públicas enfatiza a importância da participação da sociedade civil na 

tomada de decisões. A participação deve ser vista como um instrumento importante para 

promover a articulação entre os atores sociais, fortalecendo a coesão da comunidade e 

melhorando a qualidade das decisões, tornando mais fácil alcançar objetivos de interesse 

comum.  
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O Brasil vem tentando adequar-se às mudanças globais de paradigmas relativos ao 

meio ambiente e à gestão de bens públicos. Uma prova disso é a Lei Federal nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que tem, entre os seus fundamentos, que “a 

gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder 

Público, dos usuários e das comunidades”. 

As Diretrizes Estratégicas do Fundo de Recursos Hídricos de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico apresentam os grandes desafios que necessitam investimentos de 

pesquisas em ciência e tecnologia em recursos hídricos no país, representados através das 

linhas de pesquisa propostas pelo Fundo. Essas linhas de pesquisa foram divididas em 

pesquisas fim e pesquisas suporte. Entre as linhas de pesquisas fim consta o Gerenciamento 

de Bacias Hidrográficas, cujo texto se refere à necessidade de desenvolvimento de 

metodologias de caráter científico, tecnológico e institucional para implantação dos 

mecanismos e instrumentos técnicos e institucionais visando ao gerenciamento dos recursos 

hídricos, conforme a Lei n° 9.433/97. Entre os desafios deste tema está o desenvolvimento de 

mecanismos de participação pública (BRASIL, 2001c). 

Segundo Porto (1997, p. 44), além dos avanços internos relativos ao aproveitamento 

integrado dos recursos hídricos, nota-se que organismos financeiros internacionais voltaram a 

se interessar por investimentos no país, encorajando o fortalecimento institucional dos 

Estados e da União, assim como a participação constante dos usuários da água nos processos 

decisórios, até mesmo como uma condição para o fornecimento de empréstimos.  

Além disso, a maioria dos órgãos de pesquisa exige a interdisciplinariedade e a 

avaliação integrada dos recursos hídricos como condicionantes básicos para o financiamento 

de pesquisas. Isto significa dizer que a ciência e a tecnologia em recursos hídricos convergem, 

necessariamente, para o aprimoramento da visão integrada dos usos, dos impactos e do 

conhecimento interdisciplinar para a gestão adequada dos recursos hídricos. 

Na prática da Política Nacional e das Políticas Estaduais de Recursos Hídricos, a 

participação dos usuários e das comunidades em geral é contemplada, fundamentalmente, por 

meio de sua representação nos Comitês de Bacia Hidrográfica e nos Conselhos Nacional e 

Estadual de Recursos Hídricos.  

Porém, para Machado e Macedo (2000, p. 5), além da lógica da gestão participativa e 

descentralizada contida na Lei das Águas, o termo “participação” se acomoda a diferentes 
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interpretações, já que se pode participar ou tomar parte em alguma coisa de modo bem 

diferente, desde a condição de simples espectador mais ou menos marginal, à de protagonista 

de destaque. Segundo os autores, o problema é que, quando se remete à produção de 

conhecimentos a respeito dos recursos hídricos, através de instrumentos como os Planos de 

recursos Hídricos e o Enquadramento dos Corpos de Água em Classes de Usos 

Preponderantes, a participação da comunidade é prevista por intermédio, quando muito, de 

audiências públicas, onde os técnicos que elaboraram os estudos apresentam os resultados e 

“consultam” a população. Os técnicos é que são reconhecidos como os legítimos detentores 

do conhecimento a respeito dos recursos hídricos da bacia e a comunidade local, no máximo, 

atua como “informante” para os pesquisadores. Em decorrência, a população não sente que 

está participando do processo de construção de conhecimento da bacia hidrográfica e, 

dificilmente, as decisões serão acatadas. O fato de serem produzidos conhecimentos 

unilateralmente sobre uma das dimensões do meio ambiente, como os recursos hídricos, torna 

mais difícil o envolvimento da população local no processo de gestão, inviabilizando a 

inovação introduzida pela lei que regulamenta a Política Nacional de Recursos Hídricos no 

que se refere à participação conjunta entre poder público, usuários e sociedade civil. 

 A importância da participação da sociedade na formulação e implementação da 

política pública de gestão dos recursos hídricos e seu canal principal, que são os Comitês de 

Bacia Hidrográfica, precisam ser revistos, pois, apesar dos inegáveis progressos, os resultados 

ainda acham-se muito aquém do desejado. 

Para Lanna (2000b, p. 10), os problemas ainda existentes devem ser atribuídos 

basicamente a dois pontos: o processo de transição entre uma gestão pública centralizadora, 

paternalista e pouco efetiva para outra descentralizada, participativa e, se possível, eficiente, 

que certamente será mais legítima pela participação da sociedade, devendo, entretanto, ser um 

processo lento e gradual, pois exige transformações significativas nas relações indivíduo-

sociedade-governo; e a necessidade de implantação do sistema de Gestão Participativa de 

Recursos Hídricos como um todo para poder ser avaliado o sucesso da inserção da 

participação da sociedade. 

Assim, contar com a efetiva participação de diversos segmentos da sociedade em 

todo processo de formulação e implantação da política de gestão dos recursos hídricos 

significa dar condições para uma maior sustentabilidade desta política. Porém, isso implica 

criar espaços de diálogo, onde os envolvidos precisam imbuir-se de uma postura de interação 

baseada no respeito e na legitimação de diversas formas de conhecimento.  
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1.1.3 A Problemática dos Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas 

Segundo a Lei n° 9.433/97, os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores que 

visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

o gerenciamento dos recursos hídricos (art. 6°), constituindo-se em planos de longo prazo, 

com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas 

e projetos (art. 7°). De acordo com o art. 8º da mesma lei, os Planos de Recursos Hídricos 

serão elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o País. 

No art. 7º da mesma lei, consta que os Planos de Recursos Hídricos terão o seguinte 

conteúdo mínimo: I - diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; II - análise de 

alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de 

modificações dos padrões de ocupação do solo; III - balanço entre disponibilidades e 

demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de 

conflitos potenciais; IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria 

da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; V - medidas a serem tomadas, programas a 

serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o atendimento das metas previstas; 

VI - responsabilidades para execução das medidas, programas e projetos; VII - cronograma de 

execução e programação orçamentário-financeira associados às medidas, programas e 

projetos; VIII - prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; IX - diretrizes 

e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; X - propostas para a criação de 

áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos.  

Como no Brasil o momento atual se caracteriza pela busca de regulamentação e 

implementação das leis referentes à gestão dos recursos hídricos, particularmente no que se 

refere ao instrumento de gestão Plano de Recursos Hídricos, ainda existem muitas questões 

sem respostas, ao menos de maneira consensual. Existem questões pendentes até mesmo 

sobre qual deverá ser o conteúdo destes planos. 

Segundo Barth (2000), nunca houve muito interesse em debater a questão referente 

aos Planos de Recursos Hídricos, sob a alegação de que todos já sabiam fazer planos e tinham 

experiência nesta área. Sempre houve muito mais motivação para debater os aspectos 

institucionais da Lei n° 9.433/97. Como resultado, os Planos de Recursos Hídricos não foram 

suficientemente debatidos e, portanto, não sofreram um adequado amadurecimento, 

apresentando, em decorrência, enormes deficiências sobre a sua elaboração, o seu conteúdo e 

a sua implantação. 
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Para o autor acima citado, um dos graves problemas da Lei Federal n° 9.433/97, no 

que se refere aos Planos de Recursos Hídricos, é o fato de ter sido estabelecido o mesmo 

conteúdo mínimo para os três tipos de Planos de Recursos Hídricos (Nacional, Estadual e de 

bacias hidrográficas) propostos na lei, mesmo sendo estes planos completamente distintos uns 

dos outros. 

Visando suprir esta lacuna e considerando a necessidade de estabelecer diretrizes 

complementares para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas 

como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecidos pela Lei 

nº 9.433/97, e considerando também que os referidos Planos devem ter um conteúdo mínimo 

diferenciado que fundamente e oriente a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o Gerenciamento de Recursos Hídricos, tomando-se a bacia hidrográfica como 

unidade de planejamento e estudo, assim como a necessidade urgente de sua elaboração e 

implementação, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos  (CNRH) criou a Resolução n° 

17, de 29 de maio de 2001, que estabelece as diretrizes gerais para a elaboração dos Planos de 

Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas. Nesta Resolução, é disponibilizado um Termo de 

Referência Básico para orientar a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de Bacias 

Hidrográficas. 

De acordo com o art. 6° da Resolução CNRH n° 17/01, a participação da sociedade 

nas etapas de elaboração do Plano dar-se-á por meio de consultas públicas, encontros técnicos 

e oficinas de trabalho, visando possibilitar a discussão das alternativas de solução dos 

problemas, fortalecendo a interação entre a equipe técnica, usuários de água, órgãos de 

governo e sociedade civil, de forma a incorporar contribuições ao Plano. Segundo o art. 7º da 

mesma Resolução, os Planos de Recursos Hídricos devem estabelecer metas e indicar 

soluções de curto, médio e longo prazos, com horizonte de planejamento compatível com seus 

programas e projetos, devendo ser de caráter dinâmico, de modo a permitir a sua atualização, 

articulando-se com os planejamentos setoriais e regionais e definindo indicadores que 

permitam sua avaliação contínua. 

Segundo o art. 44, da Lei n° 9.433/97, a elaboração do Plano de Recursos Hídricos de 

Bacias Hidrográficas compete às Agências de Água, no âmbito de sua área de atuação, para 

apreciação do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica, e de acordo com o art. 38º da mesma 

Lei, compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação, aprovar o 

Plano de Recursos Hídricos da bacia e acompanhar a execução do mesmo, sugerindo as 

providências necessárias para o cumprimento de suas metas. 
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 De acordo com a Lei nº 10.350/94, que institui o Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul, em seu art. 28, os Planos de Bacia Hidrográfica 

também deverão ser elaborados pelas Agências de Região Hidrográfica e aprovados pelos 

respectivos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica. 

 Segundo o art. 19 da mesma Lei, uma das atribuições dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica é encaminhar ao Departamento de Recursos Hídricos do Estado a proposta 

relativa à bacia hidrográfica, contemplando, inclusive, objetivos de qualidade, para ser 

incluída no anteprojeto de lei do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Desta forma, o Comitê 

de Bacia Hidrográfica deveria ter maior participação sobre o Plano de Bacia Hidrográfica da 

sua área de atuação, indo além da simples aprovação e acompanhamento da sua 

implementação. Assim, o Comitê de Bacia Hidrográfica participaria da construção do Plano, 

já que é o órgão legalmente instituído para representar os interesses da sociedade da bacia 

sobre a gestão dos recursos hídricos. 

 A elaboração e implantação dos Planos de Bacia Hidrográfica constituem-se em 

atividade premente para a gestão dos recursos hídricos das bacias hidrográficas, uma vez que 

a arrecadação e aplicação dos valores correspondentes à cobrança pelo uso da água deverá ser 

feita de acordo com o Plano de cada bacia hidrográfica (Lei n° 10.350/94, art. 20), assim 

como a outorga do uso da água de qualquer empreendimento ou atividade que altere as 

condições quantitativas e qualitativas das águas superficiais ou subterrâneas (Lei n° 

10.350/94, art. 29). Além disso, a aprovação dos programas anuais e plurianuais de 

investimentos em serviços e obras de interesse das bacias hidrográficas, atribuída aos Comitês 

de Bacia Hidrográfica, também deverá ter como base o Plano da respectiva bacia hidrográfica 

(Lei n° 10.350/94, art. 19). 

 Devido a todos estes fatos, os Planos de Bacia Hidrográfica deveriam ser construídos 

de forma conjunta com os Comitês de Bacia Hidrográfica, sendo vistos como imprescindíveis 

para a gestão adequada e integrada dos recursos hídricos das bacias hidrográficas. 

 Segundo Lanna et al. (2002, p. 118), uma dificuldade observada no processo de 

elaboração dos Planos de Recursos Hídricos brasileiros é que os novos atores intervenientes 

no processo de gestão de águas terminam por ter uma participação muito pequena, que acaba 

se resumindo ao simples fornecimento de informações julgadas necessárias ou expressamente 

solicitadas pelo organismo responsável pela elaboração do Plano. Para os autores, embora as 

atividades de planejamento sejam basicamente técnicas, as decisões de escolhas das 
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alternativas são necessariamente políticas e, por esta razão, é preciso considerar que o juízo de 

valor dos decisores é determinante no processo de decisão. 

De acordo com Lanna et al. (2002, p. 119), a Lei das Águas francesa de 1992, ao 

considerar o SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux - Plano 

Diretor de Ordenamento e de Gestão das Águas) como um contrato de desenvolvimento no 

domínio das águas, acordado entre os diversos atores, atribuiu um maior peso às escolhas 

políticas ao confiar ao Comitê de Bacia a sua elaboração, confirmando a tendência 

internacional de estimular a participação da sociedade na tomada de decisões referentes à 

formulação e implantação de políticas públicas. 

 Para os autores acima citados, é indispensável e urgente que o aproveitamento e a 

utilização dos recursos hídricos seja feito de forma mais eficiente e eficaz. Desta forma, as 

atividades de planejamento de recursos hídricos tornam-se fundamentais, sendo que a 

elaboração dos Planos de Recursos Hídricos, desde que sejam atualizados e tenham 

continuidade, pode ser um grande passo em direção à gestão global dos recursos hídricos. 

 

1.2 A QUESTÃO DE PESQUISA 

 Diante do que foi apresentado na seção anterior, é possível, agora, propor a questão 

de  pesquisa a ser abordada neste trabalho. É a partir da questão de pesquisa que o trabalho é 

desenvolvido. 

 Conforme a Lei Federal n° 9.433/97, que instituiu a Política e o Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos, o planejamento de recursos hídricos baseia-se em um 

enfoque sistêmico, de uso múltiplo das águas e descentralização das decisões, adotando a 

bacia hidrográfica como unidade de gestão. Assim, o planejamento dos recursos hídricos 

precisa ser integrado, de forma a articular todos os interesses envolvidos, sejam eles sociais, 

econômicos, políticos ou ambientais.  

 A descentralização das decisões fez com que o processo decisório, que antes 

pertencia a poucas pessoas ou entidades, fosse transferido a órgãos representativos com 

muitos membros, como os Comitês de Bacia Hidrográfica, fazendo com que a tomada de 

decisão sobre a gestão das águas passasse a ser feita de forma participativa, inserindo novos 

atores ao processo decisório. 
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 Dentro deste contexto, de descentralização de decisões e participação de grandes 

grupos na tomada de decisões, os procedimentos clássicos de avaliação de alternativas para 

planejar o uso, controle e proteção das águas, como a tradicional análise custo-benefício, 

tornaram-se limitados por dois motivos: primeiro, por sua impossibilidade de incluir outros 

critérios, além da minimização dos custos ou da maximização dos benefícios, como critérios 

sociais e ambientais; e segundo, por não considerarem a subjetividade inerente ao processo de 

tomada de decisão, ou seja, o sistema de valores dos atores envolvidos na gestão dos recursos 

hídricos. 

 Assim, a questão de pesquisa passa a ser: 

 Como planejar os recursos hídricos de uma bacia hidrográfica de forma a 

contemplar vários objetivos simultaneamente e de modo a incluir a participação da 

sociedade nesse processo, em atendimento às normas legais em vigência no país? 

 Neste trabalho, a hipótese considerada como resposta à questão de pesquisa é: 

 Por meio da utilização de uma Metodologia Multicritério em Apoio à Decisão, 

que, além de incorporar vários critérios na avaliação de alternativas, propicia a 

participação de todos os atores envolvidos no processo de tomada de decisão, por adotar 

uma abordagem construtivista. 

 Assim, tendo sido expostos a questão de pesquisa e a hipótese de solução para esta 

questão, o próximo passo é apresentar os objetivos do trabalho. 
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1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO 
 

 
1.3.1 Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral deste trabalho é trazer subsídios para a utilização de Metodologias 

Multicritério em Apoio à Decisão para o planejamento de recursos hídricos de bacias 

hidrográficas, que, além de incorporarem vários critérios na avaliação de alternativas, por 

adotarem uma abordagem construtivista, propiciam a participação de todos os atores 

envolvidos no processo de tomada de decisão. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1.  Propor um Método Multicritério em Apoio à Decisão para o planejamento de recursos 

hídricos, mediante o desenvolvimento de um Modelo de Avaliação de Alternativas para os 

Planos de Bacias Hidrográficas, que permita a incorporação de valores, suposições e 

preferências dos decisores no processo de tomada de decisão. 

 

2.  Dar embasamento científico para as decisões tomadas no âmbito dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica, fornecendo subsídios para a identificação e avaliação de alternativas para os 

Planos de Bacias Hidrográficas, mediante a identificação e valoração de diversos critérios 

identificados como relevantes pelos atores envolvidos no processo de tomada de decisão 

sobre a gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica. 

 

3.  Testar o método proposto, por meio de um estudo de caso em uma situação real de apoio à 

decisão, buscando demonstrar a sua aplicabilidade prática e as vantagens advindas da 

aplicação das Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão ao processo de 

planejamento dos recursos hídricos como forma de propiciar a participação efetiva dos 

atores envolvidos na tomada de decisão. 

 

4.  Analisar o estudo de caso e verificar se a hipótese de pesquisa conseguiu responder a 

questão de pesquisa. 

 

5.   Propor o aprimoramento do método e áreas de investigação futuras a este trabalho, a partir 

dos resultados do estudo de caso. 
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1.4 CONTRIBUIÇÕES AO ESTADO-DA-ARTE 

 Segundo Tomlinson (1989), um modelo é um meio para descrever alguma parte da 

situação organizacional que é de interesse dos decisores. Já um método é uma abordagem 

geral com relação a um problema. Finalmente uma metodologia engloba as crenças teóricas e 

filosóficas que sustentam e direcionam a construção do método.  

 Neste trabalho, propõe-se um modelo de planejamento de recursos hídricos de uma 

bacia hidrográfica, utilizando um método multicritério de avaliação de alternativas, baseado 

em uma metodologia de Apoio à Decisão, que se fundamenta em um paradigma 

construtivista. 

 Desta forma, uma das contribuições deste trabalho é adotar uma visão construtivista 

para planejar os recursos hídricos de uma bacia hidrográfica, inédita até então nesta área do 

conhecimento. Muito se fala em participação da sociedade na gestão dos recursos hídricos, 

porém esta participação acaba sendo feita de forma “periférica” e não muito efetiva, mesmo 

com a existência dos Comitês de Bacia Hidrográfica. Por este motivo, optou-se por adotar 

uma abordagem construtivista neste trabalho para auxiliar no planejamento de recursos 

hídricos, como forma de propiciar uma participação mais efetiva dos novos atores no processo 

decisório de gestão das águas, através dos Comitês de Bacia Hidrográfica, órgão legalmente 

instituído, justamente com esse intuito. Além disso, pesquisas recentes têm mostrado que a 

visão construtivista é uma forma adequada de explicar como as pessoas definem preferências 

e valores, além de estar sendo bastante adotada para descrever processos de julgamento e 

escolha na tomada de decisão (MONTIBELLER, 2000, p. 34). Também Eden e Sims (1979) 

argumentam sobre a importância de entender como os decisores constroem os problemas, 

especialmente ao lidar com situações complexas, que envolvem poder, influência, 

negociações políticas e relações sociais complexas.  

 Segundo Montibeller (2000, p. 34) a adoção de uma visão construtivista sobre o 

conceito de problema tem efeitos importantes no processo de apoio à decisão e no design de 

metodologias de apoio à decisão. Também a literatura sobre resolução de problemas vem 

sendo desenvolvida, em sua maioria, segundo uma tradição objetivista, com algumas 

exceções concentradas em algumas metodologias associadas à PO soft e à Escola de 

Metodologias Multicritérios no Apoio à Decisão (ROY e VANDERPOOTEN, 1996). Assim, 

trata-se de uma nova forma de projetar e utilizar metodologias que visam apoiar processos 

decisórios.  
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Desta forma, apresenta-se uma nova perspectiva sobre o planejamento de recursos 

hídricos em bacias hidrográficas, partindo-se da hipótese de que a visão multidimensional tem 

sido insuficientemente explorada no tema aqui referido. Algumas visões tradicionais 

enraizadas na sociedade pós-industrial são desafiadas e o sistema de valores dos atores 

envolvidos nas decisões é incorporado ao modelo, o que significa ir dos extremos da 

objetividade aos paradoxos da subjetividade.  

 Quanto ao preceito de planejamento de recursos hídricos descentralizado e 

participativo, conforme previsto em Lei, e mais especificamente, sobre o instrumento de 

gestão Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, algumas perguntas precisam ser 

feitas:  

a) Os Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas são elaborados de 

acordo com as reais necessidades da população da bacia ou de acordo com os 

interesses dos maiores usuários das águas e do Poder Público?  

b) A escala de valores dos novos atores no processo de decisão sobre a gestão das 

águas está contemplada quando se discute com eles as mudanças necessárias?  

c) Se esta escala de valores não está incluída, não significa que se está, mais uma 

vez, tentando modificar os seus valores, sem ter a certeza de que mais cedo ou 

mais tarde eles irão abandonar as propostas que lhes foram feitas ou transferidas?  

d) A ação desenvolvida está dirigida efetivamente sobre os pontos considerados de 

maior relevância pelos atores atuantes nas bacias hidrográficas, sejam eles de 

caráter social, econômico, político ou ambiental? 

e) Que estratégias devem ser traçadas para a proposição de alternativas de soluções 

para os problemas das bacias hidrográficas, de modo a incluir a participação da 

sociedade nesse processo, em atendimento às normas legais em vigência no país? 

 Visando responder essas questões, a idéia deste trabalho é construir um modelo de 

avaliação de alternativas que auxilie na elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias 

Hidrográficas, de forma a incluir a participação da sociedade, via Comitês de Bacia 

Hidrográfica, com o objetivo de contemplar as reais necessidades da população da bacia e 

buscando dirigir as ações para os pontos considerados de maior relevância, segundo os 

valores da sociedade que atua na bacia. Neste trabalho, parte-se do princípio que apenas a 

participação efetiva de todos os atores envolvidos na gestão dos recursos hídricos permitirá a 

sustentabilidade desta política pública. 
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 Assim, um dos desafios teóricos desta pesquisa centraliza-se na elaboração de um 

modelo Multicritério em Apoio à Decisão que possa se constituir em uma ferramenta de 

auxílio para os Comitês de Bacia Hidrográfica, na identificação e avaliação de ações de 

aperfeiçoamento e na proposição de estratégias para a gestão integrada dos recursos hídricos 

da bacia, através do Plano de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica, segundo as 

percepções e os valores dos atores que compõem a comunidade da bacia hidrográfica. 

No método proposto, parte-se do princípio de que aqueles envolvidos na decisão 

devem participar na construção do modelo de avaliação de alternativas, pois eles é que devem 

definir qual o problema a ser resolvido e quais os critérios a serem utilizados nessa avaliação 

de alternativas. Desta forma, os decisores devem ser apoiados neste processo, através de 

procedimentos formais. 

 Neste trabalho, propõe-se um método multicritério de apoio à decisão para que a 

participação da sociedade nas etapas de elaboração do Plano de Recursos Hídricos de Bacia 

Hidrográfica, visando à incorporação de contribuições ao mesmo, seja feita de forma mais 

ativa e efetiva, mediante os Comitês de Bacia Hidrográfica, e não apenas por meio de 

consultas públicas, encontros técnicos e oficinas de trabalho, conforme a proposição do art. 

6°, da Resolução do CNRH n° 17/01. 

 É importante esclarecer que o presente trabalho de pesquisa não visa à elaboração de 

um Plano de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica como um todo, dada a sua 

complexidade e abrangência. Um Plano de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica se 

constitui em um planejamento de longo prazo, com muitas etapas de desenvolvimento, que 

envolve grande quantidade de pessoas, entidades e órgãos gestores de recursos hídricos, assim 

como vultosos investimentos. Também podem ser vistos como limites para tal investigação a 

própria estrutura do Estado, principalmente no que se refere aos prazos (conciliar o 

cronograma da pesquisa ao cronograma governamental), pois muitas ações que são planejadas 

levam muito tempo até serem efetivamente concretizadas (até pela falta de recursos 

financeiros), o que inviabilizaria a conclusão do trabalho. 

Assim, delimitou-se o presente trabalho ao cumprimento de uma parte do Plano de 

Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica, que corresponde a sua terceira etapa, referente ao 

estabelecimento de metas, estratégias, programas e projetos, de forma a incorporar o elenco 

de ações necessárias à sua implementação, visando minimizar os problemas relacionados aos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos e otimizando o seu uso múltiplo e integrado.  
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O método proposto também pode servir de base às propostas encaminhadas pelos 

Comitês de Bacia Hidrográfica para a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, 

nos Estados em que os Planos Estaduais de Recursos Hídricos são elaborados desta forma. No 

Rio Grande do Sul, de acordo com o art. 24, da Lei 10.350/94 da Política Estadual de 

Recursos Hídricos, o Plano Estadual de Recursos Hídricos será elaborado com base nas 

propostas encaminhadas pelos Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica, levando em 

conta também as propostas apresentadas individual ou coletivamente por usuários da água, os 

planos regionais e setoriais de desenvolvimento, os tratados internacionais, e estudos, 

pesquisas e outros documentos públicos que possam contribuir para a compatibilização e 

consolidação das propostas do Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

 Pode-se dizer que o atual modelo de gestão de recursos hídricos é participativo, pela 

existência de Comitês de Bacia Hidrográfica e outras formas de participação da sociedade em 

órgãos públicos de gestão de recursos hídricos ou outras formas de associações de bacias 

hidrográficas. Porém, é participativo para  executar o que vem pronto. Um modelo de 

planejamento precisa envolver o decisor na construção de seu problema, mesmo que este não 

seja um especialista em planejamento de recursos hídricos ou um técnico especializado no 

assunto. 

Assim, este trabalho visa trazer uma contribuição metodológica ao complexo 

problema de planejamento de recursos hídricos, cuja solução depende de múltiplas dimensões, 

procurando destacar a necessidade de um modelo centrado nas pessoas, servindo como um 

mecanismo de incentivo à participação efetiva de todos os atores envolvidos no processo de 

gestão dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica, proporcionando a realização de 

negociações em torno das diversas demandas durante a elaboração de um determinado 

procedimento e não apenas depois de sua conclusão, o que conferirá, certamente, maior 

legitimidade ao processo de planejamento dos recursos hídricos. 

 A evidência concreta de que a ciência e a tecnologia não são independentes de seus 

usuários e de que a participação da sociedade, prevista na legislação vigente, é possível e 

necessária para o planejamento adequado e eficiente relativo a fatos fundamentais à vida, 

como os recursos hídricos, faz com que o produto gerado com esta pesquisa seja 

conhecimento. 
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1.5 ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

 Este trabalho se divide em cinco partes. A Parte I - Introdução, Questões de 

Pesquisa, Objetivos e Estrutura do Trabalho apresenta a Introdução do trabalho e o Capítulo 

1 - Questões de Pesquisa e Objetivos do Trabalho, tem como objetivo apresentar a 

focalização da problemática de pesquisa, a questão de pesquisa propriamente dita, os 

objetivos do trabalho, as contribuições ao estado-da-arte e a estruturação do trabalho. 

 A Parte II - Revisão Bibliográfica divide-se em cinco capítulos. O Capítulo 2 - O 

Planejamento Para os Recursos Hídricos apresenta os preceitos do planejamento ambiental e, 

mais especificamente, do planejamento de recursos hídricos, os modelos de gestão de recursos 

hídricos e o modelo de gestão adotado pelo Brasil, e o conceito de gestão de recursos hídricos 

por bacias hidrográficas, assim como a gestão integrada dos recursos hídricos sob diferentes 

enfoques.  

 O Capítulo 3 - A Participação da Sociedade na Política Pública de Gestão de 

Recursos Hídricos apresenta um breve histórico sobre o tema, assim como a participação da 

sociedade nas políticas públicas no Brasil, e relata a política de gestão de recursos hídricos e a 

participação da sociedade nesta política, enfocando os Comitês de Bacia Hidrográfica que são 

os canais legítimos para que a sociedade participe da gestão dos recursos hídricos, assim 

como as dificuldades que têm sido enfrentadas para a sua implantação.  

 O Capítulo 4 - Os Planos de Recursos Hídricos apresenta a Política Nacional de 

Recursos Hídricos do Brasil, o instrumento de gestão Plano de Recursos Hídricos e as três 

fases de elaboração do Plano: diagnóstico e prognóstico (Fase A); compatibilização e 

articulação (Fase B); e elaboração do Plano de Recursos Hídricos propriamente dito (Fase C). 

Também aqui é apresentada a situação atual dos Planos de Recursos Hídricos no Brasil.  

 O CAPÍTULO 5 -  OS MÉTODOS MULTICRITÉRIO E O PLANEJAMENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS APRESENTA OS FUNDAMENTOS DOS MÉTODOS MULTICRITÉRIO, OS PARADIGMAS 

CIENTÍFICOS DAS DIFERENTES ESCOLAS DE MÉTODOS MULTICRITÉRIO E TRAÇA UM PARALELO, 

BUSCANDO ASSOCIAÇÕES  ENTRE OS  MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS MULTICRITÉRIO 

E O PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS. 

 O Capítulo 6 – O Método Multicritério em Apoio à Decisão Proposto apresenta a 

Metodologia Multicritério em Apoio à Decisão proposta neste trabalho, que adota uma 

abordagem construtivista, os princípios e conceitos fundamentais da metodologia proposta, 
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que são necessários ao seu entendimento, e as fases do processo de Apoio à decisão, 

descrevendo as ferramentas que são utilizadas para a elaboração do modelo. 

 A Parte III – Metodologia de Pesquisa e Estudo de Caso divide-se em dois capítulos. 

O Capítulo 7 – A Estratégia de Pesquisa descreve a metodologia utilizada para testar a 

aplicabilidade do método proposto neste trabalho. O Capítulo 8 - A Área Escolhida para o 

Estudo de Caso, como o próprio título indica, descreve a área escolhida para testar a 

aplicabilidade prática do método de apoio à decisão proposto neste trabalho, apresentando as 

características gerais da bacia hidrográfica escolhida, assim como a necessidade de 

planejamento dos recursos hídricos da bacia.  

A Parte IV – Estudo de Caso – A Aplicação do Método Multicritério em Apoio à 

Decisão Proposto apresenta o Capítulo 9 - Aplicação de um Método Multicritério em Apoio à 

Decisão para o Planejamento dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos 

apresenta o estudo de caso propriamente dito, sendo que, em um primeiro momento, é feita a 

contextualização da situação decisória e a apresentação da problemática considerada pelos 

decisores. Logo após, é feita a descrição da aplicação do Método Multicritério em Apoio à 

Decisão proposto neste trabalho. 

 A Parte V – Considerações Finais apresenta o Capítulo 10 - Conclusões e 

Recomendações, onde são expostas as conclusões obtidas e as limitações do trabalho, bem 

como recomendações para trabalhos futuros. Também são apresentadas as Referências 

Bibliográficas utilizadas no trabalho. 

 

 As notações gráficas utilizadas neste trabalho são convencionalizadas da seguinte 

forma: 

i)  a digitação será feita em LETRAS MAIÚSCULAS quando (i) estiver indicando siglas de 

entidades, abordagens/ferramentas/metodologias, recursos mnemônicos e os softwares 

utilizados - FEPAM, PO, MCDA, PVF, HIVIEW e outros; (ii) destacar os títulos das 

seções primárias do trabalho; 

ii)  a digitação em itálico será utilizada (i) como recurso para salientar significados e termos  

que se julga importante tornar proeminentes; (ii) para termos emprestados de língua 

estrangeira – software, hard, soft e outros; (iii) para designar os níveis de referência Bom e 

Neutro; e (iv) para destacar os títulos das seções terciárias do trabalho; 
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iii) a digitação com “aspas duplas” também será usada (i) como recurso para salientar  

significados e termos que se julga importante tornar proeminentes; e (ii) para indicar que o 

termo ou citação é de autoria de outrem; 

(iv) a digitação em negrito será utilizada (i) como recurso para destacar os títulos das seções 

primárias, secundárias, terciárias e quaternárias do trabalho; e (ii) para níveis de 

detalhamento que, na organização do trabalho, não merecem status de seção. 

(v) a digitação com sublinhados será utilizada (i) como recurso para salientar  significados e 

termos que se julga importante tornar proeminentes; e (ii) para níveis de detalhamento 

que, na organização do trabalho, não merecem status de seção. 

 
 Cumpre salientar ainda a questão da linguagem utilizada. Foram utilizados 

empréstimos – uso de palavra ou frase importada de uma outra língua – pela ausência de 

traduções consagradas no contexto da língua portuguesa. Além disso, é importante destacar 

que esses empréstimos são aceitos pelos leitores da área no Brasil. 

 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 Este capítulo apresentou a problemática da pesquisa, embasada em uma breve 

revisão dos principais fatores que levaram à sua escolha. Em resumo, não existe no 

planejamento de recursos hídricos de bacias hidrográficas, no âmbito de Comitês de Bacia 

Hidrográfica, um método de avaliação de alternativas que utilize uma Metodologia 

Multicritério em Apoio à Decisão que, além de conseguir avaliar diferentes critérios 

simultaneamente, por adotar uma abordagem construtivista, propicia a participação efetiva 

dos atores envolvidos no processo de tomada de decisão, incorporando o seu sistema de 

valores na construção do modelo, visando aumentar a legitimidade e a sustentabilidade da 

política de gestão de recursos hídricos. A partir disto, foram definidos os objetivos gerais e 

específicos da investigação que, uma vez identificados, tornaram possível o estabelecimento 

dos pressupostos teóricos que nortearam o trabalho. Também foram apresentadas as 

contribuições pretendidas ao atual estado-da-arte e a estruturação do trabalho. 

 
 



 

 

PARTE II 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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CAPÍTULO 2 - O PLANEJAMENTO PARA OS RECURSOS HÍDRICOS 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Com o desenvolvimento econômico e o aumento populacional, as demandas 

relacionadas à água são intensificadas, tanto no que se refere ao aumento da quantidade 

necessária quanto aos diferentes tipos de uso. O próprio desenvolvimento econômico se deu 

em regiões onde havia maior abundância do recurso, o que acabou reduzindo a sua 

disponibilidade, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. 

A grande diversidade de usos passou a ocasionar disputas pela água, já muitas vezes 

escassa, e a estabelecer conflitos entre os usuários. Nas regiões mais industrializadas e de 

grande concentração populacional começou a ocorrer a degradação das águas, aumentando os 

conflitos com demandas que necessitam de condições qualitativas e quantitativas melhores. 

Portanto, a partir da constatação de que um bem estratégico e escasso como a água 

não pode ser tratado como um bem livre, diversos países passaram a reformular os seus 

sistemas de gestão de recursos hídricos e o Brasil está  entre esses países. 

Este capítulo tem como objetivo analisar como é feito o planejamento dos recursos 

hídricos  e como o Brasil está implantando o seu sistema de gestão dos recursos hídricos. 

 O presente capítulo está dividido em três seções, sendo que a primeira apresenta 

como é feito o planejamento ambiental e, especificamente, o planejamento de recursos 

hídricos, a segunda seção apresenta os modelos de gestão de recursos hídricos e o modelo 

adotado pelo Brasil, e a terceira seção apresenta o conceito de gestão de recursos hídricos por 

bacias hidrográficas, assim como a gestão integrada dos recursos hídricos sob diferentes 

enfoques. Ao final, são apresentadas as conclusões do capítulo. 

 

2.1 O PLANEJAMENTO DO MEIO AMBIENTE  

 Existe, atualmente, consenso na mídia e no meio científico de que o crescimento 

populacional e as atividades econômicas causam o efeito estufa, a chuva ácida, a rarefação da 

camada de Ozônio, a perda da biodiversidade, a poluição tóxica e a depleção dos recursos 

renováveis e não renováveis. Estas condições, há muito tempo, criaram sintomas de não 
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sustentabilidade ambiental, mas o  assunto planejamento ambiental  é  um assunto ainda muito 

recente para que se possa avaliá-lo corretamente. Mesmo nos países mais desenvolvidos sua 

discussão tem, aproximadamente, apenas 20 anos. Este fato faz com que predomine um 

estado de instabilidade. 

Segundo Beinat e Nijkamp (1998, p. 4), a forma de enfocar a questão do planejamento 

ambiental é muito dinâmica e mostram que existem cinco fases de relações entre o homem e o 

meio ambiente: a degradação ambiental é apenas um efeito colateral da vida econômica; a 

degradação ambiental é fator de custo; o meio ambiente é uma condição de limite para o 

homem; o meio ambiente é um fator determinante de políticas; o meio ambiente é um 

objetivo. Estas fases podem ser vistas como uma evolução da consciência social sobre o 

problema ambiental. Cada sociedade pode estar em uma fase diferente. 

 Um dos fatores que traz mais polêmica a respeito do planejamento ambiental, nas 

visões descritivistas, prescritivistas e normativistas, são as diversas ideologias predomintantes 

na área. Segundo Batie (1989, p. 1089), existem pelo menos duas grandes linhas de 

raciocínio: a corrente chamada de “utilitarista” ou “antropocêntrica”, que raciocina na ética 

utilitária, ou seja, de que “o valor dos animais e das plantas e seu direito de vida dependem do 

seu valor para a espécie humana”; e a corrente chamada de “desenvolvimento sustentável”, 

que rejeita a ética utilitarista e usa como guia de política de desenvolvimento uma ética 

“igualitária”, ou seja, os seres humanos são vistos como “parceiros viajantes das outras 

criaturas na odisséia da evolução”.  

 O problema desta discussão é que está relacionada a diversos paradigmas da 

Economia Neoclássica os quais vêm sendo questionados, gerando um período de incertezas. 

Assim, os que adotam a corrente do “desenvolvimento sustentável” desafiam conceitos 

clássicos, como os limites do crescimento econômico, a análise custo-benefício, os conceitos 

de valor econômico, as externalidades e os conceitos de equilíbrio. Em outro extremo, quando 

é adotada a visão “utilitarista”, até a noção de custo-oportunidade torna-se sem sentido.  

 As duas visões ideológicas têm uma visão de meio ambiente. De um lado, há uma 

luta pelo que se chama de ambientalismo. E de outro, há a busca de um paradigma chamado 

de gerenciamento ecológico. O ambientalismo defende a ideologia do crescimento econômico 

e tem uma visão antropocêntrica, ou seja, os humanos são a fonte de todo valor e a natureza 

só tem valor de uso. O gerenciamento ecológico não admite conflito entre preocupações 

sociais e ambientais. Nesta visão, todo administrador é um eco-administrador. Ele harmoniza 
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as preocupações sociais e ambientais. Esta discussão mostra que não se está lidando com 

assuntos que têm unanimidade científica e muito menos unanimidade política. 

 Tisdell (1988, p. 373) estudou o conjunto de conceitos de sustentabilidade, sob a 

ótica dos ecologistas e chegou à conclusão de que este conceito ainda  não está bem claro. 

Existe um debate entre ecologistas e economistas que, efetivamente, não está completo. Os 

ecologistas colocam extrema ênfase na sustentabilidade dos sistemas produtivos. 

 Munda et al. (1998) observam que uma economia sustentável é uma economia que 

mantém a exploração dos recursos renováveis dentro dos limites das suas taxas de renovação 

e usa os seus recursos não renováveis na exata linha de atingimento da transição para recursos 

renováveis. Da mesma forma, esta economia mantém a produção de lixo e contaminação 

dentro da capacidade de assimilação ambiental e preserva a biodiversidade. 

 Assim, a falta de integração entre as áreas da Economia e da Ecologia é um dos 

fatores que dificulta a adoção do conceito de desenvolvimento sustentável. Van den Bergh e 

Nijkamp (1991, p. 12) mostram que a noção de desenvolvimento sustentável  exige mudanças 

no modo de produção, no consumo e no modo de tomar decisões. Segundo os autores, o 

modelo de abordagem para o planejamento ambiental deve ser: completo, ao invés de parcial; 

precisa medir, efetivamente, os impactos das atividades econômicas sobre o ambiente natural; 

precisa dar um feedback da ecologia para a economia; não deve incluir apenas serviços 

materiais valoráveis em dinheiro, mas também funções de bem-estar; deve incluir a 

preocupação com as gerações futuras; deve contemplar um horizonte de longo prazo; deve 

conter descrições qualitativas para poder lidar com a incerteza; os pressupostos dos modelos 

precisam incluir limitações na substituição da produção e também funções de utilidade ou 

valor; deve admitir a inclusão de decisões subjetivas em relação a variáveis cruciais, pois as 

relações entre variáveis são cercadas de incerteza; e a incerteza precisa ser tratada com 

análises de sensibilidade e outros tipos de análise. 

Defendendo uma concepção econômica-ecológica para tratar das questões 

ambientais, Constanza (1994, p. 137) critica os sistemas baseados em normas, por não serem 

muito eficientes  para gerenciar os recursos ambientais com vistas à sustentabilidade, 

especialmente diante da incerteza  quanto aos valores futuros e aos impactos de longo prazo. 

O autor considera o sistema normativo inerentemente reativo e indutor da confrontação legal, 

da confusão e da ingerência governamental nos negócios e acrescenta ainda que, ao contrário 

de encorajar as inovações técnicas e sociais de longo prazo, a normatização excessiva tende a 
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suprimi-las. Além disso, tal normatização não se entrosa bem com os sinais de mercado que 

as empresas e os indivíduos usam para tomar decisões,  não traduzindo os objetivos globais a 

longo prazo em incentivos locais a curto prazo e de forma eficaz. Complementando esse 

raciocínio, o autor afirma que:  

[...] precisamos explorar alternativas promissoras para nossos atuais sistemas de 

comando e controle de gerenciamento ambiental, e modificar [...] os departamentos 

governamentais e outras instituições. A enorme incerteza a respeito dos impactos 

ambientais [...] necessita ser incorporada  à tomada de decisões. Precisamos também 

compreender melhor os critérios sociológicos, culturais e políticos para a aceitação 

ou rejeição dos instrumentos de planejamento (CONSTANZA, 1994, p. 137). 

 

2.2 O PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E OS MODELOS DE GESTÃO 

NO BRASIL 

 Seguindo a mesma linha do planejamento ambiental, as tendências mundiais e mais 

atuais de gestão dos recursos hídricos apontam para um enfoque integrado de gestão, não 

setorizado, baseado na adoção da bacia hidrográfica como unidade mais apropriada de gestão, 

a utilização de instrumentos regulatórios e econômicos e a necessidade de formular e 

implementar planos diretores para auxiliar na gestão integrada dos recursos hídricos. 

Segundo Lanna (2000c, p. 26), a gestão dos recursos hídricos não pode ser efetivada 

apenas por programas setoriais, através da mediação do poder executivo. Há necessidade do 

estabelecimento de um modelo de gestão de recursos hídricos que aborde como um todo os 

problemas e oportunidades de desenvolvimento (crescimento econômico, eqüidade social e 

sustentabilidade ambiental), para gerar e aplicar com eficiência os instrumentos legais e 

econômicos necessários, integrando e articulando as instituições públicas, privadas e 

comunitárias interessadas, dentro de uma concepção sistêmica, ou seja, multi-setorial e inter-

setorial de gestão dos recursos hídricos.  

Por este motivo o planejamento estratégico por bacia hidrográfica é utilizado como 

instrumento de gestão. Os planos de interesses de uso, controle e proteção das águas provêm 

de diversos setores e, normalmente, são planos de longo prazo, que precisam ser previamente 

conhecidos para serem quantificados e hierarquizados de acordo com a urgência e as 

intenções de uso, de forma que seja possível a elaboração de um plano multi-setorial de longo 

prazo.  
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No Brasil, o processo de planejamento da gestão dos recursos hídricos fundamentou-

se nos princípios do Modelo de Gestão Sistêmico de Integração Participativa, que tomou 

forma através da Lei Federal n° 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos. 

 Segundo Lanna (2000c, p. 22), o Modelo Sistêmico de Integração Participativa é o 

modelo mais moderno de gestão dos recursos hídricos, objetivo estratégico de qualquer 

reformulação institucional e legal bem conduzida e baseia-se na atribuição de direitos de 

propriedade das águas, o que significa dizer que tanto o Estado quanto particulares podem 

assumir o seu domínio. Nesta última possibilidade, de direitos de propriedade privada sobre a 

água, ocorre a comercialização da água e o mercado passa a assumir o seu controle. Devido a 

diversos problemas de obtenção de eficiência social neste tipo de controle privado da água, 

são estabelecidos esquemas de regulação estatal, com o objetivo de mediar os interesses 

públicos de uso, controle e proteção das águas. São os modelos de gestão de recursos hídricos 

adotados no Reino Unido e no Chile. 

Devido às dificuldades que um controle estatal centralizado pode acarretar, é adotada 

uma concepção sistêmica de gestão, através da descentralização participativa. Dentro desta 

concepção, o Estado, sem abrir mão de seu domínio sobre a água, permite que o seu 

gerenciamento seja realizado de forma compartilhada com a sociedade, mediante a 

participação de entidades especialmente implementadas, com funções gerenciais específicas.  

O Modelo Sistêmico de Integração Participativa é caracterizado pela adoção de três 

instrumentos de gestão: 

a) planejamento estratégico por bacia hidrográfica: baseia-se no estudo de cenários 

alternativos futuros, estabelece metas alternativas específicas de desenvolvimento 

sustentável (crescimento econômico, eqüidade social e sustentabilidade ambiental), no 

âmbito de uma bacia hidrográfica. Vinculados a estas metas são definidos prazos para 

concretização, meios financeiros e os instrumentos legais requeridos; 

b) tomada de decisão através de deliberações multilaterais e descentralizadas: baseia-se na 

implementação da negociação social, através dos Comitês de Bacia Hidrográfica, em que 

participam representantes de instituições públicas, privadas, usuários, comunidades e de 

classes políticas e empresariais atuantes na bacia. O comitê tem como função analisar e 

aprovar planos e programas de investimentos vinculados ao desenvolvimento da bacia, 
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com base na comparação ou contestação dos benefícios e custos correspondentes às 

diferentes alternativas; 

c) estabelecimento de instrumentos normativos e econômicos: com o objetivo de atingir as 

metas de desenvolvimento sustentável propostas no planejamento estratégico, são 

estabelecidos os instrumentos normativos pertinentes e as formas de estímulo à 

racionalização do uso da água e de captação de recursos financeiros necessários para 

implementação de planos e programas de investimentos. 

O planejamento estratégico visa articular os interesses entre si e estes com as 

disponibilidades dos recursos hídricos. Porém, no planejamento de longo prazo, não é 

possível fazer previsões confiáveis, pois a sociedade é extremamente dinâmica, com 

demandas e valores mudando constantemente. A partir deste fato, é necessário que se 

estabeleçam cenários alternativos de uso, controle e proteção das águas que poderão servir de 

base para os planos setoriais de longo prazo. Assim, muitas decisões que poderiam 

comprometer o atendimento de determinados setores na ocorrência de dado cenário poderão 

ser evitadas, sendo que as decisões que preservam opções futuras de uso, controle e proteção 

dos recursos hídricos poderão ser privilegiadas. O planejamento para a gestão de recursos 

hídricos precisa ser flexível, constituindo-se em um processo contínuo de julgamentos e 

decisões para atender a novas situações em um futuro completamente incerto.  

A tomada de decisão através de deliberações multilaterais e descentralizadas é 

utilizada como instrumento de gestão de recursos hídricos, tendo como principais objetivos: 

tornar o sistema legal mais eficaz e evitar o conflito entre os múltiplos interesses em jogo. 

A necessidade de buscar outras formas para tornar o sistema legal realmente eficaz 

provém da reflexão sobre as causas da falência dos modelos historicamente adotados para a 

gestão dos recursos hídricos. A partir disso, pode-se chegar à conclusão de que, para 

implementar políticas públicas que sejam efetivas e eficazes, a participação da sociedade no 

processo de elaboração e implementação dessas políticas é crucial, como tem sido 

preconizado internacionalmente, por todos os países desenvolvidos. Parte-se do pressuposto 

de que as pessoas, entendendo as razões da existência das leis e de que forma suas infrações 

poderão afetar o bem-estar das gerações presentes e futuras, naturalmente acatarão essas leis. 

A constituição de um Comitê de Bacia Hidrográfica, com atribuições na gestão dos recursos 

hídricos e que tenha como participantes os atores realmente interessados nos recursos bacia, é 

uma das formas de se obter este entendimento. Desta forma, cada participante controlará sua 
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própria atuação, impedirá a atuação anti-social de outros, reforçando, assim, a atuação das 

entidades com atribuições de controle, objetivando o bem comum de todos os interessados na 

bacia hidrográfica. 

As dificuldades de lidar com a multiplicidade de interesses provêm do fato de que o 

uso e a proteção das águas é promovido por um grande número de entidades, de caráter 

público ou privado, que possuem graus distintos de poder político. Os conflitos surgem 

quando a apropriação das águas atinge um nível próximo ao das suas disponibilidades 

qualitativas e quantitativas. Dentro deste quadro, pode-se concluir que uma única entidade 

gestora não conseguirá resolver todos esses conflitos por diversos fatores, como o grande 

número de atribuições, que dificultam o seu pleno exercício por falta de pessoal, tempo, 

canais de comunicação e, conseqüentemente, falta de conhecimento pleno da natureza dos 

problemas. Uma única entidade gestora fica mais propensa e vulnerável às possíveis 

manobras de bastidores e às pressões ilegítimas, pois irá tomar decisões importantes, que irão 

restringir o uso do recurso por alguns setores privados ou públicos, privilegiados ou não. O 

resultado é que nem sempre a solução que promove a maior satisfação social, a curto e a 

longo prazos, será adotada, o que pode acarretar grandes prejuízos sociais e ambientais. 

Partindo do princípio de que o ambiente é extremamente mutável e interfere 

diretamente na dinâmica do processo de gestão, a valorização do papel da negociação social 

na gestão dos recursos hídricos é ressaltada e prevê a criação de instâncias específicas para 

realizá-la, como os Comitês de Bacia Hidrográfica. A constituição do Comitê de Bacia 

Hidrográfica tem como objetivo promover a negociação social, através da formação de 

fóruns, nos quais todos os interessados expõem seus objetivos e as discussões são realizadas 

de forma transparente e inequívoca, evitando assim as discussões de bastidores. É então 

estabelecida a decisão que melhor atende aos interesses de todos, adequando-a às limitações 

impostas pelo poder público para atender aos interesses mais amplos das outras instâncias 

governamentais ou das futuras gerações. Assim, os conflitos são contornados, na medida do 

possível, e as decisões são tomadas com ampla participação da sociedade, proporcionando 

conhecimento pleno dos interesses de todos os envolvidos e das conseqüências das decisões 

adotadas para a gestão dos recursos hídricos. 

Finalmente, o estabelecimento de instrumentos normativos e econômicos para a 

gestão dos recursos hídricos surge como uma forma de estímulo à racionalização do uso da 

água e de captação de recursos financeiros necessários para implementação de planos e 
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programas de investimentos, especificamente desenvolvidos para a bacia hidrográfica, que 

são: a outorga, a cobrança e o rateio de custos. 

A outorga do uso dos recursos hídricos, incluindo o licenciamento de lançamentos de 

resíduos, através de cotas, é um instrumento regulatório de que os poderes públicos, federal e 

estaduais, dispõem para promover o seu uso adequado sob o ponto de vista da sociedade 

como um todo. 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos, incluindo o lançamento de resíduos nos 

corpos de água, é um instrumento que atua diretamente sobre o mercado. Este instrumento 

pode ser usado para gerar recursos para investimentos na bacia e para estimular o uso 

socialmente adequado da água, em caráter complementar, sendo uma aplicação dos princípios 

poluidor-pagador ou usuário-pagador. 

O rateio de custo das obras de interesse comum entre os seus beneficiários também é 

um instrumento que atua sobre o mercado. Na verdade, o rateio de custos é um 

desdobramento do instrumento anterior, que conjuga o caráter financeiro com a promoção da 

justiça fiscal, impondo o custeio de uma obra apenas aos seus beneficiários diretos, na bacia 

hidrográfica respectiva, isentando toda a sociedade de pagar por essas obras.  Refere-se a 

medidas estruturais, tais como reservatórios, sistemas de abastecimento e de esgotos, de 

irrigação, criação e fiscalização de reservas, e outros. 

Segundo Lanna (2000c, p. 33), os instrumentos acima descritos possibilitam o 

comprometimento consciente da sociedade e dos usuários dos recursos hídricos com os 

planos, programas e instrumentos legais requeridos para o desenvolvimento da bacia 

hidrográfica em que se inserem, criando uma vontade política regional, que, juntamente com a 

geração de recursos financeiros, é o fator mais relevante para promover o sucesso da 

administração pública na gestão dos recursos hídricos. 

O Modelo Sistêmico de Integração Participativa e suas ambiciosas metas está sendo 

implantado no Brasil de forma lenta e gradual, pois este modelo propõe uma mudança de 

paradigma profunda, que exige aperfeiçoamentos, reformulações e um grande 

amadurecimento, tanto das instituições envolvidas no processo de gestão de recursos hídricos 

quanto da sociedade civil em geral. 

 

 

2.3 A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS POR BACIAS HIDROGRÁFICAS E A GESTÃO INTEGRADA 
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SOB DIFERENTES ENFOQUES 

  A Diretiva Marco Para Uma Ação Conjunta na Gestão da Água, aprovada em 30 de 

junho de 2000, pelo Parlamento Europeu, que foi elaborada depois de doze anos de longos 

debates, que se iniciaram em 1988, tem importantes implicações para a gestão dos recursos 

hídricos, dentre as quais se destacam: (i) a institucionalização de objetivos baseados na 

proteção dos ecossistemas como critério principal nas políticas hídricas e na adoção de 

decisões (significa dizer que o meio-ambiente deve ser considerado como um usuário da água 

com essencialmente os mesmos direitos que outras atividades econômicas humanas); (ii) o 

renascimento da consideração da bacia hidrográfica como unidade mais apropriada para a 

gestão da água; (iii) é dada maior prioridade a objetivos de proteção ambiental em 

comparação com objetivos de eficiência econômica; e (iv) se observa uma tendência a 

implementar o princípio “usuário-pagador” e avançar em direção à recuperação total dos 

custos relacionados com o aproveitamento da água (DOUROJEANNI e JOURAVLEV, 2001, 

p. 22). 

 Para Tucci (2000, p. 40), a bacia hidrográfica é o elemento fundamental de análise 

quando o ciclo hidrológico é estudado na fase terrestre. Segundo o autor, 

[...] a bacia hidrográfica é uma área de captação natural da água da precipitação que 

faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, seu exutório. A bacia 

hidrográfica compõe-se, basicamente, de um conjunto de superfícies vertentes e de 

uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar um 

leito único no exutório. 

 Ainda segundo o autor acima citado, a bacia hidrográfica pode ser considerada um 

sistema físico, que espelha bem o seu papel hidrológico, que é o de transformar uma entrada 

de volume concentrada no tempo, o volume de água precipitado, em uma saída de água, o 

volume de água escoado pelo exutório, de forma mais distribuída no tempo, considerando-se 

como perdas intermediárias os volumes evaporados, transpirados e infiltrados profundamente. 

 Nos dias de hoje, existe uma tendência de adotar a bacia hidrográfica não apenas 

para gerir os recursos hídricos, mas também os outros recursos ambientais, como o solo, a 

paisagem, a biodiversidade, os ecossistemas aquáticos e outros. 

 A bacia hidrográfica também tem sido utilizada para promover o desenvolvimento 

regional de uma forma sustentável, através da promoção do desenvolvimento econômico, com 

eqüidade social e sustentabilidade ambiental. Muitos municípios e Estados têm optado por 
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adotar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão para implementar as suas 

ações. Para Pires e Santos (1995, p. 41), “as abordagens de planejamento que utilizam a bacia 

hidrográfica como unidade de trabalho têm evoluído bastante, pois as características 

biogeográficas dessas bacias têm sistemas ecológicos e hidrológicos relativamente coesos”. 

 Em Hidalgo (1995, p. 5): 

[...] a bacia hidrográfica, do ponto de vista hidrológico, é um território que apresenta 

uma rede de drenagem comum num Estado e limitado pelos divisores de águas 

superficiais e subterrâneas [...], as bacias são formadas por diferentes unidades 

ecológicas, as quais definem suas características naturais, e por unidades sócio-

políticas, chamadas de municípios ou estados. 

O autor reconhece as relações sociais e naturais que ocorrem nestes locais e afirma 

que a opção pelo desenvolvimento de um trabalho em bacias hidrográficas é decorrente da 

adoção de uma visão global que envolve o conjunto formado pelo ambiente natural e social 

que está presente na região, ou seja, é conseqüência de uma interpretação não fragmentada 

das relações existentes entre os seres humanos e a natureza, independentes da existência e da 

localização dos limites das propriedades ou de divisas municipais. 

Para Lanna (1999, p. 14), a bacia hidrográfica, através de sua rede de drenagem 

fluvial, consegue integrar grande parte das relações causa-efeito que devem ser tratadas na 

gestão dos recursos hídricos, pois mesmo que existam outras unidades político-

administrativas a serem consideradas, como os municípios, Estados, regiões e países, estas 

unidades não apresentam da mesma maneira o caráter integrador da bacia hidrográfica, pelos 

aspectos físicos, bioquímicos e sócio-econômicos que esta apresenta. Se outras unidades 

fossem adotadas, poderia ocorrer uma gestão parcial e ineficiente dos recursos hídricos. 

 Dentro deste contexto, é importante que se faça a distinção entre a gestão dos 

recursos hídricos por bacia hidrográfica e a gestão de bacias hidrográficas. 

 Para Dourojeanni e Jouravlev (2001, p. 73), a gestão dos recursos hídricos por bacia 

hidrográfica, dentro do âmbito de uma bacia, ou de bacias interconectadas, centra-se quase 

que exclusivamente em captar, regular, controlar, aproveitar e tratar a água, através da 

execução de obras hidráulicas e auxiliares. As instituições encarregadas de gerenciar e utilizar 

os recursos hídricos dessa forma têm larga tradição nos países e podem ser do tipo setorial ou 

multi-setorial, públicas ou privadas. Seus principais objetivos são balancear a oferta com a 

demanda dos recursos hídricos, assim como mitigar ou controlar os efeitos extremos com que 
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se apresentam os recursos hídricos em épocas de secas ou de enchentes. Mais recentemente, 

temas como o controle da contaminação dos recursos hídricos, a drenagem urbana e a 

estabilização de zonas com risco de deslizamento também têm feito parte das preocupações 

dos responsáveis pela gestão dos recursos hídricos. 

 Essas ações, normalmente, realizam-se através de projetos de duração definida e 

costumam tratar as bacias hidrográficas apenas como captadoras dos recursos hídricos. É 

comum que se preste pouca atenção às externalidades negativas destas ações, como, por 

exemplo, os processos de salinização dos solos. A participação dos usuários nas decisões não 

é considerada, tanto no planejamento das obras quanto para a sua administração. Além disso, 

ainda existe uma grande ênfase em satisfazer as demandas crescentes pelos recursos hídricos e 

não em reduzir as demandas dos recursos por unidade de uso. A gestão dos recursos hídricos é 

uma área de trabalho que foi, e em muitas situações ainda é, tradicionalmente dominada pela 

engenharia civil hidráulica, com suas múltiplas variáveis, como a construção, a hidrologia 

superficial e subterrânea e outras especialidades complementares, como o direito e a 

economia. 

 O avanço conceitual e prático dos especialistas nestas áreas tem levado, em alguns 

casos e apenas recentemente, a ampliar a sua forma de atuação, partindo de um enfoque de 

uso setorial para um enfoque de uso multi-setorial e, atualmente, à gestão integrada dos 

recursos hídricos. É sob este último enfoque que as bacias hidrográficas passaram a ser 

consideradas como territórios, mediante as quais se podem obter consensos entre os múltiplos 

usuários, com o objetivo de alcançar não apenas metas para administrar a oferta dos recursos 

hídricos em conjunção com a demanda, mas também tratar de aspectos ambientais e de 

eqüidade social. 

As atividades de gestão de bacias hidrográficas têm como principal finalidade 

manejar a superfície e a subsuperfície da bacia hidrográfica que capta os recursos hídricos.  O 

conjunto de ações que fazem parte de um projeto de gestão de bacias hidrográficas – não 

existe um projeto de gestão de bacias hidrográficas, mas sim um conjunto de ações ou 

projetos que somados dão um efeito de gestão – tem como objetivo usual manipular a 

superfície de captação para regular o escoamento dos recursos hídricos. Em alguns casos, 

busca-se converter os solos em esponjas absorventes para regular a descarga de água em 

quantidade, qualidade e tempo, retardando a descarga superficial e aumentando o fluxo de 

base, assim como a infiltração. A origem do conceito de gestão de bacias hidrográficas está 

nas escolas florestais dos Estados Unidos e seu domínio de aplicação pertencia a hidrólogos 
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florestais. Depois, ampliou-se aos agrônomos especialistas em solos, sobretudo em 

conservação de solos, evoluindo, posteriormente, para a gestão de recursos naturais com fins 

produtivos.  

Alguns projetos de gestão de bacias hidrográficas também poderiam ter objetivos 

opostos ao anterior, como buscar que os recursos hídricos não se infiltrem para poder captá-

los em algum reservatório. Para captar recursos hídricos em zonas de muita infiltração, 

impermeabiliza-se a superfície de uma bacia (geralmente pequenas superfícies) para 

armazenar água em reservatórios. Isso pode ser feito em zonas de escassa precipitação. 

Também se fala em zonas de gestão de bacias hidrográficas em zonas áridas, quando se capta 

água de neblinas costeiras, como em Israel, costa norte do Chile e costa sul do Peru. Em todos 

estes casos, os objetivos se orientam para usar a bacia hidrográfica como captadora de 

recursos hídricos para diferentes fins, sendo que um dos principais é o consumo humano, e 

para reduzir o impacto do escoamento para proteger zonas vulneráveis perto de encostas ou 

leitos de rio. Os projetos mais recentes de gestão de bacias hidrográficas enfatizam não só a 

necessidade de controlar a quantidade e tempo de descarga dos recursos hídricos, mas 

também a necessidade de melhorar a qualidade desses recursos. 

Assim como a gestão dos recursos hídricos evoluiu de um enfoque de uso setorial para 

um de uso multi-setorial e, posteriormente, para a gestão integrada da bacia, a gestão das 

bacias hidrográficas também evoluiu de um enfoque orientado puramente para a captação de 

água para outros enfoques mais complexos, como a proteção dos recursos naturais e a 

mitigação dos efeitos de fenômenos, o controle da erosão, o controle da contaminação dos 

solos e sua conservação e reabilitação, recuperação de zonas degradadas, para passar depois 

aos melhoramentos da produção, primeiro florestal e de pastos, para depois agrícola e 

agroflorestal ou agrossilvopastoril, de forma combinada. 

Atualmente, esta expansão do conceito original de gestão de bacias hidrográficas tem 

sido extensivo à gestão integrada dos recursos naturais da bacia e, por último, à gestão 

ambiental integrada da região.  

Conforme Dourojeanni e Jouravlev (2001, p. 74), cabe perguntar se deve-se continuar 

chamando “gestão de bacias hidrográficas”, já que essa expressão é capaz de absorver tantas 

variáveis. Segundo os autores, existem projetos que conservam o nome de gestão de bacias 

hidrográficas, mas que se enquadram melhor como projetos de desenvolvimento regional. À 

expressão gestão de bacias hidrográficas, se associa qualquer ação que melhore a qualidade de 
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vida dos habitantes de uma região. São projetos que incluem melhorias nos sistemas de 

transporte, saúde, habitação e outros. Se pretende-se formular um projeto de gestão de bacias 

hidrográficas, deve-se, obrigatoriamente, determinar a que ponto da escala de todas estas 

possíveis ações se destina o projeto. 

Portanto, a gestão dos recursos hídricos através de bacias hidrográficas e a gestão de 

bacias hidrográficas são duas atividades complementares, que possuem áreas comuns de 

atuação e, institucionalmente, operam sob esquemas distintos. As atividades de gestão de 

recursos hídricos, sejam elas setoriais, multi-setoriais ou integrais, realizam-se através de 

entidades de gestão de recursos hídricos no âmbito das bacias hidrográficas (comitês) e do 

Estado (agências, conselhos e outros). Estas entidades dependem das agências, conselhos, 

secretarias, direções gerais e outros organismos nacionais de gestão dos recursos hídricos. As 

atividades da gestão de bacias hidrográficas, por outro lado, não se realizam através de 

instituições tão claramente definidas. Em alguns países, encontram-se sob o mandato de 

programas de meio ambiente, em outros sob esquemas de programas florestais ou sistemas de 

gestão de recursos naturais ou programas de desenvolvimento regional, para citar apenas 

algumas das múltiplas funções que a institucionalidade tem visado conduzir programas 

chamados todos de gestão de bacias hidrográficas, porém com variantes bastante 

significativas. 

A Gestão Integrada dos Recursos Hídricos Sob Diferentes Enfoques 

 Atualmente, pode-se afirmar que existe um consenso de que os enfoques setoriais e 

fragmentados, como eram administrados os recursos hídricos no passado, ocasionavam 

conflitos crescentes, uso ineficiente e deterioração do recurso. Gradualmente, está ocorrendo 

uma mudança de paradigma dos enfoques, a partir da mudança de um enfoque fragmentado 

por setores usuários, em direção a um enfoque mais integrado. Este processo se manifesta 

como uma profunda reorganização dos aparatos estatais orientados para a gestão e o 

aproveitamento dos recursos hídricos. 

A maioria das ações que tendem a favorecer a gestão integrada dos recursos hídricos 

tem sido resultado de um processo paulatino, através da ampliação de funções de algumas 

entidades responsáveis pela gestão dos recursos hídricos para resolver conflitos entre os 

usuários da água, controlar a contaminação que atinge níveis insuportáveis e visíveis de 

muitos rios e lagos, a salinização de extensas zonas de terras agrícolas ou grandes inundações, 

para citar alguns casos mais relevantes. Isto não significa dizer que não existissem estudos 
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que alertassem sobre estes efeitos, mas, sim, que os responsáveis, tanto o Estado como os 

próprios usuários, não lhes prestaram a devida atenção, no que diz respeito aos efeitos de 

longo prazo de uma má gestão ou que, expressamente, ignoraram as possíveis externalidades 

negativas de um projeto, como a salinização de terras, para fazê-lo parecer mais rentável ou, 

simplesmente, havia um enfoque setorial e atribuições exclusivamente setoriais. A idéia é 

mudar esta situação, em função da grande quantidade de informações que existem atualmente 

sobre os danos econômicos, sociais e ambientais de uma má gestão desses recursos. A falta de 

informações e de planejamento não permite ter-se uma visão do futuro sobre a importância de 

gerir adequadamente os recursos hídricos e as bacias hidrográficas. 

Para Dourojeanni e Jouravlev (2001, p. 9), o objetivo principal da gestão integrada 

dos recursos hídricos é o desenvolvimento sustentável, o que por si só implica conciliar pelo 

menos metas de crescimento econômico, de eqüidade social e de sustentabilidade ambiental. 

Estas metas se traduzem em aspirações dificilmente alcançáveis em um curto ou médio prazo. 

Para os autores, na prática, estes ideais são mais declarativos do que efetivos. Verbalizam-se 

nos discursos, mas raramente se chega à prática. As frases são ditas facilmente, mas seus 

objetivos são impossíveis de ser atingidos sem estratégias básicas de planejamento para que 

sejam alcançados. 

Segundo os autores acima citados, é ilusório pretender vincular diretamente o 

resultado das conferências internacionais sobre a água com as decisões tomadas pelos 

governos para melhorar a gestão dos recursos hídricos. Porém, não deve descartar-se que, de 

alguma maneira, tais conferências exerçam influência, mais cedo ou mais tarde, nas decisões 

políticas dos países, sobretudo nas declarações públicas de intenção. Uma série de conclusões 

e recomendações de eventos internacionais e tratados firmados pelos países como, por 

exemplo, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

realizada no Brasil, no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, o Segundo Fórum Mundial 

da Água, realizado na Holanda, em Haya, de 17 a 22 de março de 2000 e, mais recentemente, 

o Terceiro Fórum Mundial da Água, realizado no Japão, em Quioto, de 16 a 23 de março de 

2003, assim como a ativa participação de organizações não governamentais e a sociedade 

civil em geral, formam, pouco a pouco, uma progressiva tomada de consciência sobre a 

necessidade de melhorar a gestão e o aproveitamento da água em relação a demandas sociais e 

ambientais. 

Assim como há problemas conceituais encontrados na gestão dos recursos hídricos por 

bacia hidrográfica e a gestão de bacias hidrográficas simplesmente, também na gestão 
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integrada dos recursos hídricos existem conceitos cada vez mais globais que precisam ser 

considerados para a sua definição e a elaboração de projetos. 

Segundo uma recente definição da Associação Mundial para a Água (Global Water 

Partnership – GWP), a gestão integrada dos recursos hídricos é um processo que promove a 

gestão e o aproveitamento coordenado da água, do solo e dos recursos relacionados, com a 

finalidade de maximizar o bem estar social e econômico de maneira eqüitativa, sem 

comprometer a sustentabilidade dos ecossistemas vitais. Por outro lado, um estudo recente do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) centra a atenção em um aspecto 

ligeiramente diferente e diz que a gestão integrada dos recursos hídricos implica tomar 

decisões e manejar os recursos hídricos para vários usos, de tal forma que se considerem as 

necessidades e as vontades de diferentes usuários e das partes interessadas. Segundo este 

estudo, a gestão integrada da água compreende a gestão da água superficial e subterrânea em 

um sentido qualitativo, quantitativo e ecológico, desde uma perspectiva multidisciplinária e 

centrada nas necessidades e exigências da sociedade em matéria de água (DOUROJEANNI e 

JOURAVLEV, 2001, p. 10). 

Analisando-se estas e outras definições, chega-se à conclusão de que a gestão 

integrada dos recursos hídricos pode ser definida, pelo menos, sob quatro formas distintas: (i) 

a integração dos diferentes componentes dos recursos hídricos ou das diferentes fases do ciclo 

hidrológico, como, por exemplo, a integração entre a gestão da água superficial e da água 

subterrânea; (ii) a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão do solo e de outros 

recursos naturais e ecossistemas relacionados; (iii) a integração dos interesses dos diversos 

usos e usuários dos recursos hídricos, com o objetivo de reduzir os conflitos entre os que 

competem por este escasso recurso, tanto em quantidade como em qualidade e tempo de 

ocorrência; e (iv) a integração da gestão dos recursos hídricos com o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental. 

 Para que a gestão integrada dos recursos hídricos seja possível, as tendências mais 

modernas em matéria de legislação de recursos hídricos aconselham incluir, expressamente, a 

necessidade de formular e implementar “planos diretores” para a gestão integrada dos 

recursos hídricos em nível de regiões ou grupos de bacias, tomando como unidade de 

planejamento a bacia hidrográfica. 

 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 



 42

Este capítulo teve como principal objetivo analisar como está sendo feito o 

planejamento ambiental e o planejamento dos recursos hídricos no Brasil. Também foi 

enfatizada a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e intervenção e a 

gestão integrada dos recursos hídricos. 

A lógica hidrológica sugere que as bacias hidrográficas são unidades ótimas de 

gestão territorial para o planejamento da gestão dos recursos hídricos. Porém, a sociedade tem 

se organizado para conduzir processos de gestão em nível de territórios delimitados por razões 

político-administrativas e para atingir metas de crescimento econômico, principalmente, e 

metas sociais. A gestão dos recursos hídricos por bacias hidrográficas implica administrar 

territórios que são delimitados por razões naturais e que, muitas vezes, não coincidem com as 

delimitações político-administrativas, o que tem causado confusões para a tomada de decisões 

por parte da administração pública. O desafio atual consiste em criar capacidades de 

governabilidade para alcançar, de forma coordenada, metas econômicas, sociais e ambientais 

sobre espaços delimitados por razões naturais, como as bacias hidrográficas, que não 

coincidem com as formas tradicionais de governo sobre limites político-administrativos. 

A gestão dos recursos hídricos no Brasil ganhou um grande impulso com a 

aprovação da Lei Federal n° 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos 

e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, sendo que muitos 

Estados já aprovaram as suas respectivas leis, instituindo os Sistemas Estaduais de Recursos 

Hídricos. Porém, a aprovação dessas legislações não ocorreu ao mesmo tempo e os Estados 

passaram a apresentar diferentes estágios de desenvolvimento na gestão dos recursos hídricos. 

O planejamento da gestão dos recursos hídricos é uma tarefa extremamente 

complexa e que requer a participação de todos os atores envolvidos, em todas as etapas do 

processo. O planejamento deve ser executado de maneira que permita a flexibilidade do 

processo, para que possam ser inseridas alterações exigidas pelas tradições institucionais ou 

pelas oportunidades de ação, assim como remodelamentos do processo para a tomada de 

decisões. 

O planejamento da gestão dos recursos hídricos é o único meio de se conseguir um 

enfoque integrado da gestão de um recurso que pode satisfazer múltiplos objetivos, que são 

utilizados para múltiplos fins. O planejamento da gestão dos recursos hídricos precisa ser um 

processo decisório integrado e flexível, para que possa coordenar a multiplicidade de 

instituições e interesses que participam da utilização e da gestão dos recursos, assim como 
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considerar influências recíprocas a longo prazo entre sistemas físicos e sócio-econômicos, 

proporcionando as bases para um ordenamento flexível para fazer frente às incertezas, a fim 

de obter benefícios econômicos maiores e mais sustentáveis para a gestão dos recursos 

hídricos. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 - A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA POLÍTICA PÚBLICA DE 

GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

INTRODUÇÃO 

Os argumentos que sustentam a necessidade de uma participação ampla e efetiva da 

sociedade civil na formulação e implementação das ações de governo são múltiplos; essa 

participação serve não apenas para produzir melhores programas e projetos, mas também 

como instrumento para a construção de uma sociedade mais dinâmica, mais justa e mais 

democrática. 

No Brasil, está sendo cada vez mais aceita, nos últimos anos, a idéia de que é 

necessário criar mecanismos que possibilitem a participação mais direta da comunidade na 

formulação, no detalhamento e na implementação das políticas públicas. A crescente difusão 

desse enfoque pode ser atribuída, por um lado, ao próprio avanço da democratização do país 

e, por outro, a uma nova abordagem que vem se tornando dominante no contexto 

internacional, que enfatiza a importância da participação da sociedade civil na tomada de 

decisões. 

A Lei Federal nº 9.433, de 8 de Janeiro de 1997,  que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tem 

como um dos seus fundamentos que “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e 

contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades”. 

Este capítulo tem como objetivo analisar a importância da participação da sociedade 

nas políticas públicas e, especificamente, na gestão de recursos hídricos no Brasil. Visa 

também diagnosticar e analisar a situação atual da implementação da política de gestão de 

recursos hídricos, sob o enfoque participativo, e seu canal principal: os Comitês de Bacia 

Hidrográfica. 

O presente capítulo está dividido em três seções, sendo que a primeira traz um breve 

histórico sobre o tema aqui enfocado, a segunda seção apresenta a participação da sociedade 

nas políticas públicas no Brasil, e a terceira seção relata a política de gestão de recursos 

hídricos e a participação da sociedade, enfocando os Comitês de Bacia Hidrográfica que são 

os canais legítimos para que a sociedade participe da gestão dos recursos hídricos, assim 

como as dificuldades que têm sido enfrentadas para a sua implantação.  
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3.1 UM BREVE HISTÓRICO  
 

 Muitos autores se esforçam para explicar a formação da sociedade, para o que teria 

levado o homem a abandonar uma situação de vida individual a fim de entrar numa forma 

qualquer de organização social. O fato é que a formação da sociedade se confunde com a 

evolução do próprio homem, perdendo-se nas origens da própria espécie humana, não 

existindo, ao que parece, uma razão específica que justifique a sua formação. 

 No entanto, foi a partir do surgimento de pequenas comunidades que o homem passou 

a ser responsável não só pela sua sobrevivência pessoal como pela sobrevivência da sua 

comunidade, pela resolução dos problemas que permitisse a manutenção desse grupo social. 

Foi quando o homem passou a se voltar aos interesses da coletividade, à resolução dos 

problemas dessa coletividade, que ultrapassavam os interesses individuais, que se deu o 

surgimento da política. Juntamente com o aparecimento da política emerge o problema de 

quem vai desempenhar essa função política. É quando surge o poder. 

Segundo Bastos (1999, p. 4), por mais simples que fossem ainda as comunidades 

primitivas, e por mais que se conferisse primazia a formas coletivas de resolução de 

problemas, o certo é que a história e a antropologia não dão conta da existência de uma 

sociedade em que não houvesse a diferença entre os homens no que diz respeito ao 

desempenho dessa função política. O fato é que desde cedo se fizeram valer as diferenças 

pessoais, de aptidão, de vocação, de disposição para o exercício do mando, de tal forma que 

alguns sempre se sobressaíram, ou, optativamente, exerceram alguma forma de liderança na 

condução dos fenômenos sociais. É certo que nessa época se estava muito longe da 

institucionalização do poder tal como ele é conhecido no mundo moderno. O processo do 

exercício do poder afigurava-se entremeado com outros aspectos da vida social, como, por 

exemplo, o aspecto guerreiro e o aspecto religioso. Ainda não se havia ganho a autonomia do 

político. Mas o fato de ele não ter se destacado plenamente nessa época de outras funções não 

quer dizer que já não existisse uma função política. 

Ao longo da história, o homem passou por estruturas bastante diferentes de 

organização política até surgir a noção de Estado, que aparece juntamente com as 

transformações por que passa a sociedade política por volta do século XVI. O Estado, que é 

entendido como uma forma específica da sociedade política, é o resultado de uma longa 

evolução na maneira de organização do poder na época. No período medieval, o poder era 

descentralizado e exercido por várias instituições, como as ordens religiosas, as universidades, 
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as obras assistenciais, as corporações de mestres, as comunas ou os conselhos. Era um 

exemplo avançado de pulverização do poder por todo tipo de pessoas, o que não quer dizer 

que fosse justo. Porém, essa dispersão do poder é incompatível com um exercício mais amplo 

do poder público. Isso era possível devido ao baixo grau de complexidade das decisões da 

sociedade na época, em que determinadas questões podiam ser resolvidas, definitivamente, 

por pessoas diversas das que resolviam problemas de outra natureza. Na medida em que a 

complexidade da vida social começa a demandar uma maior quantidade de decisões por parte 

dos poderes existentes, começa a tornar-se necessária a concentração desse poder em uma 

única pessoa, pela inevitabilidade do surgimento de conflitos de comandos, o que tornaria, 

mais cedo ou mais tarde, impossíveis as medidas de maior profundidade. 

A concentração do poder em uma única pessoa é a principal nota formadora do 

Estado moderno (que não é senão uma modalidade muito recente na forma de a humanidade 

organizar-se politicamente) e atividades que outrora comportavam um exercício difuso pela 

sociedade são concentradas nas mão do poder monárquico. 

Segundo Rousseau (1762/1998, p. 87), no clássico O Contrato Social, um monarca 

ou um rei é uma pessoa que possui todo o poder reunido nas mãos e que sozinho tem o direito 

de dispor desse poder. Para o autor, o problema é que os melhores reis querem ser maus 

quando isto lhes apetece, sem deixar de ser os senhores. Seu interesse pessoal é, antes de tudo, 

que o povo seja fraco, miserável, e jamais lhe possa resistir. 

Na monarquia tudo pertence ao rei, que governa de forma absoluta. Também é 

característica das monarquias a vitaliciedade do governante e, via de regra, a transferência do 

poder por força de laços hereditários. Além disso, na época medieval, a monarquia absoluta 

extraía a sua fonte de legitimidade do poder divino dos reis. Dominava, portanto, a ilimitação 

do poder estatal, que vigorou durante longos períodos da humanidade, conforme a própria 

história atesta. 

As idéias liberais só foram surgir no século XVIII, com as duas grandes revoluções do 

século: a francesa e a americana. O liberalismo é uma corrente de pensamento que marcou 

profundamente alguns momentos da história, permanecendo até hoje, ainda que adaptado a 

uma nova problemática que não existia no momento em que seus grandes mentores o 

formularam. O liberalismo tem por ponto central colocar o homem, individualmente 

considerado, como alicerce de todo o sistema social. 
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 Suas idéias se opunham frontalmente à monarquia absoluta e, aquelas que não foram 

derrubadas por não terem tido condições para se adaptarem à nova ordem ideológica, apenas 

continuaram de pé mediante concessões ao princípio da soberania popular. 

 Pode-se notar, portanto, que a aquisição das liberdades públicas se deu através de um 

processo histórico lento e doloroso. Mesmo as sociedades que se governavam por um 

processo democrático, as liberdades públicas, tal como são entendidas hoje, não existiam, 

mesmo porque a idéia de indivíduo, enquanto algo diferente da sociedade que o envolve, foi 

uma lenta aquisição da humanidade. 

 As liberdades públicas ou direitos humanos ou direitos individuais são aquelas 

prerrogativas que tem o indivíduo em face ao Estado. É um dos componentes mínimos do 

Estado constitucional ou do Estado de Direito. Neste, o exercício de seus poderes soberanos 

não vai ao ponto de ignorar que há limites para a sua atividade além dos quais se invade a 

esfera jurídica do cidadão. 

 A França também colaborou para a fixação dos direitos individuais por meio de uma 

declaração que até hoje, possivelmente, seja a mais célebre por sua universalidade: a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Foram muitos os autores que 

elaboraram a idéia, mas foi certamente Rousseau, na obra O Contrato Social, que lhe deu a 

formulação definitiva. É muito freqüente fazer-se uma analogia do art. 1° da Declaração com 

a frase que abre a obra O Contrato Social. Ambas afirmam: “os homens nascem livres”. 

 Ainda antes da Declaração Francesa houve as Americanas. Estas ocorreram logo a 

partir da Independência das Colônias, em 1776. A mais importante delas é a do Estado da 

Virgínia, que proclama em seu art. 1°:  
[...] que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm 

certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem 

por qualquer acordo privar ou despojar seus pósteros e que são: o gozo da vida e da 

liberdade com os meios de adquirir e de possuir a propriedade e de buscar e obter 

felicidade e segurança (Bastos, 1999, p. 169). 

As liberdades públicas têm hoje uma configuração muito mais complexa do que nos 

fins do século XVIII. O liberalismo procurou assegurar uma liberdade contra o Estado, 

garantindo a vida e o direito de locomoção, de expressão do pensamento e de propriedade. 

Porém, torna-se indispensável ressaltar que, ao lado desses direitos fundamentais, o 

liberalismo procurou tornar efetiva a participação do indivíduo na formação da vontade do 

Estado, consagrando, assim, o governo democrático. 
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3.2 PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 A participação social é um pressuposto básico da democracia, da necessidade de 

desconcentração de poder e um direito dos cidadãos. Rousseau (1762/1998, p. 22) diz que o 

povo se chama em particular de cidadãos, enquanto participantes da autoridade soberana, e 

súditos, enquanto simplesmente submetidos às leis do Estado. 

 Foram profundas as repercussões do pensamento rousseauniano na teoria da 

participação. Segundo ele, a vontade geral só se capta por meio da participação de todos. E, 

para o autor, participação direta não comporta delegação. 

 Para Rousseau (1762/1998, p. 33), a vontade geral pode dirigir as forças do Estado 

em conformidade com o objetivo de sua instituição, que é o bem comum: pois, se a oposição 

dos interesses particulares tornou necessário o estabelecimento das sociedades, foi o acordo 

desses mesmos interesses que o tornou possível. O vínculo social é formado pelo que há de 

comum nesses interesses, e, se não houvesse um ponto em que todos os interesses concordam, 

nenhuma sociedade poderia existir. Portanto, é unicamente nesse interesse comum que a 

sociedade deve ser governada. 

 Na obra O Contrato Social, Rousseau parte do postulado fundamental da Escola de 

Direito Natural: a existência de um Estado de natureza no qual o homem é livre e a conclusão 

da necessidade de um contrato social pelo qual o homem funda a sociedade. Em um primeiro 

momento vigoraria a liberdade plena. Em um segundo, surgiria o poder que limita as 

liberdades individuais. Entretanto, este poder só tem o conteúdo resultante das delegações que 

cada homem faz em particular. A fonte última do poder é, pois, o próprio indivíduo, que 

continuará no gozo de todas as prerrogativas das quais não abriu mão por ocasião do contrato 

social. 

Segundo Bastos (1999, p. 271), no Estado de Direito o indivíduo tem assegurada, 

pela ordem jurídica, uma certa gama de interesses, como, por exemplo, aqueles relativos à 

propriedade, à liberdade, à igualdade. São direitos oponíveis ao Estado e que visam a inibir 

sua atuação: têm, pois, um caráter negativo. Entretanto, ao lado destes, coexistem no Estado 

democrático direitos assecuratórios da participação do indivíduo na vida política e na 

estrutura do próprio Estado. Enquanto os primeiros visam a proteger o indivíduo enquanto 

mero súdito do Estado, os segundos almejam assegurar ao cidadão a condução da coisa 

pública ou, mais claramente falando, a participação na vida política. Daí serem chamados 

“direitos políticos”, por abrangerem o poder que qualquer cidadão tem na condução dos 
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destinos de sua coletividade, de uma forma direta ou indireta, sendo eleito ou elegendo 

representantes próprios junto aos poderes públicos. 

Para o autor acima citado, estes são mecanismos da democracia semidireta. No sistema 

representativo, adotado a partir do século XVIII, os cidadãos se fazem presentes 

indiretamente na elaboração das normas e na administração da coisa pública através de 

delegados eleitos para esta função. Isto aconteceu porque, hoje, é praticamente impossível, em 

virtude do enorme número de pessoas, bem como pelo próprio tamanho do Estado Moderno, 

realizar reuniões onde todos possam participar, o que seria um verdadeiro caos. 

Os instrumentos da democracia semidireta, portanto, são a tentativa de dar mais 

materialidade ao sistema indireto. É tentar reaproximar o cidadão da decisão política. E essa 

aproximação torna-se direta, sem intermediário, no momento do voto, de caráter livre e 

universal. Bastos (1999, p. 272) cita os seguintes instrumentos da democracia:  

a) plebiscito: no plebiscito há a manifestação popular, onde o eleitorado decide, ou toma 

posição, diante de uma determinada questão. Assim, em termos práticos, é feita uma 

pergunta à qual responde o eleitor. Em 1993 houve, no Brasil, um plebiscito para decidir 

sobre a forma e o sistema de governo; 

b) referendo: é uma forma de manifestação popular, em que o eleitor aprova ou rejeita uma 

atitude governamental; 

c) iniciativa popular: é o direito de uma parcela da população (um por cento do eleitorado) 

apresentar ao Poder Legislativo um projeto de lei, que deverá ser examinado e votado. Os 

eleitores também podem usar esse instrumento em nível estadual e municipal. 

Portanto, a democracia política tem, na doutrina da soberania popular, o seu 

elemento central, ou seja, por ela os governantes recebem por meio do voto um mandato, que 

deve ser cumprido durante um determinado período. O resultado histórico desse processo é o 

de uma democracia que traduz, ao mesmo tempo, a possibilidade do acesso do cidadão 

comum à política, mas que também limita a sua participação. 

 Verificando-se que há limitações na participação política do cidadão, poder-se-ia 

pensar em criar mecanismos que correspondam aos interesses da ampla maioria da população, 

talvez através da criação de novas instituições, que seriam instituições intermediárias entre a 

sociedade civil e o governo, que permitam que as decisões sobre o futuro sejam sempre 

decisões compartilhadas. Uma ação desse tipo talvez pudesse ser considerada uma 

democratização da democracia. 
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Compartilhar quer dizer, no que se refere à democracia, permitir que, entre aqueles 

eleitos pelo sufrágio universal (os representantes políticos) e aqueles indicados por outras 

formas de participação direta (oriundos diretamente do movimento social), sejam acordadas 

novas formas de decidir. 

O ideal democrático tradicional não se preocupou em constituir formas efetivas de 

participação igual ou pelo menos mais igual, nas decisões públicas. Este é um desafio da 

atualidade. 

Na verdade, a realidade do mundo moderno e a grande exclusão social proporcionada 

por regimes tanto democráticos como autoritários apontam para a necessidade de 

reformulação dos conceitos da democracia tradicional. Essa reformulação deveria buscar um 

conceito de democracia no qual a conquista do governo, por meio do voto popular, não 

esgotasse a participação da sociedade, mas, ao contrário, permitisse iniciar um novo processo, 

com uma participação mais ampla e efetiva da sociedade. 

A criação de novas instituições, com ampla participação popular, poderia ser uma 

forma de geração de políticas que tenham um grau cada vez maior de aceitação e legitimidade 

social, ou seja, políticas que sejam produto de consensos e que emerjam de conflitos, que, por 

sua vez, possam abrir a cena pública para que transitem os interesses de todos os cidadãos, 

além de uma maneira de fiscalizar as ações do Estado. 

Uma nova consciência cidadã pode ser formada através da democratização das 

decisões e, ao mesmo tempo, da democratização das informações sobre as questões públicas, 

pois, a partir desta, as pessoas passam a compreender melhor as funções do Estado e os seus 

limites, e também passam a decidir com efetivo conhecimento de causa. Criar-se-ia, dessa 

forma, um espaço aberto por meio do qual pudessem surgir condições para formação de um 

novo tipo de cidadão: um cidadão ativo, participante, crítico, que se diferencia do cidadão 

tradicional, o qual só se afirma mediante demandas isoladas ou pelo processo eleitoral 

tradicional. 

No Brasil, tem-se tornado cada vez mais aceita, nos últimos anos, a idéia de que é 

necessário criar mecanismos que possibilitem a participação mais direta da comunidade na 

formulação, no detalhamento e na implementação das políticas públicas. A crescente difusão 

desse enfoque pode ser atribuída, por um lado, ao próprio avanço da democratização do país 

e, por outro, a uma nova abordagem que se vem tornando dominante no contexto 

internacional, que enfatiza a importância da participação da sociedade civil na tomada de 

decisões relativas às ações relacionadas com a promoção do desenvolvimento. 
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Um exemplo de instituição direta de participação é o Orçamento Participativo, 

realizado pela cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desde 1988. O objetivo do 

Orçamento Participativo é permitir que cada cidadão possa interferir na criação das políticas 

públicas e nas demais decisões de governo que tenham importância para o futuro da cidade. 

Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDE) foram criados, no estado 

do Rio Grande do Sul, a partir do ano de 1991, com a finalidade de suprir a falta de instâncias 

intermediárias de articulação regional no estado, constituindo-se, simultaneamente, em 

instrumentos de mobilização da sociedade, capazes de aprofundar a compreensão dos 

problemas regionais, e em canais de comunicação com a administração pública, que 

possibilitassem a participação da comunidade na formulação e na implementação de 

iniciativas voltadas para a promoção do desenvolvimento regional. 

  A Lei n° 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, prevê a 

criação de Comitês de Bacia Hidrográfica, compostos por, entre outros, representantes das 

entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia, tendo estes comitês 

diversas atribuições de caráter deliberativo, consultivo e articulador das entidades 

intervenientes na respectiva bacia hidrográfica, com o objetivo de promover a 

descentralização da gestão de recursos hídricos nessa unidade de planejamento. 

A participação da sociedade nas políticas públicas, além de ser um direito do 

cidadão, é a garantia da efetiva implantação dessas políticas públicas. Os governantes, nos 

últimos anos, se deram conta de que qualquer planejamento, para atingir seus objetivos, terá 

que atender a certos critérios fundamentais, como o critério da aceitabilidade. Segundo Silva 

(2000, p. 104), o critério da aceitabilidade diz que os planos devem ser politicamente 

aceitáveis, pois no regime democrático os planos têm forçosamente que ser submetidos ao 

Legislativo, composto por políticos, para aprovação final; portanto, devem ter a possibilidade 

de ser aprovados; mas os planos não deverão, nem poderão, ser ‘políticos’ no sentido de 

visarem apenas à satisfação política dos membros do Legislativo; seu fundamento há de ser 

sempre o de atender às necessidades prioritárias da comunidade. Para isso, seria interessante 

que essas comunidades fossem, no mínimo, consultadas para que seus valores e preferências 

sejam levados em conta pelos tomadores de decisões, sejam eles técnicos ou administradores 

públicos. 

Com a participação das comunidades nas decisões, os programas, os projetos e as leis 

passam a ser implantados com eficácia porque, segundo Machado e Macedo (2000, p. 5), o 

princípio subjacente à participação é que uma pessoa envolvida na tomada de uma decisão 



 52

sentir-se-á comprometida e quererá vê-la cumprida. De fato, a aceitação é maior quando 

existe participação em todo o processo de gestão de um projeto ou uma política e quando o 

indivíduo faz sua própria escolha. A população envolvida passa a ver, pelo menos em parte, 

como sua própria decisão, as decisões tomadas a partir de um plano ou projeto realizados a 

partir de conhecimentos produzidos conjuntamente. Assim, contar com a efetiva participação 

de diversos segmentos da sociedade em todo processo de gestão significa dar condições para 

uma maior sustentabilidade das políticas públicas. 

Esse encaminhamento não deixa de ser  a aplicação do cerne do pensamento de 

Rousseau, que se baseia na afirmação de que o homem, ao submeter-se integralmente à 

vontade geral, escapa a toda sujeição a uma vontade particular. Obedecendo à lei para cuja 

elaboração ele diretamente contribuiu, o homem não obedece senão a si mesmo. 

Nos dias de hoje, o Estado em geral, e o Estado brasileiro em particular, esteve 

majoritariamente ocupado por interesses privados. A crise social que hoje se espalha por toda 

a humanidade, com o desemprego, a violência e a falta de credibilidade das instituições 

políticas, é sentida pelo cidadão comum como uma impotência do Estado. O cidadão comum 

sente que o Estado é omisso em relação às suas necessidades e carências, que passam a ser 

resultado de um Estado ‘incompetente’, que só sabe ‘tirar’ recursos da sociedade. 

  Segundo Lanna (2000b, p. 2), o descrédito cada vez mais generalizado com as 

instituições públicas poderia ser decorrente tanto de falhas sistêmicas no processo de decisão 

como do desconhecimento, por parte da sociedade, sobre a natureza dos problemas existentes 

e de suas restrições, assim como dos custos e benefícios envolvidos nos programas e projetos 

propostos. Por outro lado, os decisores podem, simplesmente, não considerar os valores e 

preferências da sociedade na execução de um projeto ou, se considerarem, pode ser de uma 

maneira equivocada, já que cada pessoa tem a sua própria visão do problema. A sociedade e 

os técnicos poderão ter visões diferentes sobre a aceitação de riscos decorrentes de decisões 

relacionadas aos interesses de ambos. É importante que a sociedade entenda por que 

determinadas decisões foram tomadas, seja pelo corpo técnico ou pelos administradores 

públicos, se seus valores e preferências foram incorporados corretamente e se essas decisões 

são transparentes e imparciais. Portanto, os possíveis erros poderão ser decorrentes de falhas 

no fluxo de informações, tanto  por parte dos técnicos que podem não ter entendido 

corretamente os anseios da população, como por parte da própria população, pela falta de 

informações relevantes sobre a real natureza dos processos envolvidos. Em ambos os casos, a 

participação ativa da sociedade só pode vir a contribuir para resolver esses problemas. 
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 A participação deve, portanto, ser vista, como um instrumento importante para 

promover a articulação entre os atores sociais, fortalecendo a coesão da comunidade, e para 

melhorar a qualidade das decisões, tornando mais fácil alcançar objetivos de interesse 

comum. No entanto, as práticas participativas não podem ser encaradas como procedimentos 

infalíveis, capazes de sempre proporcionar soluções adequadas para problemas de todos os 

tipos. 

Bandeira (1999, p. 32) destaca alguns limites e deturpações que podem surgir das 

práticas participativas: 

a) parece óbvio que certas questões, por sua própria natureza, exigem uma abordagem 

diferenciada. Não seria adequado, por exemplo, proceder a consultas demoradas para 

definir como devem ser enfrentadas situações que impliquem risco iminente para a 

comunidade e exijam decisões urgentes. Apenas as diretrizes gerais sobre como agir em 

situações desse tipo podem ser definidas de forma participativa; 

b) a qualidade das decisões obtidas por meio da participação sempre dependerá do grau de 

capacitação da comunidade - ou de seus representantes - para identificar soluções 

adequadas para os problemas que a afetam. Em muitos casos, decisões inadequadas podem 

ser adotadas como decorrência de deficiências de informação e de fatores negativos, como 

preconceitos, conflitos agudos ou falta de propensão para a cooperação, ou como resultado 

da influência perniciosa da assimetria das relações de poder vigentes na comunidade. 

Alguns desses problemas podem ser contornados por meio de procedimentos bem 

concebidos e organizados, que supram a comunidade com as informações técnicas 

necessárias para a tomada das decisões, que reforcem a disposição de seus membros para a 

cooperação, ou que minimizem a influência negativa das desigualdades de poder; 

c) processos mal concebidos ou mal implementados não só podem levar a resultados 

evidentemente inadequados, mas também podem gerar descrença quanto à própria 

viabilidade, conveniência e credibilidade das práticas participativas; 

d) as práticas participativas também podem ter sua credibilidade comprometida pela 

existência de objetivos não declarados por detrás da atuação de algum, ou alguns dos 

atores-chave do processo. Esse tipo de situação pode surgir, por exemplo, quando são 

utilizados meios espúrios para influenciar as discussões, direcionando indevidamente os 

resultados dos procedimentos de consulta ou de deliberação, ou quando o processo de 

participação é usado para promover indivíduos ou organizações. A pior conseqüência 

desses abalos de credibilidade é impedir que a participação se constitua em um instrumento 

para estabelecer relações de confiança entre os atores sociais e políticos, destruindo, assim, 
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sua eficácia como mecanismo para a acumulação de capital social. As atitudes oportunistas 

e as tentativas de manipulação só contribuem para aumentar o nível de desconfiança dentro 

da comunidade, fazendo que a adoção de práticas participativas acabe por ter um efeito 

diametralmente oposto ao que seria desejável; 

e) os processos participativos só se constituirão em práticas efetivamente democráticas se 

forem abrangentes e possibilitarem a expressão dos interesses legítimos de todos os 

segmentos afetados, direta ou indiretamente, pelas questões em discussão. 

A relevância dessas preocupações pode ser atestada pelas seguintes considerações, 

apresentadas por Tenório e Rozemberg (1997, p. 5):  

[...] antes que a participação popular e a parceria Estado-sociedade sejam encaradas 

como solução universal para todos os problemas, é indispensável promover a 

separação do joio do trigo. Em outras palavras, é necessário evitar a 

homogeneização e vulgarização dessas experiências, procurando distinguir a 

legítima participação da mera manipulação, formas válidas de cooperação Estado-

sociedade da simples cooptação ou, o que é mais grave, da pseudo-participação. 

 

3.3 A POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E A PARTICIPAÇÃO DA 

SOCIEDADE 

 A participação da sociedade na política de gestão de recursos hídricos é bastante 

recente. Um grande esforço legislativo foi desenvolvido no Brasil, almejando estabelecer um 

moderno sistema legal para os recursos hídricos, no âmbito nacional e dos Estados. Existem 

atualmente diversas leis estaduais que instituem sistemas de recursos hídricos em diferentes 

estágios de implantação. No âmbito da União, foi aprovada a Lei n° 9.433/97, em 8 de janeiro 

de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

Um dos fundamentos em que se baseia a Política Nacional de Recursos Hídricos é 

que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e deve contar com a participação 

do Poder Público, dos usuários e das comunidades, introduzindo-lhe uma perspectiva baseada 

em princípios decorrentes das mudanças globais de paradigmas relativos ao meio ambiente e à 

gestão de bens públicos. 
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A participação formal da sociedade é prevista no artigo 33 da Lei n° 9.433/97, 

através dos Comitês de Bacias Hidrográficas, que constituem um dos integrantes do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e que terão, no âmbito da sua área de 

atuação, uma série de atribuições importantes e serão compostos por representantes (artigo 

39): da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios, dos usuários das águas de 

sua área de atuação e das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na 

bacia. O parágrafo 1º desse artigo diz que o número de representantes de cada setor 

mencionado, bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos 

dos comitês, limitada a representação dos poderes executivos da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios à metade do total de membros. 

A participação formal da sociedade também é prevista através das Organizações 

Civis de Recursos Hídricos, que constituem um dos componentes do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, no artigo 34 da Lei n° 9.433/97. Essas organizações são definidas, 

conforme o artigo 47 da Lei n° 9.433/97, como: I - consórcios e associações intermunicipais 

de bacias hidrográficas; II - associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos 

hídricos; III - organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos 

hídricos; IV - organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos 

e coletivos da sociedade; V - outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou 

pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos.  

Uma implicação direta da legislação ora vigente passa a ser, portanto, o fato de que a 

sociedade agora possui um lugar à mesa de negociações no processo de tomada de decisões 

importantes na gestão das águas das bacias a que pertencem, assim como na garantia de 

usufruto desse recurso pelas gerações futuras.  

Como se não bastasse a gestão de recursos hídricos ser extremamente complexa pela 

multiplicidade de interesses em jogo, a participação da sociedade nas políticas públicas não 

deixa também de ser um elemento complicador porque, no Brasil, não é uma prática usual. 

A tradição político-administrativa brasileira é fortemente caracterizada pela 

centralização do poder decisório e pelo formalismo burocrático. Por esses e por outros 

motivos, a incorporação mais efetiva de práticas participativas às atividades do setor público 

exigirá profundas mudanças na cultura organizacional predominante na administração pública 

do país. 
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Isto é especialmente verdadeiro quando se refere às práticas que incidem de forma 

mais direta sobre a alocação de recursos e sobre a criação de procedimentos que aumentem a 

influência da comunidade sobre as decisões, particularmente quando contrariam interesses já 

estabelecidos e interferem com a operação dos canais políticos e administrativos que 

tradicionalmente determinam a forma como são utilizadas as verbas públicas. A tentativa de 

ampliar as influências sobre o processo decisório, dando-lhe maior transparência e permitindo 

que dele participem novos atores, exige firme decisão política e implica uma ruptura profunda 

com as formas tradicionais de governar. 

Além disso, segundo Bandeira (1999, p. 72), poucas são as regiões do país que podem 

ser consideradas ricas em capital social (conjunto de características da organização social, 

como confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, 

facilitando as ações coordenadas) e que se consolidaram, ao longo da história, com fortes 

tradições associativas, que proporcionam um campo fértil para a difusão de procedimentos 

participativos. Na maior parte das comunidades, são relativamente poucos os que estão 

convencidos de que devem envolver-se, de forma direta e continuada, na formulação e na 

implementação de ações que são consideradas tipicamente governamentais. Predomina, na 

maior parte dos casos, a idéia de que, em geral, o envolvimento dos indivíduos na vida 

pública ainda deve limitar-se à participação periódica no processo eleitoral. 

É importante lembrar que foi apenas no começo do século XX que as liberdades 

coletivas, de reunião e de associação, encontraram seu lugar no direito positivo francês, que 

exerceu profunda influência no mundo inteiro, sobretudo em matéria de liberdades públicas. 

No século XIX, o Código de Processo Penal francês proibia as associações de mais de vinte 

pessoas, salvo autorização prévia e discricionária. 

Porém, em 1859, na Inglaterra, deu-se um fenômeno importante. Stuart Mill publica 

On Liberty, que se tornou responsável pela alteração do modo de ver o problema pelo 

liberalismo. O célebre autor observa que o homem isoladamente é muito frágil, para fazer-se 

respeitar pelo Estado. Daí a conveniência da sua associação com outros homens, do que 

resultaria necessariamente um acréscimo de sua força. O pensamento liberal abandona, dessa 

forma, sua ojeriza pelas diversas formas de associação e absorve esse direito como um dos 

pontos fundamentais da sua mensagem ideológica (BASTOS, 1999, p. 205). 

No século XIX, o direito brasileiro sofria diretamente a influência do direito europeu, 

cuja aversão ao direito de associação existia igualmente em todos os países. A introdução do 
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direito de associação, no Brasil, deu-se com a Constituição de 1891. A partir de então, todas 

as demais o repetem. 

Para a prática efetiva da participação social, serão necessárias profundas 

transformações no modelo de sociedade atual, que, por sua vez, é resultado de um processo 

histórico, construído ao longo dos últimos séculos, de forma lenta e gradual, e não será de 

uma hora para a outra que a mudança de paradigmas irá acontecer. A mudança de paradigmas 

depende da mudança das idéias, das visões do mundo, das crenças e dos valores, que já são 

intrínsecos das pessoas, e que por isso torna a mudança um processo tão difícil e lento. 

Para Morin (1991, p. 207), mudar de paradigma significa mudar de crença; passa pela 

mudança de cada ser humano, individualmente, e se torna especialmente difícil porque 

ameaça o status quo das pessoas, à medida em que a transição dos paradigmas exige 

renúncias a estilos de vida, abandono de convicções e de verdades absolutas, reestruturação de 

princípios, revisão de valores, modificação de atitudes, elaboração de novos códigos de 

comportamento, instituição de uma nova moral, de uma nova ética, ou seja, de uma nova 

filosofia de vida. 

Segundo o autor acima citado, a revolução paradigmática ameaça não só conceitos, 

idéias e teorias, mas também o estatuto, o prestígio e a carreira de todos que viviam 

materialmente e psiquicamente da crença estabelecida. Porém há um empenho, nas sociedades 

atuais, no sentido de uma revisão das idéias e de sua aplicação. Mas, para o autor, não é 

aconselhável pensar que a mudança em curso será rápida.  

Referindo-se à prática da Política Nacional e das Políticas Estaduais de Recursos 

Hídricos, a participação dos usuários e das comunidades em geral é contemplada por meio de 

sua representação nos Comitês e demais organismos de bacia hidrográfica, assim como nos 

Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos.  

Porém, para Machado e Macedo (2000, p. 5), além da lógica da gestão participativa e 

descentralizada contida na Lei das Águas, o termo “participação” se acomoda a diferentes 

interpretações, já que se pode participar ou tomar parte em alguma coisa de modo bem 

diferente, desde a condição de simples espectador mais ou menos marginal, à de protagonista 

de destaque. 

Segundo esses autores, o problema é que, quando se remete à produção de 

conhecimentos a respeito dos recursos hídricos, através de instrumentos como os planos de 
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recursos hídricos e o enquadramento dos corpos de água em classes de usos preponderantes, a 

participação da comunidade é prevista por intermédio, quando muito, de audiências públicas, 

onde os técnicos que elaboraram os estudos apresentam os resultados e “consultam” a 

população. Os técnicos é que são reconhecidos como os legítimos detentores do conhecimento 

a respeito dos recursos hídricos da bacia e a comunidade local, no máximo, atua como 

“informante” para os pesquisadores. Em decorrência, a população não sente que está 

participando do processo de construção de conhecimento da bacia hidrográfica e, dificilmente, 

as suas decisões serão acatadas. 

Para a implantação eficaz de políticas é fundamental a participação efetiva da 

população local como resposta operacional. Como população local entende-se aquela que vive 

em contato com as águas da bacia hidrográfica, isto é, que interage com os rios das mais 

diversas formas, seja utilizando suas águas com fins econômicos, como uso doméstico, 

produção agropecuária, pesca, entre outros, seja para fins recreativos e de transporte. Além 

disso, os cursos d'água fazem parte da história do indivíduo, da família e da comunidade que 

integram essa população, ganhando sentidos simbólicos que ocupam uma parte importante de 

seu patrimônio cultural. Toda essa experiência, evidentemente, leva à construção de um 

acervo de conhecimentos empíricos sobre as águas de sua região que possui um valor sócio-

ambiental inigualável e que precisa ser ouvido e considerado.  

É importante lembrar que essas informações não devem ser “traduzidas” para a 

linguagem técnico-científica para que possam ser incorporadas ao estudo, como normalmente 

acontece, mas, se possível, deve-se deixá-las como estão, para enfatizar que é uma produção 

participativa de conhecimento e de intercâmbio de informações. 

Para Machado e Macedo (2000, p. 6), a forma como atualmente é praticada a 

inovação introduzida pela lei que regulamenta a Política Nacional de Recursos Hídricos, isto 

é, a participação conjunta entre poder público, usuários e sociedade civil, apresenta duas 

características: a primeira, coloca em primeiro plano a importância do corpo técnico-científico 

e do conhecimento produzido por ele nas relações de forças no interior dos espaços decisórios 

da bacia; a segunda, torna mais difícil o envolvimento da população local no processo de 

gestão pelo fato de serem produzidos unilateralmente conhecimentos sobre uma das 

dimensões de seu meio ambiente, os recursos hídricos. 

Pode verificar-se, portanto, que a participação efetiva da população local é vital para 

que a implantação de políticas de recursos hídricos sejam eficazes e duradouras. A aceitação é 
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muito maior quando existe participação em todo o processo de gestão de um projeto ou uma 

política e quando o indivíduo faz sua própria escolha. No caso da gestão de bacias 

hidrográficas, a população envolvida passa a ver, pelo menos em parte, como sua própria 

decisão, as decisões tomadas a partir de um plano de recursos hídricos ou do enquadramento 

do rio realizados a partir de conhecimentos produzidos conjuntamente. A população sentir-se-

á comprometida com as decisões e quererá vê-las cumpridas. 

 Assim, contar com a efetiva participação de diversos segmentos da sociedade em todo 

processo de gestão significa dar condições para maior sustentabilidade da política, 

principalmente quando se fala de planos de longo prazo, como são os planos de recursos 

hídricos. Entretanto, isso implica criar espaços de diálogo e imbuir-se de uma postura de 

interação baseada no respeito e legitimação de diversas formas de conhecimento e o corpo 

técnico-científico precisa estar preparado para isso. 

3.3.1 Os Comitês de Bacia Hidrográfica 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são órgãos colegiados instituídos legalmente, que 

têm como objetivo principal promover a descentralização da gestão de recursos hídricos nessa 

unidade de planejamento. Para que isso aconteça, foram demandadas aos comitês diversas 

atribuições de caráter deliberativo e consultivo. Cabe aos Comitês o papel de articulador das 

diversas entidades intervenientes na bacia hidrográfica respectiva, como instituições públicas 

e privadas, usuários da água e sociedade civil em geral e, também, com as demais instâncias 

dos Sistemas Estaduais de Recursos Hídricos. 

A idéia de instituir Comitês de Bacia Hidrográfica como um dos componentes da 

gestão de recursos hídricos no Brasil é oriunda do modelo francês de gestão de recursos 

hídricos, que serviu como modelo inspirador para que fossem feitas as reformulações 

necessárias na legislação brasileira do setor. 

Segundo Cânepa et al. (no prelo), na década de setenta, houve uma grande 

mobilização no sentido de modernizar a gestão de recursos hídricos no país. Foi quando 

começou a ser difundida, baseada em experiências internacionais bem sucedidas, que a bacia 

hidrográfica era a unidade territorial ideal para a gestão de recursos hídricos, servindo como 

base para o planejamento e as intervenções necessárias. Nesta época, apesar de estar definido 

que a água é um bem de domínio público e que é competência privativa da União legislar 

sobre elas, na prática, os aspectos administrativos ainda encontravam-se bastante incertos, 

devido, principalmente, à imensa gama de órgãos que interferiam neste campo, alguns 
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atuando do ponto de vista quantitativo, outros do qualitativo e outros tantos no tocante ao uso, 

propriamente dito. 

A idéia de centralizar a administração em um único órgão era uma medida 

impraticável. Entretanto, criar condições para que todos os envolvidos, independentemente da 

modificação da competência dos órgãos atualmente existentes, participassem objetivamente, 

da administração dos recursos hídricos do país era, sem dúvida, a melhor forma de se obterem 

resultados positivos. 

Desta forma, a administração das águas por bacias ou sub-bacias hidrográficas, 

através de um organismo que conciliasse a presença de todos os envolvidos com os recursos 

hídricos, adequando o relacionamento entre os órgãos e entidades centrais e seus 

correspondentes, em nível Estadual e Municipal, foi o fator determinante para a criação do 

Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH), conforme Portaria 

Interministerial n.º 90, dos Ministérios das Minas e Energia e Interior, de 29 de março de 

1978. O Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH) teve a 

incumbência de efetuar a classificação dos cursos de água da União, bem como do estudo 

integrado e do acompanhamento da utilização racional dos recursos hídricos das bacias 

hidrográficas dos rios federais, no sentido de obter o aproveitamento múltiplo de cada uma e 

minimizar as conseqüências nocivas à ecologia da Região (CÂNEPA et al., no prelo). 

O CEEIBH, na sua fase inicial, foi composto com os seguintes membros: Secretário 

do Meio Ambiente - MINTER/SEMA; Diretor Geral do Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica - MME/DNAEE; Diretor Presidente das Centrais Elétricas Brasileiras S/A - 

MME/ELETROBRÁS; Diretor Geral do Departamento Nacional de Obras de Saneamento 

MINTER/DNOS; Superintendentes das Superintendências de Desenvolvimento Regionais, na 

respectiva área geo-econômica da bacia hidrográfica dos rios federais; Secretários de Estado, 

indicados pelos Governadores dos Estados, cujos Governos tinham atribuições específicas 

sobre o controle do meio ambiente e dos recursos hídricos na respectiva bacia hidrográfica 

dos rios federais. 

Em 12 de março de 1979, o Regimento Interno do CEEIBH foi aprovado pelos 

Ministros de Estado das Minas e Energia e do Interior, através da Portaria Interministerial n.º 

003. O Capítulo I do Regimento trata dos Comitês Executivos, enquanto que o seu art. 14 

especifica que, para a realização dos trabalhos destinados à informação e suporte do CEEIBH, 

“serão instalados Comitês Executivos, diretamente subordinados ao CEEIBH, com as 
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atribuições mencionadas no Artigo 15 deste Regimento, e outros que vierem a ser aditados 

pelo CEEIBH”. Dada a partida pelo Regimento Interno do CEEIBH, foram criados os 

Comitês Executivos de Estudos Integrados das várias bacias. Assim, foram gradativamente 

nascendo (CÂNEPA et al., no prelo):  

CEEIVAP - Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 

do Sul.  

CEEIPEMA - Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paranapanema.  

CEEIGRAN - Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Grande.  

CEEIVASF - Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco  

CEEIRJ - Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Jarí  

CEEIG - Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Guaíba 

Por disputas internas, no que se referia à alternância de comando, entre DNAEE e 

SEMA, o CEEIBH deixou de se reunir e, no final do ano de 1983, interrompeu suas 

atividades pura e simplesmente, sem que houvesse qualquer providência de ordem legal para 

essa atitude. A portaria 090 continuou prevalecendo até o dia 08 de janeiro de 1997, quando o 

Presidente da República sancionou a Lei n.º 9433/97. 

Permaneceram em atuação o CEEIVAP, o CEEIPEMA, o CEEIGRAN e o 

CEEIVASF. Na década de 80 foram desativados o CEEIRJ e o CEEIG. Há cerca de oito anos 

o CEEIPEMA e CEEIGRAN foram desativados, permanecendo em atividade apenas o 

CEEIVASF e o CEEIVAP, tendo esse último sofrido modificação através de Decreto da 

Presidência da República, desaparecendo sua estrutura original datada de 1995. Em março de 

1983, foi realizado em Brasília, sempre com o objetivo de modernizar a gestão de recursos 

hídricos no país, o Seminário Internacional de Gestão de Recursos Hídricos, em promoção 

conjunta do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE/MME), da 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA/MINTER), do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/SEPLAN) e do Comitê Especial de 

Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas (CEEIBH). Este encontro teve uma importância 

estratégica, pois deflagrou, em escala nacional, um amplo debate sobre a necessidade de 
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modernização da gestão dos recursos hídricos no país. O encontro pôde contar com a presença 

de especialistas internacionais da Inglaterra, França e Alemanha, cuja profunda experiência 

em seus respectivos países foi fundamental para a troca de informações e experiências 

(CÂNEPA et al., no prelo). 

Nesta mesma época, entre as décadas de setenta e oitenta, os movimentos 

ambientalistas, no Brasil, ganharam força e a sociedade civil em geral começou a se 

preocupar com a crescente degradação ambiental, principalmente dos recursos hídricos. 

A partir disso, cada Estado começou a formular e implantar a sua própria Política 

Estadual de Recursos Hídricos, prevendo a criação de Comitês. O estado de São Paulo foi um 

dos pioneiros a formular a sua Política Estadual de Recursos Hídricos, em 1991, através da 

Lei n° 7.663/91. Os primeiros passos foram dados em meados dos anos 80, quando o DAEE 

adotou um processo de descentralização, implantando suas Diretorias Regionais junto às 

bacias hidrográficas.  

 O modelo francês de gestão dos recursos hídricos foi o principal inspirador para a 

formulação da legislação brasileira, tanto estadual quanto federal, para a gestão dos recursos 

hídricos. Este modelo também foi utilizado por diversos países para aperfeiçoar os seus 

respectivos sistemas de gestão de recursos hídricos.  

A abordagem do modelo francês de gestão dos recursos hídricos é de publicização 

das águas, na qual o Estado assume seu domínio para efeitos práticos, diferentemente do 

modelo brasileiro, onde o Estado assume o domínio das águas constitucionalmente. No Reino 

Unido e no Chile, o sistema de gestão de recursos hídricos assume uma abordagem 

privativista (LANNA, 2000c, p. 34). 

 A Lei das Águas francesa, promulgada em 16 de dezembro de 1964, deu um sentido 

de conjunto à ação do Estado e, segundo especialistas internacionais em gestão de recursos 

hídricos e economistas ambientais, se constitui em um dos instrumentos mais abrangentes e 

eficientes em se tratando do gerenciamento dos recursos hídricos, demonstrando que é 

possível ter um Estado forte, neste setor, sem precisar de pesadas estruturas administrativas 

(LANNA, 1999, p. 46). 

 Segundo a Lei Francesa de 1964, a gestão dos recursos hídricos de superfície e 

subterrâneos, considerados como um “patrimônio comum da Nação”, repousa sobre seis 

grandes princípios fundamentais: 
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a) a consideração da realidade geográfica das grandes bacias vertentes: reconhece que a água 

não conhece fronteiras administrativas. Este princípio transforma-se na adoção da bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e gerenciamento; 

b) uma abordagem integrada visando à satisfação de todas as diferentes utilizações dentro do 

respeito dos ecossistemas aquáticos: institui a abordagem integrada da gestão dos recursos 

hídricos; 

c) a organização da parceria e a coordenação das intervenções dos Poderes Públicos e dos 

responsáveis pelos aproveitamentos: é o papel dos seis Comitês de Bacia e dos 

representantes da República coordenadores de bacia; 

d) a mobilização de recursos financeiros específicos: parte da lógica de que  a água deve 

pagar a água, sendo que os utilizadores-poluidores devem ser os pagadores. Este princípio 

resulta no princípio do usuário poluidor- pagador e, também, é a vocação das seis Agências 

de Água; 

e) uma planificação plurianual: que defina investimentos prioritários; 

f) o respeito das competências de cada Dono de Obra Público ou Privado: implica o respeito 

da responsabilidade de cada um naquilo que o concerne dentro do quadro coletivo fixado 

pela Lei. 

Para implementar essa Lei, os franceses estabeleceram um modelo institucional com 

a criação de: um Comitê Nacional de Águas, presidido por um parlamentar; Comitês de 

Bacias Hidrográficas, presididos por representantes locais; e Comissões Locais de Água, ao 

nível dos rios afluentes e das sub-bacias que correspondem a uma unidade geográfica ou a um 

aqüífero. Para facilitar as diversas ações de interesse comum a cada bacia e para assegurar o 

equilíbrio entre recursos financeiros e as necessidades de água foram criadas as Agências de 

Água, para cada uma das seis grandes “circunscrições de bacias” em que foi dividido o 

território francês (OIEAU, 1998). 

 Uma das limitações no aperfeiçoamento do modelo francês de gestão de recursos 

hídricos para o modelo brasileiro é que a França é uma República com governo central, ou 

seja, possui um único âmbito jurisdicional, ao passo que o Brasil é uma República Federativa, 

o que significa dizer que existe, constitucionalmente, uma dupla jurisdição sobre a água: a 

federal e a dos Estados da federação. Por esse motivo, a adaptação do modelo francês de 
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gestão de recursos hídricos para o modelo brasileiro foi bastante complexa, por precisar 

introduzir as articulações necessárias entre os dois âmbitos jurisdicionais (LANNA, 2000c, p. 

51). 

Existem muitos Comitês de Bacia Hidrográfica instalados no país, em diferentes fases 

de desenvolvimento de suas atividades, como nos Estados do Ceará, São Paulo, Minas Gerais, 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros. 

 Porém, cabe ressaltar o Estado do Rio Grande do Sul pelo seu pioneirismo na 

implantação de Comitês de Bacia Hidrográfica, anteriores à legislação vigente e que muito 

influenciaram, através de suas experiências, na formulação tanto da Lei Estadual n° 

10.350/94, quanto da Lei Federal n° 9.433/97 de Políticas de Recursos Hídricos. Para o 

Estado do Rio Grande do Sul, os Comitês de Bacia Hidrográfica desempenham um papel 

fundamental dentro do Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Em 1981, foi criado no Rio 

Grande do Sul o primeiro Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Brasil. Os primeiros 

Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito dos Sistemas Estaduais de Recursos Hídricos, 

também foram criados no Rio Grande do Sul: o Comitê do Rio dos Sinos, em 1987, e o 

Comitê do Rio Gravataí, em 1988, ambos antes da promulgação das Leis Estadual 10.350/94 

e Federal 9.433/97. É importante lembrar que o Comitê do Rio Santa Maria também foi criado 

antes da promulgação das Leis, no início do ano de 1994 (CÂNEPA et al., no prelo). 

 Segundo os autores acima citados, o Rio Grande do Sul possui vinte e três bacias 

hidrográficas e foi dividido em três regiões hidrográficas: região hidrográfica do Guaíba, 

região hidrográfica do Litoral e região hidrográfica do Uruguai. Possui catorze Comitês de 

Bacia Hidrográfica instalados (Sinos, Gravataí, Santa Maria, Taquari-Antas, Caí, Lago 

Guaíba, Pardo, Tramandaí, Vacacaí/Vacacaí Mirim, Camaquã, Ibicuí , Baixo Jacuí, Alto Jacuí 

e Ijuí) e seis Comissões Provisórias, que são Comitês a ser instalados (Litoral Médio, 

Mampituba, Apuaê-Inhandava, Passo Fundo-Várzea, Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo e Butuí-

Piratinim-Icamaquã). As outras três bacias hidrográficas, que incluem águas de rios federais, 

recém começaram a se mobilizar para a formação de seus Comitês (Mirim-São Gonçalo, 

Quaraí e Negro).  

Segundo Lanna (2000b, p. 10), a experiência brasileira na implantação do modelo de 

gestão participativa de recursos hídricos tem apresentado grandes avanços, porém a realidade 

mostra que a trajetória desses esforços para promover a participação da sociedade, 
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principalmente através dos Comitês de Bacia Hidrográfica, tem sido marcada por grandes 

dificuldades, sendo prematuro falar em sucessos consolidados. 

Para o autor acima citado, os problemas ainda existentes devem ser atribuídos 

basicamente a dois pontos: 

• um processo de transição entre uma gestão pública centralizadora e paternalista para outra 

descentralizada e participativa: esse ponto é importante, porque implica a transição de uma 

gestão centralizada e pouco efetiva para uma gestão descentralizada, participativa, se 

possível eficiente, e certamente mais legitimada pela participação da sociedade; no entanto, 

como esse processo exige transformações significativas nas relações indivíduo-sociedade-

governo, tende a ser lento e gradual;  

• necessidade de implantação do sistema de Gestão Participativa de Recursos Hídricos 

como um todo para poder ser avaliado o sucesso da inserção da participação da sociedade. 

Para Lanna (2000b, p. 7), em relação ao primeiro item – relativo à transição entre uma 

gestão centralizadora e outra participativa –, ainda existem alguns impedimentos mais críticos 

que devem ser reconhecidos e analisados. Para a aceleração desse processo, os seguintes 

impedimentos merecem atenção especial:  

a) relevância limitada da participação da sociedade: ainda é muito limitada a participação da 

sociedade nos processos decisórios, apesar de estar assegurada sua representação nos 

colegiados previstos na Política Nacional de Recursos Hídricos; sua presença está restrita a 

condições que poderiam ser consideradas de contorno, diante do poder estatal de outorga 

de uso da água. Esse fato resulta do modelo regulatório de participação social, que, na 

verdade, prevê uma importante presença do Estado na mediação entre os interesses da 

sociedade, representada nas deliberações, e os interesses difusos dos grupos sociais delas 

excluídos; é relevante ressaltar que podem ser incluídas nestes grupos também as futuras 

gerações;  

b) reduzido número de representantes da sociedade envolvidos nos comitês: além de ser 

limitada a participação da sociedade no atual modelo regulatório proposto pelo Estado, há 

a necessidade de vencer o obstáculo de não só as pessoas terem o entendimento da 

importância de tornarem efetiva essa participação, como de quererem fazê-lo e de terem 

disponibilidade para cumprir as responsabilidades dela resultantes. Além disso, essa 

participação precisa ser operacionalizada adequadamente, de modo que a nomeação de 
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representantes, por exemplo, indispensável mesmo em um modelo popular, seja conduzida 

de forma a não prejudicar as fases mais deliberativas do processo. Ainda tem de ser 

salientada a necessidade de atendimento, pela mediação governamental, às demandas de 

todos os grupos sociais, mesmo daqueles que não tenham condições de organização; 

c) inalterabilidade das pessoas que se envolvem nos comitês: a prática tem mostrado a 

tendência à não renovação das pessoas que, representando a sociedade, integram os 

comitês. Essa tendência pode levar a questionar-se a razão por que tais pessoas se mantêm, 

por tanto tempo, com essa responsabilidade, como também pode levar a argüir-se se sua 

participação é verdadeiramente produtiva com relação aos objetivos que são buscados, e, 

ainda, torna cabível a pergunta no sentido de se essa falta de rotatividade dos 

representantes não estaria comprometendo a efetividade da representação. Diante dessa 

problemática, é pertinente refletir-se sobre como trazer um maior número de pessoas para 

participar dos órgãos colegiados e sobre como estimular formas de enriquecer essa 

participação. A esse fato da representação pouco móvel nos comitês, têm de ser aliados 

outros fatores, como a dificuldade de constituição de uma agenda de reuniões: os comitês 

exigem várias demandas de participação, muitas fora da área da Gestão de Recursos 

Hídricos, e as mesmas pessoas têm assento nos diversos fóruns; nos dias de hoje, sabe-se 

que a disponibilidade de tempo é cada vez mais escassa. Deve somar-se a isso também o 

fato de as reuniões, via de regra, serem demoradas, pouco objetivas e com escassas 

deliberações, o que faz com que as pessoas tenham uma sensação de perda de tempo e de 

pouca conseqüência das ações dos comitês. No momento em que houver deliberações que 

afetem a vida das pessoas, haverá, certamente, maior interesse na participação. Esses dados 

mostram, portanto, que parece estar havendo uma falha sistêmica no funcionamento dos 

comitês, que apenas o andamento do processo poderá corrigir. Na verdade, a questão a ser 

respondida, segundo Lanna (2000b, p. 8), é a seguinte: “como fazer para que os Comitês 

funcionem como parte integrante e essencial de um sistema de Gestão Participativa dos 

Recursos Hídricos?”; 

d) efetividade de funcionamento dos comitês: embora alguns comitês tenham já alcançado 

resultados importantes, a constatação hoje é de que a maioria deles ainda não assumiu, na 

totalidade, as suas atribuições legais. Um dos maiores entraves para o êxito no 

funcionamento dos comitês talvez seja a articulação entre a avaliação técnica e a avaliação 

social, ou seja, a utilização de base técnica para respaldar as deliberações. Para que isso 

aconteça, é preciso que todos as pessoas envolvidas no processo decisório tenham bem 

claras as suas atribuições: cabe aos membros do comitê propor, avaliar e deliberar sobre 
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um elenco de alternativas que têm de ser analisadas em detalhes e apresentadas de forma 

inteligível por estudos técnicos; cabe aos técnicos fazer os estudos pertinentes e estruturar 

alternativas de intervenção na bacia. No sistema brasileiro, esses estudos caberiam às 

Agências de Água. É necessário que as deliberações tenham sempre embasamento técnico, 

sem descuido, no entanto, dos interesses da sociedade, para avançar no processo de gestão 

participativa.  

 Em relação ao segundo item – com relação à necessidade de implantação do sistema 

de Gestão Participativa de Recursos Hídricos como um todo –, o autor comenta que somente 

o todo poderá dar consistência operacional ao sistema de gestão de recursos hídricos; o 

sistema deve abranger instituições, planos, instrumentos de gestão e instâncias deliberativas. 

Salienta que os Estados não estão sendo explícitos com relação à estratégia adotada na 

montagem de seu Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, para permitir a avaliação dos 

progressos alcançados nesse campo. Com relação à participação da sociedade, não está sendo 

plenamente considerada, por falta de operacionalização adequada com as diversas outras 

instâncias do sistema. Um exemplo dado pelo autor refere a importância de um cadastro de 

usuários de uso da água: sua utilidade, no entanto, fica na dependência de um sistema de 

informações que o mantenha permanentemente atualizado. Também ressalta que os usos de 

água devem estar regularizados pelas outorgas, as quais estipularão as condições em que a 

água pode ser utilizada, sendo que os direitos de uso de água outorgados deverão ser 

cobrados. Além disso, ambos os instrumentos de gestão, a outorga e a cobrança, devem ser 

orientados por Planos de Bacia Hidrográfica, que estabeleçam os objetivos estratégicos, as 

metas quali-quantitativas a serem alcançadas, as intervenções necessárias e as formas de seus 

financiamentos. A importância desses fatos está na sua relação direta com a determinação de 

prioridades e, portanto, do perfil dos usuários de água na bacia, orientando, assim, a adoção 

dos critérios de outorga e de cobrança. Não se pode esquecer que, em todo esse processo 

decisório, deve haver a participação de representantes da sociedade, dos usuários de água, e 

dos poderes públicos, negociando seus interesses, estabelecendo acordos e acompanhando a 

evolução do “estado das águas” na bacia hidrográfica, retroalimentando, permanentemente, o 

processo de gestão de recursos hídricos. 

Tendo em vista a conjugação de diversas circunstâncias desfavoráveis e de 

dificuldades metodológicas e conceituais a superar, fica claro quão difícil será a tarefa de 

difundir a adoção de práticas participativas nas ações voltadas para a gestão dos recursos 

hídricos no Brasil. As experiências mais antigas que existem nesse sentido são ainda débeis, 

estando longe de poderem ser consideradas como bem sucedidas.  



 68

Sua consolidação dependerá, antes de mais nada, da própria persistência das 

lideranças da comunidade em reivindicar o avanço da participação, superando os múltiplos 

entraves oriundos até mesmo da própria fragilidade das estruturas da sociedade civil e da 

ausência de tradição participativa. O ponto mais crítico, nesse sentido, parece ser a 

necessidade de afirmar a credibilidade dessas iniciativas, muitas vezes abalada pela falta de 

resultados concretos. Também o fracasso de iniciativas mal concebidas pode contribuir para 

desacreditar a própria idéia da participação, tornando cada vez mais difícil mobilizá-la para 

envolver-se em ações de interesse coletivo. 

  Outro problema fundamental que está travando o desenvolvimento pleno do sistema 

de gestão de recursos hídricos e, principalmente, comprometendo o desempenho dos Comitês 

de Bacia Hidrográfica é a inexistência das Agências de Bacia, previstas em lei. As Agências 

de Bacia, além de serem um órgão financeiro encarregado de cobrar e aplicar os recursos 

financeiros arrecadados na bacia, são também, e principalmente, um órgão técnico de apoio 

aos Comitês de Bacia Hidrográfica e aos demais órgãos de coordenação do sistema. Como 

existem vários Comitês instalados, envolvidos com diversas questões que lhes são atribuídas, 

como proposições de enquadramento, elaboração de planos de bacia e debates sobre modelos 

de cobrança, torna-se crucial a solução dessa questão referente às Agências de Região 

Hidrográfica, sob o gravíssimo risco de que cada Comitê passe a agir como uma Organização 

Não-Governamental - ONG, buscando identificar fontes de apoio técnico e financeiro 

independentes, o que fará com que se perca a noção de sistema, restando apenas programas e 

projetos desarticulados (CÂNEPA et al., no prelo). 

A consolidação das práticas participativas na formulação e implantação de políticas 

públicas dependerá, antes de mais nada, da própria persistência das lideranças da comunidade 

em reivindicar o avanço da participação, superando os múltiplos entraves oriundos até mesmo 

da própria fragilidade das estruturas da sociedade civil e da ausência de tradição participativa. 

O ponto mais crítico, nesse sentido, parece ser a necessidade de afirmar-se a credibilidade 

dessas iniciativas, muitas vezes abalada pela falta de resultados concretos. 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Este capítulo teve como principal objetivo discutir a importância da participação da 

sociedade nas políticas públicas e, especificamente, na gestão de recursos hídricos no Brasil, 

assim como a situação atual da implantação dessas políticas participativas na gestão de 

recursos hídricos e seu canal principal, que são os Comitês de Bacia Hidrográfica. 
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Explicitou-se que a participação da sociedade nas políticas públicas é preconizada 

mundialmente, com base nos mais variados argumentos, não objetivando apenas a produção 

de melhores programas e projetos, mas também funcionando como instrumento para a 

construção de uma sociedade mais dinâmica, justa e democrática. 

Porém, no Brasil, a tradição político-administrativa é fortemente caracterizada pela 

centralização do poder decisório e pelo formalismo burocrático, o que dificulta a incorporação 

mais efetiva de práticas participativas às atividades do setor público e que, conseqüentemente, 

exigirá profundas mudanças na cultura organizacional predominante na administração pública 

do país. 

Entretanto, há um empenho, nas sociedades atuais, no sentido de uma revisão das 

idéias e de sua aplicação. Uma prova desse empenho, no Brasil, é a Lei Federal nº 9.433, de 8 

de Janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Um dos fundamentos da Lei das Águas é 

que “a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades”. 

 A experiência brasileira na implantação do modelo de gestão participativa de recursos 

hídricos tem apresentado grandes avanços, porém a realidade mostra que a trajetória desses 

esforços para promover a participação da sociedade, principalmente através dos Comitês de 

Bacia Hidrográfica, tem sido marcada por grandes dificuldades, sendo prematuro falar em 

sucessos consolidados. 

As administrações estaduais, que têm sido as promotoras da maior parte das 

iniciativas existentes, precisam convencer-se mais intensamente da importância da 

participação como instrumento para a melhoria qualitativa das ações relacionadas com a 

promoção do desenvolvimento na região e, especificamente, com a gestão de recursos 

hídricos. A forte tendência, registrada nos últimos anos, no âmbito das principais 

organizações internacionais de fomento, de valorizar a participação da sociedade civil para a 

concessão de recursos, deverá contribuir para esse convencimento. 

Em resumo, para que se tenha um modelo de gestão participativa de recursos hídricos, 

será necessário romper com paradigmas, mitos e crenças, reestruturar princípios e verdades 

absolutas e passar a trabalhar com novos métodos de gestão de recursos hídricos, métodos 

interdisciplinares, que considerem os valores e as preferências das pessoas, auxiliando os 

administradores públicos a tomar decisões mais transparentes, legítimas e sustentáveis. 



CAPÍTULO 4 - OS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

INTRODUÇÃO 

 A Lei n° 9.433/97 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, possui 

grandes méritos, que precisam ser realçados. Sob o ponto de vista conceitual, representa um 

significativo avanço em relação à situação vigente. Institui uma política bem estruturada de 

recursos hídricos para o País, com fundamentos, objetivos e instrumentos para sua 

implementação, definindo diretrizes avançadas para o gerenciamento desses recursos, 

condizentes com a experiência internacional bem sucedida. Também cria um sistema 

hierarquizado de gerenciamento, estruturado em novos tipos de organizações de gestão de 

recursos hídricos, como os Comitês de Bacia Hidrográfica e as Agências de Água, 

estabelecendo a bacia hidrográfica como unidade básica de planejamento e gerenciamento e 

enfatizando a prática de planejamento e do uso e conservação dos recursos hídricos, 

determinando a elaboração de planos de recursos hídricos por bacia, para o Estado e para o 

país. 

 Os Planos de Recursos Hídricos se constituem no guia das intervenções que serão 

necessárias, sintetizando o planejamento e fundamentando a gestão dos recursos hídricos, 

sendo instrumentos de longo prazo, com um horizonte de planejamento compatível com o  

prazo de implantação de seus programas e projetos. 

 A necessidade da existência de harmonia entre os diversos planos elaborados, de 

forma a possibilitar a comparação entre resultados obtidos em bacias hidrográficas contíguas 

ou mesmo para permitir o agrupamento de planos em apoio à elaboração dos planos estaduais 

ou plano nacional, sem contudo perder o caráter de individualidade por bacia, levou ao 

desenvolvimento de Termos de Referência Básicos, os quais têm evoluído a partir do seu uso.       

 O presente capítulo está dividido em três seções, sendo que a primeira seção 

apresenta a Política Nacional de Recursos Hídricos do Brasil, a segunda seção apresenta o 

instrumento de gestão Planos de Recursos Hídricos, e a terceira seção apresenta a situação 

atual dos Planos de Recursos Hídricos no país. Ao final, são apresentadas as conclusões do 

capítulo. 
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4.1 A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL E OS INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO 

 No Brasil, a Lei Federal n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos é uma das mais modernas do mundo, superior às legislações do mesmo setor de 

muitos países desenvolvidos, pois contempla todos os tópicos e instrumentos que estão sendo 

discutidos e implementados mundialmente na área, como os mais eficientes para que se faça 

uma boa gestão dos recursos hídricos. 

 A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos (art. 

1o): I - a água é um bem de domínio público; II - é um recurso natural limitado, dotado de 

valor econômico; III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação de animais; IV - a gestão dos recursos hídricos deve 

sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial 

para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos; VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser 

descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das 

comunidades. 

 Os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, segundo o art. 2°, são: I - 

assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos; II - a utilização racional e integrada dos recursos 

hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; III - a 

prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do 

uso inadequado dos recursos naturais. 

 De acordo com o art. 3º, da Política Nacional de Recursos Hídricos, constituem 

diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos: I - a 

gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e 

qualidade; II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; III - a integração 

da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; IV - a articulação do planejamento de 

recursos hídricos com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e 

nacional; V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; VI - a 

integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. 
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Os instrumentos estabelecidos na Política Nacional de Recursos Hídricos são (art. 

5°):  I - os Planos de Recursos Hídricos; II - o enquadramento dos corpos de água em classes, 

segundo os usos preponderantes da água; III - a outorga dos direitos de uso de recursos 

hídricos; IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; V - o Sistema de Informações sobre 

Recursos Hídricos.  

 Segundo o art. 6º da Lei Nacional n° 9.433/97, os Planos de Recursos Hídricos são 

planos diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. O art. 9º da mesma Lei estabelece 

que o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da 

água, visa: assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 

destinadas e diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas 

permanentes. As classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental (art. 

10). A legislação ambiental a que se refere este artigo é a Resolução n° 20/86 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). 

 De acordo com o art. 11, da Lei n° 9.433/97, o regime de outorga de direitos de uso 

de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos 

usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Já a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos objetiva (art. 19): reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário 

uma indicação de seu real valor; incentivar a racionalização do uso da água; e obter recursos 

financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de 

recursos hídricos. 

  O art. 25 da Lei Nacional de Recursos Hídricos diz que o Sistema de Informações 

sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de 

informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão e tem os seguintes 

princípios básicos para o seu funcionamento (art. 26): descentralização da obtenção e 

produção de dados e informações; coordenação unificada do sistema; e acesso aos dados e 

informações garantido à toda a sociedade. Segundo o art. 27 da mesma lei são objetivos do 

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos: reunir, dar consistência e divulgar 

os dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no 

Brasil; atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de 

recursos hídricos em todo o território nacional; e fornecer subsídios para a elaboração dos 

Planos de Recursos Hídricos. 
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 No ano 2000, foi criada pela Lei nº 9.984/2000 a Agência Nacional de Água (ANA), 

entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de 

coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A ANA é uma 

autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente. Além de ser responsável pela execução da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, a ANA deve implantar a Lei das Águas no Brasil, Lei n° 9.433/97, que 

disciplina o uso dos recursos hídricos no país. Como, de acordo com esta Lei, as decisões 

sobre uso das águas serão tomadas pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, também é missão da 

Agência Nacional de Águas dar o suporte técnico para a criação dos comitês e para a 

implantação da cobrança pelo uso da água. 

   Assim, criando condições técnicas para implantar a Lei das Águas, a ANA, em um 

primeiro momento, deverá contribuir para a busca de soluções para dois graves problemas do 

país: as secas prolongadas, especialmente na região Nordeste, cujo enfrentamento não 

depende apenas do aumento da oferta de água, mas também do gerenciamento da demanda, 

incluindo a adoção de regras de racionamento; e a poluição dos rios, quando a ação exigida 

tiver que ser pactuada no âmbito da bacia hidrográfica, abrangendo mais de um estado. Outra 

atribuição importante da ANA é preservar a ordem jurídica, garantindo água para os 

agricultores, por exemplo, desde que estes tenham obtido, previamente, a chamada outorga 

pelo uso da água, que nada mais é do que uma licença para utilização da água dos rios.  

 Com uma legislação avançada, o Brasil está na vanguarda da nova mentalidade que 

prevê o uso sustentável dos recursos hídricos, sobretudo para garantir água de boa qualidade 

para as futuras gerações. Porém, a solução dos problemas não se dará a curto ou médio 

prazos, pois, mesmo em países avançados, o processo de gestão adequada dos recursos 

hídricos levou décadas para ser implementado com sucesso. Também é importante lembrar 

que o processo de planejamento dos recursos hídricos é evolutivo e precisa acompanhar as 

mudanças da dinâmica social, não sendo, portanto, um procedimento estanque. 

 

 4.2 O INSTRUMENTO DE GESTÃO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Como já foi dito anteriormente, os Planos de Recursos Hídricos são um dos 

instrumentos utilizados pela Lei n° 9.433/97 para a sua aplicação e se constituem em planos 

diretores para fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o gerenciamento desses recursos. 
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No art. 7º da mesma lei, consta que os Planos de Recursos Hídricos são planos de 

longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de 

seus programas e projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo: I - diagnóstico da situação 

atual dos recursos hídricos; II - análise de alternativas de crescimento demográfico, de 

evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; III - 

balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e 

qualidade, com identificação de conflitos potenciais; IV - metas de racionalização de uso, 

aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; V - 

medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, 

para o atendimento das metas previstas; VI - responsabilidades para execução das medidas, 

programas e projetos; VII - cronograma de execução e programação orçamentário-financeira 

associados às medidas, programas e projetos; VIII - prioridades para outorga de direitos de 

uso de recursos hídricos; IX - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos; X - propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à 

proteção dos recursos hídricos.  

Os Planos de Recursos Hídricos são importantes para auxiliar as entidades 

responsáveis pela oferta da água a tomar decisões, através da compatibilização das 

disponibilidades dos recursos hídricos com os usos demandados, tanto no que se refere aos 

aspectos quantitativos quanto qualitativos, pois existirão padrões quantitativos e qualitativos 

de água demandados pelos usuários e padrões que são necessários à proteção do meio 

ambiente.  

Os usuários dos recursos hídricos são organizados por setores, em função da 

organização do próprio Estado, que desenvolvem planos individuais de uso da água para 

suprir as demandas relativas às suas atividades. Esses planos constituem-se em Planos 

Setoriais de Uso dos Recursos Hídricos, como, por exemplo, Planos de Abastecimento 

Público e Saneamento, Planos Agrícolas, Planos Energéticos, Planos de Transporte, Planos de 

Turismo e Recreação e outros planos que demandam o uso dos recursos hídricos. 

O equilíbrio do ecossistema também precisa ser considerado, através das demandas 

ambientais relacionadas à água e aos demais recursos naturais que dela dependem para 

sobreviver. O meio ambiente também seria considerado um “usuário” da água. 
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A multiplicidade de usuários com interesses diversos no uso dos recursos hídricos 

faz com que surjam conflitos entre eles, além do fato de esses usos modificarem os padrões 

qualitativos e quantitativos da água, o que afeta o equilíbrio do ecossistema. 

Portanto, os Planos de Recursos Hídricos têm como função, além estabelecer 

diretrizes gerais de uso, articular, compatibilizar, orientar e estabelecer limites aos diversos 

Planos Setoriais de Uso dos Recursos Hídricos, tendo em vista a racionalização da 

apropriação dos recursos hídricos e o consenso entre os potenciais conflitos de uso 

intersetoriais e dos setores usuários com o meio ambiente.  

De acordo com o art. 8º, da Lei n° 9.433/97, os Planos de Recursos Hídricos serão 

elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o País. Partindo deste fato, podem existir 

três tipos de Planos: o Plano Nacional, os Planos Estaduais de Recursos Hídricos e Planos de 

Bacias Hidrográficas. Estes últimos podem inserir dois tipos de bacia: aquelas em que os 

cursos de água se inserem totalmente em um único Estado – Plano de Bacia Hidrográfica de 

rios sob domínio Estadual – e aquelas em que alguns cursos de água se inserem em mais de 

um Estado – Plano de Bacia Hidrográfica de rios sob domínio Federal.  

As entidades responsáveis pela elaboração e coordenação dos Planos de Recursos 

Hídricos Nacional, Estaduais e de Bacias Hidrográficas são, respectivamente, o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e as Agências de 

Água. Essas entidades podem ser auxiliadas por órgãos técnicos com atribuições na gestão 

dos recursos hídricos, em seus respectivos âmbitos. 

Os Planos de Recursos Hídricos, em seus diversos âmbitos, devem ser integrados e 

possuir conteúdos complementares, para que um não seja mera repetição do outro. Lanna 

(1999, p. 71) apresenta duas formas de integração entre os Planos de Recursos Hídricos, nos 

seus diferentes âmbitos: 

a) integração por agregação: a integração dos planos é feita através da agregação e de forma 

mais imediata. Os Planos de Bacia Hidrográfica são elaborados pela instância prevista em 

lei, que são as Agências de Água ou Órgão Gestor de Recursos Hídricos, sob a orientação 

do respectivo Conselho de Recursos Hídricos. O Plano Estadual de Recursos Hídricos é 

obtido pela agregação dos Planos de Bacia Hidrográfica dos rios sob domínio estadual e 

pelos Planos de Bacia Hidrográfica de rios sob domínio federal, se possuírem, naquilo que 

dispõem sobre ela. O Plano Nacional de Recursos Hídricos seria uma agregação de todos os 

outros planos anteriores.  
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 Para o autor, essa concepção apresenta duas falhas: a primeira é justamente pressupor 

que a agregação é possível em um ambiente extremamente conflituoso como é o da gestão de 

recursos hídricos, com tantas demandas e interesses diferentes, tanto entre as bacias 

hidrográficas como entre as políticas setoriais; e a segunda falha é que esse processo de 

agregação poderia resultar em planos repetitivos e cada vez maiores, tanto no conteúdo 

quanto na abrangência espacial. Diante disto, é apresentada a opção de integração por 

compatibilização. 

b) integração por compatibilização: nesta situação as demandas dos âmbitos mais restritos são 

consideradas no preparo dos planos nos âmbitos mais amplos. Os Planos de Bacia 

Hidrográfica são elaborados pela instância prevista em lei, que são as Agências de Água ou 

Órgão Gestor de Recursos Hídricos, sob a orientação do respectivo Conselho de Recursos 

Hídricos. O Plano Estadual de Recursos Hídricos é obtido não apenas pela simples 

agregação dos Planos das diversas bacias hidrográficas, deixando de restringir-se em tantos 

detalhes, e passando a buscar a compatibilização entre as diferentes demandas das bacias 

hidrográficas e entre as demandas sobre os recursos hídricos dos demais recursos 

ambientais, provenientes dos vários setores ou de interesses relacionados à proteção 

ambiental em termos gerais, através de diretrizes globais para usos dos instrumentos de 

gestão ou para qualquer tipo de intervenção nos recursos hídricos. Os órgãos com 

atribuições de preparar os planos dos âmbitos mais restritos, como as bacias hidrográficas, 

apresentam as suas sugestões e reivindicações com relação às situações previstas nos planos 

mais abrangentes, que possam afetá-los. Estas sugestões e reivindicações são apresentadas 

antes do preparo dos planos mais abrangentes. 

Assim, as demandas dos âmbitos mais restritos são processadas nos âmbitos mais 

amplos, gerando orientações, através de diretrizes de planejamento, que deverão ser acatadas 

por todos. Os planos de âmbito mais geral deverão entrar em maiores detalhes apenas nas 

questões que são de sua alçada e, sempre que as questões puderem ser tratadas em âmbitos 

mais restritos, isto deverá ser feito. Nos Estados cuja área territorial é pequena, o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos pode ser preparado embutindo os Planos das Bacias 

Hidrográficas de rios sob o seu domínio, ficando o Plano Estadual de Recursos Hídricos 

automaticamente pronto. No caso dos Estados que possuem rios sob domínio federal, mas de 

pequena importância, os Planos de Bacia de rio federal não seriam necessários e o Plano 

Estadual estaria vinculado, diretamente, ao Plano Nacional de Recursos Hídricos. Para o 

autor, esse tipo de integração de Planos também apresenta duas falhas: primeiro, o processo 

de planejamento pode demorar mais tempo para ficar pronto, devido às idas e vindas entre as 
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diversas instâncias e, segundo, os diferentes estágios de desenvolvimento em que se encontra 

a implantação dos Sistemas Estaduais de Recursos Hídricos, estando alguns Estados bem mais 

adiantados que outros. 

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, considerando que é necessário estabelecer 

diretrizes complementares para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de Bacias 

Hidrográficas como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e que os 

referidos Planos devem ter um conteúdo mínimo diferenciado, que fundamente e oriente a 

implementação dessa Política, assim como a necessidade urgente de sua elaboração e 

implementação em bacias hidrográficas onde ainda não foram criados Comitês de Bacias e/ou 

Agências de Água ou de Bacias, criou a Resolução n° 17, de 29 de maio de 2001, que 

estabelece as diretrizes gerais para elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de Bacias 

Hidrográficas. Segundo o art. 2º desta Resolução, os Planos de Recursos Hídricos das Bacias 

Hidrográficas serão elaborados pelas competentes Agências de Água, supervisionados e 

aprovados pelos respectivos Comitês de Bacia, mas, enquanto não for criada a Agência de 

Água e não houver delegação, conforme previsto no art. 51 da Lei nº 9.433, de 1997, os 

Planos de Recursos Hídricos poderão ser elaborados pelas entidades ou órgãos gestores de 

recursos hídricos, de acordo com a dominialidade das águas, sob supervisão e aprovação dos 

respectivos Comitês de Bacias (art. 3º). 

Nesta Resolução, é disponibilizado um Termo de Referência Básico para orientar a 

elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas. Este Termo de 

Referência Básico apresenta as orientações da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), para elaboração dos Termos de Referência (TR), dos 

Planos Diretores de Recursos Hídricos (PDRH), para bacias hidrográficas. O documento 

possui caráter orientativo e tem como objetivo nortear a estruturação e a apresentação da 

proposta técnica para execução dos estudos de elaboração dos Planos Diretores de Recursos 

Hídricos de Bacias Hidrográficas. 

Segundo o Termo de Referência Básico para Elaboração de Planos de Recursos 

Hídricos de Bacias Hidrográficas (2001, p. 5), as iniciativas para o desenvolvimento de 

Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas tiveram início em 1993, com a 

Secretaria de Irrigação, que celebrou um convênio com o Estado de Minas Gerais para 

elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos das bacias hidrográficas dos rios 

Jequitinhonha e Pardo (PLANVALE). Os termos de referências que orientaram o 

PLANVALE, apesar de terem fortes componentes voltados para o desenvolvimento regional, 
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com ênfase à irrigação, serviram de base para a elaboração dos termos de referência utilizados 

na execução dos estudos relativos aos Planos Diretores de recursos hídricos das bacias 

hidrográficas dos rios Verde Grande, ainda em execução, e Paracatu, tendo os mesmos sofrido 

alterações que lhes deram um viés de gerenciamento integrado de recursos hídricos, 

abandonando de vez a visão setorial do uso da água e a idéia de desenvolvimento regional.  

 Segundo o Termo de Referência Básico para Elaboração de Planos de Recursos 

Hídricos de Bacias Hidrográficas (2001, p. 6), o apoio à elaboração dos Planos Diretores 

intensificou-se em 1995, com a criação da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), onde 

foram celebrados vários convênios para elaboração de planos em diversos estados do Brasil. 

Neste período, foi fundamental a participação das equipes técnicas da SRH/MMA e do Estado 

de Minas Gerais, além dos participantes no Primeiro Encontro sobre Planos Diretores 

ocorrido em Maceió, no estado de Alagoas, em novembro de 1997. Com o sancionamento da 

Lei n° 9.433/97, a reestruturação da Secretaria de Recursos Hídricos e o fortalecimento destes 

segmentos nos Estados, os Planos de Recursos Hídricos passaram a ser vistos como 

instrumentos de fundamental importância para o apoio ao desenvolvimento das ações de 

gerenciamento das bacias hidrográficas. A Secretaria de Recursos Hídricos, do Ministério do 

Meio Ambiente, propôs o I Workshop sobre Planos Diretores de Recursos Hídricos, que se 

realizou em Salvador, no estado da Bahia, em junho de 1998, contando com a participação de 

equipes técnicas da maioria dos estados brasileiros, representantes de todas as consultoras, 

companhias energéticas, de abastecimento urbano e professores de Universidades que 

estavam naquele momento participando do desenvolvimento de estudos relativos aos planos 

diretores. Assim, foram obtidas inúmeras contribuições para o aprimoramento dos Termos de 

Referência, a partir da discussão dos principais temas que deveriam constar nestes Termos. 

 De acordo com o Termo de Referência Básico para Elaboração de Planos de 

Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (2001, p. 6), em novembro de 1999 foi realizado o 

II Workshop sobre Planos Diretores de Recursos Hídricos, em Londrina, no estado do Paraná, 

onde foram apresentados os resultados finais dos trabalhos sobre os Termos de Referência 

para elaboração dos Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas. Assim, 

os Termos de Referência para Elaboração dos Planos Diretores de Recursos Hídricos de 

Bacias Hidrográficas deverão proporcionar uma padronização terminológica e conceitual para 

o entendimento claro e inequívoco das exigências, procedimentos operacionais, objetivos, 

metodologias e produtos do PDRH, assim como a identificação das três fases em que os 

estudos deverão se desenvolver (Fases A, B e C) e a identificação, em cada uma das fases, de 

linhas estruturais interdependentes, representadas por um conjunto de temas afins, cujo 
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desenvolvimento, embora utilize métodos e técnicas específicos, exige uma permanente 

integração dos conteúdos, de forma a dar unidade e eficácia aos estudos. 

4.2.1 Fases de Elaboração do Plano de Recursos Hídricos 

 Segundo o Termo de Referência Básico para Elaboração de Planos de Recursos 

Hídricos de Bacias Hidrográficas (2001, p.13), as três fases que deverão constar nos Planos 

Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas são: 

4.2.1.1 Diagnóstico e Prognóstico (Fase A): 

 Na elaboração do diagnóstico e prognóstico das bacias hidrográficas, deverão ser 

observados os seguintes aspectos: 

1 – a avaliação quantitativa e qualitativa da disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica, com 

o objetivo de subsidiar o gerenciamento dos recursos hídricos, com ênfase para o processo 

de enquadramento dos corpos de água em classes de uso preponderantes, as prioridades 

para outorga de direito de uso da água e a definição de diretrizes e critérios para 

implementação da cobrança pelo uso da água; 

2 – a avaliação do quadro atual e potencial da demanda hídrica da bacia hidrográfica, em 

função da análise das necessidades relativas aos diferentes usos setoriais e das 

perspectivas de evolução dessas demandas, estimadas com base na análise das políticas, 

planos ou intenções  setoriais de uso, controle, conservação e proteção dos recursos 

hídricos da bacia; 

3 – a avaliação ambiental e sócio-econômica da bacia hidrográfica, identificando e 

integrando os elementos básicos que permitirão a compreensão da estrutura 

organizacional   da sociedade da bacia e a identificação dos atores e segmentos setoriais 

estratégicos, os quais deverão ser envolvidos no processo de mobilização social para a 

elaboração do Plano e na gestão dos recursos hídricos. 

4.2.1.2 Compatibilização e Articulação (Fase B): 

 Na elaboração das alternativas de compatibilização e articulação, serão considerados 

os seguintes aspectos: 

1 – as prioridades de uso dos recursos hídricos; 
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2 – as disponibilidades e demandas hídricas da bacia, associando alternativas de intervenção e 

de mitigação dos problemas, de forma a serem estabelecidos os possíveis cenários de uso 

controle e proteção das águas; 

3 – as alternativas técnicas e institucionais para articulação dos interesses internos com os 

interesses externos à bacia, visando minimizar possíveis conflitos de interesse pelos 

recursos hídricos da bacia. 

4.2.1.3 Elaboração do Plano de Recursos Hídricos Propriamente Dito (Fase C): 

 Nesta fase, serão estabelecidas as metas, as estratégias e os programas e projetos que 

irão compor o Plano de Recursos Hídricos. Para que isto seja feito, deverão ser incorporados o 

elenco de ações necessárias à implementação dessas metas, estratégias, programas e projetos, 

com o objetivo de minimizar os problemas relacionados aos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos da bacia, otimizando o seu uso múltiplo e integrado. Esta fase compreende os 

seguintes aspectos: 

1 – a identificação de prioridades das ações, possíveis órgãos ou entidades executoras ou 

intervenientes, avaliação de custos, fontes de recursos e estabelecimento de prazos de 

execução; 

2 – a proposta para adequação e/ou estruturação do Sistema de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos da bacia; 

3 – o programa para a implementação dos instrumentos de gestão previstos na Lei nº 

9.433/97, contemplando os seguintes tópicos: 

 
- limites e critérios de outorga para os usos dos recursos hídricos; 

- diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso da água; 

- proposta de enquadramento dos corpos d'água; 

- sistemática de implementação do Sistema de Informações da bacia; 

- ações de educação ambiental, de acordo com a Política Nacional de Educação 

Ambiental, estabelecida pela Lei nº 9.795/99. 

 De acordo com o art. 6° da Resolução do CNRH n° 17/01, a participação da 

sociedade nas etapas de elaboração do Plano dar-se-á por meio de consultas públicas, 
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encontros técnicos e oficinas de trabalho, visando possibilitar a discussão das alternativas de 

solução dos problemas, fortalecendo a interação entre a equipe técnica, usuários de água, 

órgãos de governo e sociedade civil, de forma a incorporar contribuições ao Plano. 

 Segundo Pereira (2002, p. 84), as ações das Agências de Água, na França, são 

planejadas para cinco anos, através dos Planos de Intervenção. Esses Planos são elaborados 

pelos Comitês de Bacias e aprovados pelos Conselhos de Administração das Agências e pelo 

Governo, mediante os organismos de tutela - Ministério do Meio Ambiente e Ministério das 

Finanças. 

 De acordo com o autor acima citado, as intervenções das agências, até a década de 

70, referiam-se essencialmente à luta contra a poluição de origem industrial e urbana. A partir 

disso, os programas de intervenção tendem a abrir-se para as questões de organização e 

conservação dos cursos de água. Assim mesmo, as tendências diferem muito de uma agência 

para outra, e as ajudas acordadas permanecem pequenas. 

 Os objetivos das Agências, que são fixados nos Planos de Investimentos e Ajuda, de 

acordo com a natureza da ajuda e do beneficiário, dividem-se em linhas de ação, como: luta 

contra poluição industrial, criação e renovação de rede de saneamento das coletividades 

locais, tratamento da poluição agrícola e outros. Assim, é atribuído um determinado valor que 

deverá ser investido nos cinco anos seguintes, para cada uma dessas linhas de ação. As 

Agências de Água têm a possibilidade de retardar ou antecipar os montantes previstos para 

serem investidos numa determinada linha de ação, em um determinado ano, bem como 

transferir recursos de uma linha de ação para outra, desde que seja respeitado o montante 

global previsto no Plano de Intervenção. No final do período do Plano de Investimento, todo 

montante não empenhado pela Agência é perdido, ou seja, é transferido como crédito para ser 

investido de acordo com as determinações do novo plano e não mais na linha de ação que 

deixou de ser investido no período anterior.  
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4.3 SITUAÇÃO ATUAL DOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL 

 A política de gestão dos recursos hídricos no Brasil encontra-se em diferentes fases 

de desenvolvimento, sendo que muitos Estados estabeleceram as suas Políticas Estaduais de 

Recursos hídricos bem antes da Lei Federal n° 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos. Desta forma, os Estados têm tomado a iniciativa de elaborar os seus 

Planos Estaduais de Recursos Hídricos, assim como os Planos de Bacia Hidrográfica, sem que 

exista uma base que norteie esta ação. 

 O Quadro 4.1 apresenta as principais características do Plano Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), dos Planos de Recursos Hídricos de alguns Estados (PERH) e o atual 

estágio de desenvolvimento dos Planos de Recursos Hídricos em geral. 
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PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
Características do PNRH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DO PNRH 

Planos de Recursos Hídricos: são Planos diretores que visam a 
fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. De longo prazo, com 
horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de 
seus programas e projetos. 

Diversos Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas foram 
contratados, principalmente em bacias afluentes do rio São Francisco , 
que são de domínio estadual. Porém, o Plano da Bacia do Rio São 
Francisco propriamente dito, ainda não foi elaborado. 

Foi elaborado um Documento Base de Referência para o Plano 
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), pela Secretaria de Recursos 
Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, e a Agência Nacional de 
Águas (ANA), para ser amplamente discutido no ano de 2003. O 
PNRH considerou treze grandes regiões hidrográficas e algumas 
áreas especiais, sendo apresentados os princípios básicos relativos ao 
arcabouço organizacional, ao conteúdo e à divisão territorial a serem 
adotados; um retrospecto dos aspectos legais, institucionais e 
técnicos relacionados com a gestão dos recursos hídricos; um esboço 
da situação atual dos recursos hídricos em níveis nacional e regional; 
um panorama dos principais setores usuários; e a indicação de alguns 
cenários tendenciais e objetivos prioritários a serem alcançados.   

PLANOS ESTADUAIS DE RECURSOS HÍDRICOS - PERH 
BAHIA 

Características do PERH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DOS PERH 
O Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH será elaborado em 
consonância com os princípios e as diretrizes da Política Estadual de 
Recursos Hídricos e com base nos planos de suas bacias hidrográficas, 
observadas as normas relativas à proteção do meio ambiente, às diretrizes 
do Plano Plurianual do Estado e demais normas desta Lei. A constituição 
estadual (Art. 199) obriga o Estado a instituir por lei, e manter atualizado o 
PERH, congregando os organismos estaduais e municipais para a gestão 
dos recursos hídricos, definindo mecanismos institucionais necessários 
para garantir a utilização racional das águas superficiais e subterrâneas e o 
aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio dos custos das 
respectivas obras.  

Planos de bacias contratados com empresas de consultoria, licitações 
baseadas em menor preço. Embora  o conteúdo dos planos tenha 
evoluído, existem deficiências por falta de dados de boa qualidade e 
pelas restrições orçamentárias. Os últimos planos incluíram cadastro de 
usuários e estão sendo elaborados para as Bacias dos rios Itapicuru, 
Corrente, Grande e Extremo Sul, além das Bacias do sub-médio São 
Francisco, Médio e baixo rio Grande e tributários da margem esquerda 
do lago de Sobradinho e Bacias do médio e baixo Paraguaçu. 

Feita licitação para contratação de empresa privada de consultoria, no 
âmbito do Projeto de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com 
financiamento do Banco Mundial. Dificuldades metodológicas em 
razão da necessidade de revisão ou atualização dos planos de bacias. 

CEARÁ 
CARACTERÍSTICAS DO PERH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DOS PERH 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos será aprovado por lei, cujo projeto 
deverá ser encaminhado à Assembléia Legislativa até o final do primeiro 
ano do mandato do governador, devendo o mesmo ser revisto, atualizado e 
consolidado com uma periodicidade mínima de quatro anos. O Estado 
deve manter atualizado o PERH e assegurar recursos financeiros e 
mecanismos institucionais para garantir: a utilização racional das águas; o 
aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio de custos; 
proteção das águas contra ações que possam comprometer o seu uso atual e 
futuro; a defesa contra eventos críticos; o funcionamento do sistema de 
previsão de secas e monitoramento climático. 

Realizados recentemente por empresas privadas de consultoria – bacias 
dos rios Curu e Jaguaribe, bacias dos rios Potí, Acaraú e Coreaú (eixo 
de integração da Ibiapaba) e bacias da Região Metropolitana de 
Fortaleza (14 bacias), segundo uma nova concepção de planos de 
gerenciamento. 

Foi elaborado por consórcio de empresas de consultoria, sendo 
gerado um documento técnico, que aborda aspectos institucionais e 
de engenharia. 

Quadro 4.1. Características do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), de Alguns Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PERH) e Estágio Atual do 
Desenvolvimento dos Planos de Recursos Hídricos em Geral (adaptado de LANNA et al., 2002, p. 116). 
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DISTRITO FEDERAL 
CARACTERÍSTICAS DO PERH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DOS PERH 

O Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Distrito 
Federal será elaborado para todo o Distrito Federal e os Planos de 
Recursos Hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica. Os Planos de 
Recursos Hídricos terão horizontes temporais compatíveis com o período 
de implantação de seus programas e projetos e serão apreciados em 
audiência pública antes de sua aprovação. 

Foi contratada uma empresa de consultoria para elaboração do Plano da 
Bacia do lago Paranoá. 

Em fase de elaboração. 

MATO GROSSO 
CARACTERÍSTICAS DO PERH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DOS PERH 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos será elaborado pela Fundação 
Estadual do Meio Ambiente, e será previamente apreciado pelo Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos e publicado, através de decreto 
governamental. As atualizações, parciais ou totais, do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos deverão ser feitas sempre que a evolução das questões 
relativas ao uso dos recursos hídricos assim recomendar. As diretrizes e a 
previsão dos recursos financeiros para a elaboração e a implantação do 
Plano Estadual de Recursos Hídricos deverão constar nas leis relativas ao 
plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual do 
Estado. 

O Plano da Bacia do rio Cuiabá está em fase de elaboração. Sem informações. 

MINAS GERAIS 
Características do PERH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DOS PERH 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos será elaborado, quadrienalmente, 
com base nos planos de suas bacias hidrográficas e em consonância com o 
Plano Mineiro de desenvolvimento integrado e o Plano Plurianual de Ação 
Governamental. O anteprojeto de lei do PERH será aprovado pelo 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos e encaminhado, na forma de 
projeto de lei, à Assembléia Legislativa pelo Governador do Estado, até o 
final do primeiro ano de mandato. As diretrizes e a previsão dos recursos 
financeiros para a elaboração e a implantação do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos deverão constar nas leis relativas ao plano plurianual, 
nas diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual do Estado. 

Realizados por empresas privadas de consultoria – bacias de rios de 
domínio federal.: bacia do rio Doce (MG/ES) e afluentes do rio São 
Francisco em MG. Em fase de elaboração, ainda planos de bacias de 
rios de domínio federal: bacias do leste (rios Mucuri, Jucuruçú, Peruíbe, 
Itanhém/Alcobaça, Buranhém e São Mateus – MG, BA, ES), bacias dos 
rios Paranaíba (MG, GO, DF, MS), Paracatu (MG, GO, DF). No caso da 
bacia dos rios Jequitinhonha e Pardo (MG, BA) está incluído o território 
baiano, havendo entendimentos com a SRH/BA.  
Realizados por empresas privadas de consultoria – bacias de rios 
estaduais: rio Verde Grande  e rio das Velhas. 
 
  

Sem informações. 

PARAÍBA 
Características do PERH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DOS PERH 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos será instituído por Lei, obedecidos 
os princípios e diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos e terá 
como base os Planos das Bacias Hidrográficas. O projeto de Lei do PERH 
deverá ser encaminhado pelo Governador do Estado à Assembléia 
Legislativa, no máximo até o final do primeiro ano do seu mandato, com 
prazo de vigência igual a duração do referido mandato, fixado pela 
Constituição Federal. 

Foi elaborado o Plano da Bacia do rio de domínio federal Piranhas/Açu 
(PB e RN). 

Em fase de elaboração. 

Quadro 4.1. Características do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), de Alguns Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PERH) e Estágio Atual do 
Desenvolvimento dos Planos de Recursos Hídricos em Geral (adaptado de LANNA et al., 2002, p. 116) - Continuação. 
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PARANÁ 
Características do PERH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DOS PERH 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos será elaborado com base nos 
planos de suas bacias hidrográficas, com vigência e horizonte de projeto 
compatíveis com o período de implementação dos planos de bacia. O 
capítulo referente ao diagnóstico deve ser atualizado segundo 
periodicidade estabelecida pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 
Deverá conter a divisão territorial, caracterizando bacias, ou conjunto 
delas, utilizadas para gerenciamento. Os planos de bacia serão de longo 
prazo, com horizonte de projeto compatível com período de implantação 
de seus programas e projetos. A lei define o conteúdo mínimo do plano 
estadual e dos planos de bacia. 

Estão em fase de elaboração os Planos das Bacias dos rios Tibagí e 
Iguaçu. 
 

Plano elaborado em 1995. 

PERNAMBUCO 
Características do PERH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DOS PERH 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos será elaborado com base nos 
planos de suas bacias hidrográficas, será aprovado por lei, cujo projeto será 
encaminhado à Assembléia Legislativa até o final do primeiro ano de 
mandato do Governador do Estado, com prazo de vigência de quatro anos. 
As diretrizes e necessidades financeiras para elaboração e implantação do 
PERH deverão constar das leis sobre o plano plurianual, diretrizes 
orçamentárias e orçamento anual do Estado. 

PLANOS DE BACIAS COM SUPORTE DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES E 
CONTEMPLADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL. 

Plano elaborado em 1998 e disponível em versão eletrônica. 

PIAUÍ 
Características do PERH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DOS PERH 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos será elaborado pela Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, com base nos Planos 
de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas e será apresentado ao 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos para sua manifestação. As 
diretrizes e a previsão dos recursos financeiros para a elaboração e a 
implantação do Plano Estadual de Recursos Hídricos constarão nas leis 
relativas ao plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e orçamento do 
Estado. O Plano Estadual de Recursos Hídricos estabelecerá as bases para 
captação de recursos financeiros nacionais e internacionais para aplicação 
em recursos hídricos e a operação do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos. As atualizações do Plano Estadual de Recursos Hídricos 
ocorrerão sempre que a evolução das questões relativas ao uso dos 
recursos hídricos assim o recomendar. 

FORAM  ELABORADOS OS PLANOS DA BACIAS DOS RIOS CANINDÉ E 
PIAUÍ. 

Está em fase de elaboração o Termo de Referência para o Plano 
Estadual de Recursos Hídricos. 

RIO GRANDE DO NORTE 
Características do PERH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DOS PERH 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos será elaborado em consonância 
com os princípios diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos. O 
PERH será aprovado por Lei, e será revisto e atualizado a cada quatro anos 
e será inserido no Plano Plurianual de Desenvolvimento do Estado, de 
forma a assegurar a integração setorial em seus aspectos sociais, 
econômicos e ambientais. 

Tendo em vista a pequena extensão territorial do Estado e as 
especificações do Plano Estadual, considera-se que os Planos de Bacias 
estão nele contidos. 
  

Plano elaborado e divulgado. 

Quadro 4.1. Características do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), de Alguns Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PERH) e Estágio Atual do 
Desenvolvimento dos Planos de Recursos Hídricos em Geral (adaptado de LANNA et al., 2002, p. 116) - Continuação. 
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RIO GRANDE DO SUL 
CARACTERÍSTICAS DO PERH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DOS PERH 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH será instituído por Lei, 
com horizonte de planejamento não  inferior a 12 anos e atualizações 
periódicas, aprovadas até o final do segundo ano de mandato do 
Governador do Estado, terá abrangência estadual, com detalhamento por 
bacia hidrográfica.  O Plano Estadual de Recursos Hídricos será elaborado 
com base nas propostas encaminhadas pelos Comitês de Gerenciamento de 
Bacia Hidrográfica e levará em conta, ainda, as propostas apresentadas 
individual ou coletivamente por usuários da água; planos regionais e 
setoriais de desenvolvimento; tratados internacionais; estudos, pesquisas e 
outros documentos públicos que possam contribuir para a área. Considera 
obrigatoriamente, a variável ambiental através da incorporação, ao nível do 
planejamento de cada bacia hidrográfica, de Estudos de Impacto 
Ambiental e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental. 

Os Planos de Bacia Hidrográfica têm por finalidade operacionalizar, no 
âmbito de cada bacia hidrográfica, por um período de 4 anos, com 
atualizações periódicas a cada 2 anos, as disposições do Plano Estadual 
de Recursos Hídricos, compatibilizando os aspectos quantitativos e 
qualitativos, de modo a assegurar que as metas e usos previstos pelo 
Plano Estadual de Recursos Hídricos sejam alcançados simultaneamente 
com melhorias sensíveis e continuas dos aspectos qualitativos dos 
corpos de água. Os Planos de Bacia Hidrográfica serão elaborados pelas 
Agências de Região Hidrográfica e aprovados pelos respectivos 
Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica. Ainda não existe 
nenhum Plano de Bacia Hidrográfica no Estado. 
 

Ainda não existe um Plano de Recursos Hídricos no Estado. 

SANTA CATARINA 
Características do PERH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DOS PERH 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos será elaborado com base nas 
propostas dos Planos de Bacias Hidrográficas encaminhados pelos Comitês 
de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica. A proposta do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos será elaborada pelo órgão central do Sistema Estadual 
de Recursos Hídricos e aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos, previamente ao encaminhamento à Assembléia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina. O Poder Executivo, através do órgão Central do 
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, elaborará a 
cada final de ano, relatório sobre a situação dos recursos hídricos no 
Estado, com a finalidade de permitir a avaliação permanente da execução 
do Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

Foram  elaborados os Planos da Bacia do rio Tubarão e Complexo 
Lagunar. 
 
 
 
 

Está sendo elaborado o diagnóstico para realização do Plano Estadual 
de Recursos Hídricos. 

SÃO PAULO 
Características do PERH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DOS PERH 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH será elaborado com base 
nos planos de suas bacias hidrográficas, nas normas relativas à proteção do 
meio ambiente, nas diretrizes do planejamento e gerenciamento 
ambientais; terá atualizações periódicas e será aprovado por lei, cujo 
projeto será encaminhado à Assembléia Legislativa até o final do primeiro 
ano de mandato do Governador do Estado, com prazo de vigência de 
quatro anos. As diretrizes e necessidades financeiras para elaboração e 
implantação do PERH deverão constar das leis sobre o plano plurianual, 
diretrizes orçamentárias e orçamento anual do Estado. 

Elaborado para as bacias críticas – Alto Tietê, Piracicaba e Baixada 
Santista, por empresa de consultoria, no âmbito do Projeto de 
Despoluição do Tietê. Conclusões e recomendações não foram 
consensadas em razão dos conflitos institucionais e políticos a 
respeito do reservatório Billings. Programas de Investimentos 

formulados para as Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, 
Paraíba do Sul e Mogi Guaçu, no âmbito do Programa de 

Qualidade da Águas – PQA/SEPURB/MPO/BIRD. Comitês de 
Bacias elaboraram Relatórios de Situação e apresentaram 

propostas para o Programa de Investimentos do Plano Estadual. 

Primeiro Plano, 1991 – documento abrangente, com visão estratégica 
e elementos institucionais; aprovado por decreto, execução direta, 
por entidades públicas.  
Segundo Plano – aprovado por lei, contendo diretrizes gerais e 
programas estaduais. 
Terceiro plano – o projeto de lei, contendo diretrizes e programas 
estaduais, discriminados por bacias,  aprovados pelos respectivos 
Comitês foi encaminhado à Assembléia Legislativa mas não tramitou 
adequadamente e não foi aprovado.  
Quarto Plano – em elaboração, contempla três partes: Projeto de Lei; 
Álbum sobre a Situação dos Recursos Hídricos do Estado; Programa 
de Investimentos para o período 2000/2003. 

Quadro 4.1. Características do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), de Alguns Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PERH) e Estágio Atual do 
Desenvolvimento dos Planos de Recursos Hídricos em Geral (adaptado de LANNA et al., 2002, p. 116) - Continuação. 
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SERGIPE 
Características do PERH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DOS PERH 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos será elaborado com base nos 
planos de suas bacias hidrográficas, nas normas relativas à proteção do 
meio ambiente, nas diretrizes do planejamento e gerenciamento 
ambientais. O Plano Estadual de Recursos Hídricos será aprovado por lei 
cujo projeto será encaminhado à Assembléia Legislativa até o final do 
primeiro ano do mandato do Governador do Estado, com prazo de vigência 
de quatro anos. As diretrizes e necessidades financeiras para elaboração e 
implantação do Plano Estadual de Recursos Hídricos deverão constar das 
leis sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual 
do Estado. 

Estão em fase de elaboração os Planos dos afluentes do São Francisco 
no Estado (Garau, Salgado, Riacho Jacaré, Pilões, Betume, Curitiba, 
Jacaré, Capivara, Campos Novos e outros). Possivelmente, serão 
incluídos no Plano Estadual de Recursos Hídricos, devido ao pequeno 
tamanho do Estado. 

Estudo de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos do Estado de 
Sergipe apresentado em Março de 2000. Há intenção do Estado 
desenvolver o Plano Estadual de Recursos Hídricos com base em 
pequenos acréscimos a este estudo. 

TOCANTINS 
Características do PERH PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS SITUAÇÃO ATUAL DOS PERH 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos estabelece as diretrizes para a 
elaboração dos planos das bacias hidrográficas e leva em conta:  as visões 
estratégicas de desenvolvimento social, ambiental e econômica; e a 
situação do Estado no contexto das bacias hidrográficas do País. Também 
estabelece as bases para captação de recursos financeiros nacionais, 
internacionais e estrangeiros para aplicação em obras, estudos e serviços 
de preservação e conservação de recursos hídricos e é atualizado sempre 
que a evolução das questões relativas ao uso dos recursos hídricos assim o 
recomendar. As diretrizes e a previsão dos recursos financeiros para a 
elaboração e a implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos 
constam das Leis relativas ao plano plurianual de ação, diretrizes 
orçamentárias e orçamento anual do Estado. Na ausência de planos de 
bacias hidrográficas, o Plano Estadual de Recursos Hídricos baseia-se em 
levantamentos, estudos de inventário, caracterização ou diagnóstico das 
bacias hidrográficas que tenham a precisão e a abrangência suficientes e 
adequadas.  

Realizados por empresas privadas de consultoria. Foi elaborado o Plano 
para as Bacias dos rios Lontra e Corda e se  encontram em fase de 
elaboração os Planos das Bacias dos afluentes do lago da Hidrelétrica. 

Sem informações. 

Quadro 4.1. Características do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), de Alguns Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PERH) e Estágio Atual do 
Desenvolvimento dos Planos de Recursos Hídricos em Geral (adaptado de LANNA et al., 2002, p. 116) – Continuação. 
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 É interessante observar que a Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande 

do Sul, através da Lei Estadual n° 10.350/94, faz uma distinção entre Planos Estaduais de 

Recursos Hídricos e Planos de Bacia Hidrográfica, não só em termos conceituais e de 

conteúdo, mas também em termos institucionais e legais. Na legislação gaúcha das águas, a 

expressão “recursos hídricos” aplica-se apenas para o Plano Estadual e não para os Planos de 

Bacia Hidrográfica, diferentemente da Lei Nacional da Política de Recursos Hídricos, que não 

faz essa distinção. 

 Como se pode observar, a implementação dos Sistemas Estaduais de Recursos 

Hídricos ocorre de forma distinta entre os Estados e encontra-se em diferentes fases de 

desenvolvimento. O Estado da Bahia, por exemplo, entende que o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos deve ser realizado posteriormente aos Planos de Bacia Hidrográfica, tendo por base 

as referências dos mesmos. Já no Estado do Rio Grande do Sul, entende-se que o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos deve anteceder a elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica, 

para orientar e vincular a realização destes. Ainda fazendo uma comparação entre os dois 

Estados, a Bahia não dispôs sobre a constituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica e, 

também, não detalhou as suas atribuições. O Estado do Rio Grande do Sul não só especificou 

as atribuições dos Comitês de Bacia Hidrográfica, como é o Estado pioneiro da implantação 

dos mesmos. 

 Além de todas essas diferenças, Barth (2000) destaca algumas condições sob as quais 

os Planos de Recursos Hídricos são desenvolvidos que podem dificultar ou comprometer a 

qualidade do produto final, como:   

a) a contratação de empresas privadas de consultoria especializada: como essas contratações 

são feitas com base em licitações públicas, o preço oferecido é, na maioria das vezes, o fator 

determinante para a escolha da empresa vencedora; 

b) a dificuldade dos organismos públicos contratantes para definição dos Termos de 

Referência: os Planos de Recursos Hídricos, normalmente, baseiam-se em Termos de 

Referência para a sua realização e a dificuldade de definir esses termos acaba acarretando 

dificuldades também para o acompanhamento e a fiscalização dos trabalhos, pelo fato de 

não contar com equipes técnicas multidisciplinares, indispensáveis para o campo dos 

recursos hídricos; 

c) a impossibilidade das empresas contratadas em realizar os trabalhos com a qualidade 

desejada: isto acontece em razão dos preços deprimidos ou das restrições orçamentárias que 
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limitam atividades importantes, como o levantamento de dados básicos e a utilização de 

tecnologias recentes e inovadoras; 

d) a dificuldade das empresas de consultoria para incorporar decisões políticas: o processo de 

planejamento em recursos hídricos não é estanque e precisa ser aberto para incorporar, ao 

longo do processo, as decisões de ordem política e institucional, para permitir que o Plano a 

ser proposto seja aceito e adotado por todos os órgãos e entidades intervenientes na gestão 

de recursos hídricos.   

 Para Campos e Studart (2001, p. 59), o fato de a legislação nacional de recursos 

hídricos estabelecer que os Planos de Recursos Hídricos devem ser elaborados por bacia 

hidrográfica, por Estado e para o País, vai de encontro ao próprio princípio da 

descentralização que é um dos fundamentos da Lei. Para os autores, o fato de o Brasil ser um 

país extremamente grande e apresentar grande diversidade climática e cultural, torna o 

princípio da descentralização ainda mais importante no processo de tomada de decisões e, ao 

estabelecer o conteúdo mínimo dos Planos e o fato de que estes devem ser elaborados por 

bacia hidrográfica, por Estado e para o País, a Lei desconheceu a diversidade existente. A 

decisão de desenvolver ou não um Plano Estadual de Recursos Hídricos deveria ser dos 

próprios estados, pois Estados de pequenas superfícies não necessariamente deveriam 

desenvolver Planos de Bacias, já que um Plano Estadual poderia contemplar todas as 

necessidades de planejamento. Além disso, se algum Estado decidir desenvolver um Plano 

Estadual e Planos de Bacias Hidrográfica, o conteúdo desses planos deveria ser definido 

também pelos Estados.  

 Para Barth (2000), uma das principais deficiências da Lei n° 9.433/97 é ter 

estabelecido os Planos Nacional, Estaduais e de bacia hidrográfica como tendo o mesmo 

conteúdo mínimo, pois são Planos totalmente diferentes. Para o autor, a regulamentação dos 

Planos de Recursos Hídricos deveria ser feita em duas etapas: uma de elaboração e a outra de 

aprovação. Na etapa de elaboração seriam redigidos documentos técnicos, guias ou manuais 

sobre o conteúdo dos Planos, constando inclusive metodologias de aplicação e especificações 

técnicas. Seriam elaborados Decretos e Portarias, não sobre o conteúdo dos Planos e, sim, 

sobre a sua aprovação e execução.  

Para Lanna et al. (2002, p. 118), o fato de a Lei n° 9.433/97 não fazer qualquer 

distinção entre qual deveria ser o conteúdo dos Planos de Recursos Hídricos para os níveis 

nacional, Estadual e de bacias hidrográficas ocasiona muitas dúvidas. O autor cita o exemplo 
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do sistema francês de recursos hídricos que, através da Lei das Águas de 1992, criou os 

SDAGE’s (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux – Plano Diretor de 

Ordenamento e de Gestão das Águas) e os SAGE’s (Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux – Plano de Ordenamento e de Gestão das Águas), definindo também qual seria o 

conteúdo destes documentos. Os SDAGE’s definem as grandes diretrizes de planejamento e 

gestão e os SAGE’s estabelecem os objetivos de uso, desenvolvimento e proteção dos 

recursos hídricos e dos meios aquáticos, em nível local.  

 O modelo francês, implantado desde 1964, serviu de inspiração para todo o 

arcabouço legal e institucional do sistema brasileiro de gestão de recursos hídricos. Conforme 

dito acima, foi a partir da nova Lei das Águas francesa, aprovada em 3 de Janeiro de 1992, 

que instrumentos de planejamento como os  SDAGE's e os SAGE's foram criados, ou seja, o 

modelo de gestão de recursos hídricos francês já estava em vigor há 28 anos quando esses 

novos instrumentos de planejamento foram criados. Isto significa dizer que, para atingir o 

atual estágio de desenvolvimento, foi necessário o período de quase 30 anos e, apesar de os 

especialistas considerarem a criação destes novos instrumentos um grande avanço, ainda 

existem pendências, especialmente em relação ao desenvolvimento dos SAGE’s, o que faz 

com que o processo de planejamento francês também precise continuar evoluindo. 

No caso brasileiro, segundo Lanna et al. (2002, p. 118), além das dificuldades que 

são inerentes ao processo de planejamento, constituem-se em dificuldades adicionais, para a 

execução dos Planos de Recursos Hídricos, a participação modesta dos novos atores no 

processo decisório de gestão, a negligência relativa à apresentação dos resultados finais dos 

Planos, a falta de regulamentação das leis, a pouca experiência com o desenvolvimento deste 

instrumento de planejamento e o fato de os Planos estarem sendo elaborados ao mesmo tempo 

em que o sistema de gestão de recursos hídricos está sendo implantado.  

Atualmente, existe uma tendência para transformar os Planos de Recursos Hídricos 

de Bacia Hidrográfica em verdadeiros Planos de Gestão Ambiental, considerando todos os 

recursos naturais que fazem parte da bacia no planejamento. Porém, neste momento, no qual 

sequer existem experiências consolidadas sobre Planos de Recursos Hídricos, torna-se mais 

prudente consolidar os conceitos e metodologias relacionadas aos recursos hídricos para, mais 

adiante, buscar estendê-los aos demais recursos ambientais.  
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CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

A gestão dos recursos hídricos no Brasil ganhou um grande impulso com a 

aprovação da Lei Federal n° 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos 

e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, sendo que muitos 

Estados já aprovaram as suas respectivas leis, instituindo os Sistemas Estaduais de Recursos 

Hídricos. Porém, a aprovação dessas legislações não ocorreu ao mesmo tempo e os Estados 

passaram a apresentar diferentes estágios de desenvolvimento na gestão dos recursos hídricos 

e, conseqüentemente, na elaboração dos seus Planos de Recursos Hídricos, tanto em âmbito 

estadual como de bacias hidrográficas. 

A análise indica que o exercício da formulação de Planos de Recursos Hídricos traz 

uma série de benefícios à administração pública e a outros órgãos que participam do processo 

de gestão dos recursos hídricos, principalmente na fase de elaboração do plano. Entre os 

benefícios obtidos durante esta fase, podem ser citados os seguintes: um melhor conhecimento 

da disponibilidade dos recursos hídricos nos âmbitos em que são elaborados, uma melhor 

coordenação interinstitucional previamente inexistente, um melhor conhecimento para 

geração de alternativas de compatibilização entre a oferta e a demanda dos recursos hídricos, 

melhores perspectivas na incorporação de considerações ambientais que, normalmente, são 

deixadas de lado e uma maior quantidade de alternativas para melhorar a operação dos 

sistemas hídricos já construídos.  

Todos estes fatores podem ser úteis para que o Brasil possa desenvolver e 

aperfeiçoar as suas políticas de gestão de recursos hídricos de acordo com as suas metas de 

desenvolvimento e crescimento sócio-econômico, ainda que potencialmente, pois o fato de 

dispor de um planejamento da gestão dos recursos hídricos não significa que este será 

definitivo, devido à necessidade de retroalimentação permanente do sistema criado. Os Planos 

de Recursos Hídricos constituem-se em um importante instrumento de gestão, mas, para isso, 

precisam ser atualizados constantemente, assim como ter continuidade de implementação.  

Dentro deste contexto, o mais importante é enfatizar que o planejamento dos recursos 

hídricos é uma atividade extremamente dinâmica e que os métodos adotados para a gestão 

precisam ser bastante flexíveis para que esse planejamento possa receber a incorporação 

permanente de atualizações e complementações.  

 



 

CAPÍTULO 5 - OS MÉTODOS MULTICRITÉRIO E O PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

INTRODUÇÃO 

 A partir da década de 70, uma crescente onda de críticas começa a atingir os 

pesquisadores operacionais. Por um lado, sua busca incansável pela objetividade e 

racionalidade econômica acabou restringindo sua atuação àqueles problemas pouco relevantes 

do ponto de vista social, embora inegavelmente importantes do ponto de vista técnico. Por 

outro lado, estudos descritivos têm mostrado que, na prática, os responsáveis pela tomada de 

decisão violam com freqüência as regras da racionalidade. Várias correntes críticas à Pesquisa 

Operacional (PO) têm surgido a partir desta constatação.  

 Uma dessas correntes críticas sustenta que em processos sociais, tal como a tomada 

de decisão, é necessário levar em conta os valores, objetivos, aspirações e interesses dos 

indivíduos que têm que decidir. Isso fez com que alguns setores da PO buscassem se 

aproximar das ciências humanas, em especial da Psicologia e Sociologia. Surge então o que 

foi chamado de Pesquisa Operacional Soft (Montibeller, 2000, p. 3). 

 Assim, a PO soft ao encarar a tomada de decisão como um 

processo social, em que os decisores necessariamente 

interpretam e compreendem a realidade de forma distinta, fez 

surgir a necessidade de criar ferramentas que auxiliassem os 

decisores a definir o seu problema. Uma dessas ferramentas são 

os Métodos Multicritério de Apoio à Decisão, que se baseiam em 

um enfoque construtivista. 

  Da mesma forma, o processo de planejamento de recursos 

hídricos está passando por um período de reformulação de seus 

métodos de avaliação de alternativas e de desenvolvimento de 

procedimentos e técnicas correspondentes. Essa mudança parte da 

tradicional análise custo-benefício para a análise 

multicriterial. A principal desvantagem da primeira, em relação 

à segunda, é a impossibilidade de incluir outros objetivos, 

além da maximização dos benefícios econômicos. 

 No Brasil, o planejamento multicritério ainda não está formalizado, e a análise custo-

benefício continua sendo a principal ferramenta utilizada para a avaliação de projetos e, 

mesmo assim, em caráter “pró-forma”. Assim, não são percebidas as limitações de sua 

abrangência para determinados projetos de avaliação de alternativas de planejamento de 
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recursos hídricos dentro da moderna visão da Política Nacional de Recursos Hídricos, cujos 

fundamentos se baseiam na integração dos usos múltiplos das águas e na tomada de decisões 

de forma descentralizada e participativa. 

 Este capítulo está dividido em três seções, sendo que a primeira seção apresenta os 

Métodos Multicritério, a segunda seção descreve os paradigmas científicos das diferentes 

Escolas de Métodos Multicritério e a terceira seção apresenta a os métodos de avaliação de 

alternativas multicritério para o planejamento de recursos hídricos. Para finalizar, são 

apresentadas as conclusões do capítulo. 

 

5.1 OS MÉTODOS MULTICRITÉRIO 

 Os métodos multicritério são oriundas da Pesquisa Operacional tradicional e 

surgiram a partir da constatação de algumas limitações apresentadas por esta última. 

 SEGUNDO WAGNER (1986, P. 2), A PO TRADICIONAL É “UMA ABORDAGEM CIENTÍFICA À 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PARA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA (...) QUE ENVOLVE CONSTRUIR 

DESCRIÇÕES OU MODELOS MATEMÁTICOS, ECONÔMICOS E ESTATÍSTICOS DE PROBLEMAS DE 

DECISÃO E CONTROLE PARA TRATAR SITUAÇÕES DE COMPLEXIDADE E INCERTEZA”. 

USUALMENTE, ELA LIDA COM PROBLEMAS BEM-ESTRUTURADOS, VISANDO À OTIMIZAÇÃO DE UM 

ÚNICO OBJETIVO QUE, GERALMENTE, É UMA MEDIDA DE EFICÁCIA ECONÔMICA. SÃO EXEMPLOS 

DESTE TIPO DE TÉCNICA A CONSTRUÇÃO DE MODELOS LINEARES, MODELOS DE REDE, MODELOS 

DINÂMICOS E MODELOS ESTOCÁSTICOS. 

 As abordagens da Pesquisa Operacional clássica surgiram após a segunda guerra 

mundial, tendo como principal objetivo fornecer maior racionalidade à tomada de decisão. 

Estas abordagens tiveram o ápice em termos de aplicação prática nos anos 50 e 60, quando o 

mundo passava por uma fase de relativa estabilidade econômica. Advindos das ciências 

naturais, como a engenharia e a matemática, seus pesquisadores e praticantes adotam uma 

posição de total objetividade com relação ao problema que buscam resolver.  

 De acordo com Checkland (1985), nos anos após a segunda guerra mundial houve 

uma grande aplicação de operações militares em diversos setores da sociedade. Esta herança 

levou os pesquisadores da época a adotar uma visão em que se desejava traduzir sistemas 

humanos através de procedimentos de engenharia. Assim, até os anos 60, a Pesquisa 

Operacional foi governada essencialmente por um paradigma de procura pelo ótimo.   
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 Os métodos utilizados pela PO tradicional seguem a lógica 

dos métodos monocritério que visam otimizar (minimizar custos 

ou maximizar benefícios) um determinado critério. Um critério é 

definido como uma função matemática que mede o desempenho das 

alternativas, segundo o aspecto considerado. Os métodos 

monocritério possibilitam a ordenação de todas as ações sem 

precisar de informações adicionais. Por outro lado, não 

conseguem lidar adequadamente com processos decisórios que 

envolvem situações complexas, por não conseguirem levar em 

conta os diversos aspectos considerados relevantes no processo 

de tomada de decisão.  

 Assim, surgiram os métodos multicritério, que se 

caracterizam por considerar vários aspectos nos processos de 

tomada de decisão, avaliando as alternativas segundo um 

conjunto de critérios. Os métodos multicritério visam atingir 

basicamente dois objetivos: auxiliar no processo de escolher, 

ordenar ou classificar alternativas e incorporar múltiplos 

aspectos neste processo. 

 Desta forma, nos métodos multicritério, cada critério é 

uma função matemática que mede a performance das ações com 

relação a um determinado aspecto. A idéia é otimizar essas 

funções de forma simultânea. É importante salientar que só é 

possível otimizar, globalmente, situações que envolvem 

múltiplos critérios, quando não existirem incomparabilidades 

entre os pares de ações. Como, na prática, quanto maior o 

número de critérios maior será a possibilidade de ocorrerem 

incomparabilidades, torna-se impossível utilizar os métodos 

multicritérios sem que haja informações adicionais sobre as 

preferências dos decisores. Assim, a característica básica dos 

métodos multicritério é a necessidade de obter informações 

sobre as preferências dos decisores.1  

 

5.1.1 As Estruturas de Preferência nos Métodos Multicritério 

Segundo Vincke (1992), as relações de preferência tradicionais são a preferência 

estrita e a indiferença. Porém, Roy (1996) introduziu uma terceira relação: a 

incomparabilidade. De acordo com Ensslin et al. (2001, p. 46), as relações de preferência 

podem ser divididas da seguinte forma: 
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1 
Neste trabalho, optou-se por utilizar a palavra “decisor” para denominar 
a pessoa responsável por tomar uma decisão, por julgá-la adequada, apesar 
da expressão “tomador de decisão” representar a tradução literal para o 
Português do termo Inglês “decision-maker”.  
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Relações de Preferência na Maximização: 
 
 Sejam quatro ações potenciais a, b, c e d e um critério 

g(.) que mede o grau de preferência entre as ações neste 

critério. Assim, deseja-se maximizar seu valor, o que significa 

dizer que, quanto mais unidades de g a ação fornecer, melhor 

ela será considerada pelo decisor. 

 Desta forma, a relação de preferência estrita 

caracteriza-se por: 

se a é preferível a b (denota-se a P b) então o valor de a no 

critério g tem de ser maior que o valor de b neste mesmo 

critério (denota-se g(a) > g(b)). Matematicamente: 

a P b ⇔ g(a) > g(b) 

 Já a  relação de indiferença caracteriza-se por: 

se c é preferível a d (denota-se c I d) então o valor de c no 

critério g tem de ser igual ao valor de d neste mesmo critério 

(denota-se g(c) = g(d)). Matematicamente: 

c I d ⇔ g(c) = g(d)  

Relações de Preferência na Minimização: 

 Sejam quatro ações potenciais a, b, c e d e um critério 

g(.) que mede o grau de preferência entre as ações neste 

critério. Assim, deseja-se minimizar seu valor, o que significa 

dizer que, quanto menos unidades de g a ação fornecer, melhor 

ela será considerada pelo decisor; as relações de preferência 

(a P b) e indiferença (c I d) são, respectivamente: 

   a P b ⇔ g(a) < g(b) 

c I d ⇔ g(c) = g(d)  

 Neste tipo de função, o caso mais comum é a função de 

custo. Quanto menor o custo de uma determinada alternativa, 

mais preferida ela será. 

Relação de Incomparabilidade: 
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 Na relação de incomparabilidade, caso não seja possível 

comparar duas ações a e b, considera-se que existe uma relação 

de incomparabilidade entre elas (denota-se a R b). Desta forma, 

não sendo possível comparar a e b, tem-se: 

   a R b 

  Podem ocorrer dois tipos de incomparabilidade entre duas 

ações (VINCKE, 1992): 

a) o decisor não deseja ou não tem condições de comparar as 

ações (devido à falta de informações, por exemplo); 

b) precisam ser levadas em conta diversas opiniões contrárias 

sobre qual é a melhor ação a ser considerada. 

 Também a transitividade (ENSSLIN et al., 2001; ROBERTS, 

1979; ROY, 1996) é outra propriedade importante das relações de 

preferência e indiferença. Nesta propriedade, fica estabelecido 

que, se a ação a é preferível à ação b (a P b) e, por sua vez, 

b é preferível a c (b P c), então a deve ser preferível a c (a 

P c). Da mesma forma, a propriedade da transitividade também 

deve ser respeitada na relação de indiferença. Assim, se a ação 

a é indiferente à ação b (a I b) e, por sua vez, b é 

indiferente a c (b I c), então a deve ser indiferente a c (a I 

c). 

 

5.1.2 Classificação dos Métodos Multicritério 

 Existem várias formas de classificar os métodos multicritério. A existência de uma 

linha tênue que separa as diferentes categorias de métodos dificulta uma clara divisão entre 

eles. Esta linha pode ser considerada como sendo uma faixa de transição entre as diferentes 

famílias de métodos e, nesta interface, um mesmo método poderia ser incluído em diferentes 

categorias. Basicamente, esta classificação depende do paradigma científico que é adotado 

pelos pesquisadores. 

 Segundo Cohon e Marks (1975), os métodos multicritério podem ser classificados de 

acordo com a forma em que são utilizadas as preferências dos decisores e dependendo da 

natureza do problema (variáveis contínuas ou discretas), em três técnicas distintas, descritas a 

seguir. 
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Técnicas Que Geram o Conjunto Das Soluções Não Dominadas 

 Estas técnicas consideram um vetor de função objetivo, utilizando-o para gerar um 

conjunto de soluções não dominadas.  Caracterizam-se por não considerarem as preferências 

do decisor, baseando-se somente nas restrições físicas do problema. Algumas destas técnicas 

são: Método das Ponderações ou das Restrições (ZADEH, 1963); Método Multiobjetivo 

Linear (PHILIP, 1972); Métodos dos Pesos (Cohon, 1978); Método de Estimação do 

Conjunto Não Dominado - NISE (No Inferior Set Estimation) (COHON, 1978); método 

Simplex, um (PMO) de Philip (1972); método Simplex, um (PMO) de Zeleny (COHON, 

1978), entre outras. 

 Técnicas Que Incorporam as Preferências do Decisor 

 Essas técnicas captam progressivamente as preferências do decisor, oferecendo uma 

seqüência de soluções, que convergem a uma solução final. As variáveis de decisão podem 

ser contínuas ou discretas, dependendo do tipo do problema. Algumas técnicas são aplicadas 

exclusivamente aos problemas contínuos e outras aos discretos, mas também existem aquelas 

que agregam ambos. Algumas dessas técnicas são: Método da Programação por Metas 

(CHARNEY e COOPER, 1961); Método ELECTRE I (ROY, 1968); Método do Valor 

Substituto de Troca (HAIMES e HALL, 1974); Método da Matriz de Prioridades ou AHP 

(Analytic Hierarchy Process) (SAATY, 1977); Programação por Metas Iterativas (COHON, 

1978); Método de Negociação dos Valores Candidatos (COHON, 1978); Método de Zionts - 

Wallenius (COHON, 1978), Método PROMETHEE (BRANS et al. 1984; BRANS e 

VINCKE, 1985); Método da Análise-Q (HIESSL et al., 1985); método MACBETH (BANA e 

COSTA e VANSNICK,1995), entre outras. 

Técnicas Que Utilizam Uma Articulação Progressiva De Preferências 

 Junto a esse conjunto de técnicas estão aquelas que trabalham com uma função 

dinâmica de valor e param quando se atingiu uma situação em que o decisor está satisfeito 

com a solução encontrada. São conhecidas como “métodos não dirigidos”. Algumas destas 

técnicas são: Método STEP ou Método de Passo (BENAYOUN et al., 1971); Método da 

Programação de Compromisso (YU, 1973); Ponderação dos Critérios a Priori (COHON, 

1978), entre outras. 
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 A maioria dos pesquisadores de língua inglesa adota uma das três técnicas de 

resolução. Muito foi escrito sobre essas técnicas e a cada ano novos métodos são 

apresentados, cada um possuindo vantagens e desvantagens em relação aos outros.  

 Já os pesquisadores de língua francesa, oriundas da Escola Européia de 

Multicritérios, costumam classificar os métodos multicritério segundo o tipo de agregação, e 

admitem que os limites entre estas categorias são um tanto quanto vagos. Roy (1996) sugere a 

classificação das abordagens multicritério em três linhas gerais, descritas a seguir. 

 

Abordagem De Critério Único de Síntese 

 Esta abordagem é oriunda dos países de língua inglesa, na qual se insere 

fundamentalmente a Escola Americana, destacando-se os métodos desenvolvidos no centro da 

Teoria da Utilidade Multiatributo ou MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) (KEENEY e 

RAIFFA, 1976). Ela fundamenta-se nos princípios axiomáticos de von Neumann e 

Morgenstern (1947) e postula que o indivíduo deverá identificar uma função utilidade 

marginal para cada critério. Esta função deverá permitir a representação da utilidade subjetiva 

percebida pelo decisor, mediante uma agregação única de consenso. Assim, um determinado 

critério é transformado em uma função de utilidade, que significa dizer o quanto uma dada 

função oferece de utilidade para os decisores, no que se refere ao aspecto que está sendo 

medido naquele critério. O conceito de função de valor é um caso particular da função de 

utilidade: função de valor refere-se a uma função que quantifica a preferência dos decisores 

quando não há incerteza sobre a performance das ações, ao passo que a função utilidade 

incorpora as preferências dos decisores sob algum tipo de incerteza, incorporando suas 

atitudes frente ao risco. A Abordagem de Critério Único de Síntese é a mais tradicional de 

todas, sendo largamente utilizada tanto no apoio à decisão como nos problemas econômicos e 

financeiros (ROY, 1996; VINCKE, 1992). A possibilidade de compensação entre critérios 

permite que a má performance de uma alternativa em um critério seja compensada por boas 

performances desta ação em outros critérios. Os métodos que permitem a compensação entre 

critérios utilizam estratégias compensatórias que, por fazerem trocas (trade-offs) quantitativas 

entre critérios, exigem mais informações do decisor. Por outro lado, permitem explorar 

melhor novas estratégias de ação. Entre os métodos que permitem a compensação entre 

critérios, destaca-se o método da Matriz de Prioridades ou AHP (Analytic Hierarchy Process), 

desenvolvido por Saaty (1990), e o Método MACBETH, desenvolvido por Bana e Costa e 

Vansnick (1995). Um dos aspectos críticos desta abordagem é a determinação das funções de 
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valor, ou utilidade, para cada um dos critérios e, particularmente, a determinação das taxas de 

compensação ou pesos. A partir da constatação de que os resultados do modelo estão 

baseados fortemente nestes parâmetros, pequenas variações em seus valores podem acabar 

fornecendo respostas muito diferentes. Para superar este problema, é necessário que se faça 

uma análise de sensibilidade para testar a robustez do modelo. 

 

 

 

Abordagem da Subordinação de Síntese 

 A Abordagem de Subordinação (outranking) surgiu na Europa, particularmente nos 

países de língua francesa, e ligados fundamentalmente ao grupo de pesquisadores de Bernard 

Roy (1996). Segundo esta abordagem, que surge como uma contraposição à Abordagem de 

Critério Único de Síntese, esta última consegue fazer um ordenamento de todas as ações 

consideradas apenas porque utiliza pressupostos rígidos, como a existência de funções de 

utilidade ou valor, uso da aditividade para obter-se a performance global da ação e porque 

exige um nível elevado de informações extras, além da estrutura de preferência dos decisores 

(VINCKE, 1992). Devido a estes fatos, a Abordagem de Critério Único de Síntese consegue 

obter uma estrutura de pré-ordem completa, ou ordenamento das ações, mesmo que a 

quantidade de informações disponíveis sobre elas não a justifique (ENSSLIN et al., 2001. p. 

55). Baseando-se na idéia de uma relação de subordinação (denotada por S), os decisores 

têm argumentos suficientes para decidir que uma ação a é pelo menos tão boa quanto uma 

ação b e, não havendo argumentos suficientes para refutar este julgamento, considera-se que a 

subordina b (a S b). Assim, esta abordagem identifica a ordem de preferência das alternativas 

mediante a análise das relações de subordinação entre elas. Para que seja possível determinar 

se existe uma relação de subordinação entre duas ações, torna-se necessário introduzir o 

conceito de limiares. Segundo Roy (1987), como é muito difícil para o decisor fornecer 

valores numéricos precisos sobre as suas preferências, ele consegue fazer isso apenas por 

meio de uma faixa de valores. Porém, apesar de trazer uma nova maneira de encarar o 

problema básico dos métodos multicritério, esta abordagem é de difícil aplicação prática, 

justamente pela dificuldade de estabelecer limiares e pela lógica dos procedimentos de 

agregação. Todavia, é importante considerar suas críticas à Abordagem de Critério Único de 

Síntese. 
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Abordagem do Julgamento Local Interativo 

 A origem desta abordagem está nos procedimentos de programação matemática e, 

particularmente, na Programação Linear Multi-Objetivo ou MOLP (Multi-Objective Linear 

Programming) (GARDINER e VANDERPOOTEN, 1997). Ao contrário das duas outras 

abordagens, a Abordagem do Julgamento Local Interativo não realiza uma agregação das 

performances da ação em cada um dos critérios considerados, para determinar uma 

performance global. O objetivo desta abordagem é otimizar, simultaneamente, mais de uma 

função objetivo, procurando a solução mais conveniente no espaço das soluções viáveis. O 

processo de modelação das preferências consiste numa seqüência de interações entre o 

analista e o decisor, alternadas com fases de cálculo, em que o analista seleciona, de acordo 

com as respostas anteriores do decisor, uma alternativa que será submetida, no diálogo 

seguinte, à sua apreciação. No entanto, apesar de muitos pesquisadores dedicarem-se aos 

métodos ligados a esta abordagem, existem poucas aplicações efetivamente práticas 

(GARDINER e VANDERPOOTEN, 1997). Além disso, muitos métodos interativos 

apresentam o inconveniente de convergirem para uma solução independente ao decisor. Roy e 

Vanderpooten (1996) propõem uma classificação dos principais métodos interativos, como o 

método STEM (BENAYOUN et al., 1971), os métodos de Geoffrion et al. (1972), Zionts e 

Wallenius (1976), Steur (1986), Vincke (1976) e o modelo PREFCALC (JACQUET-

LAGRÈZE, 1990), entre outros.  

 Já Scharling (1985) denomina essas três categorias de acordo com os métodos de 

agregação de que se utilizam: agregação completa, agregação parcial e agregação local, 

respectivamente. Zionts (1992), citado em Pardalos et al. (1995), classifica os métodos 

multicritério em quatro grupos: Programação Matemática Multi-criterial; Alternativas 

Discretas Multi-criteriais; Teoria da Utilidade Multi-atributo e Teoria da Negociação. 

 Pardalos et al. (1995) propõem outra estrutura de classificação dos métodos 

multicritério, também dividindo-os em quatro categorias distintas: Programação Matemática 

Multiobjetivo; Teoria da Utilidade Multi-atributo; Relações das Aproximações Hierárquicas 

(Outranking); e Métodos Baseados na Desagregação de Preferências. 

 Neste trabalho será adotada a classificação proposta por Roy (1996) e, mais 

especificamente, a Abordagem de Critério Único de Síntese. Sabe-se que esta classificação 

ainda é limitada, mas mesmo assim, com o crescente número de métodos e teorias surgindo, é 

a classificação que melhor consegue separá-los em um pequeno número de grupos, mais ou 
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menos similares. É importante ressaltar que, futuramente, seria interessante acrescentar mais 

uma categoria de métodos, cujo desenvolvimento atual merece distinção, que são os métodos 

baseados na Lógica Nebulosa ou Lógica Difusa (Fuzzy Logic). Porém, neste trabalho, estes 

métodos não serão abordados por não fazer parte do seu escopo. 
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5.2 OS PARADIGMAS CIENTÍFICOS DAS DIFERENTES ESCOLAS DE MÉTODOS 

MULTICRITÉRIO 

 Os Métodos Multicritério desenvolveram-se, basicamente, sob os preceitos de duas 

Escolas: a Escola Americana, que desenvolve métodos Multicritério de Tomada de Decisão, 

denominados MCDM (Multicriteria Decision Making), e caracteriza-se por adotar o 

paradigma científico do racionalismo, e a Escola Européia, que desenvolve métodos 

Multicritério de Apoio à Decisão, denominados MCDA (Multicriteria Decision Aid), e 

caracteriza-se por adotar o paradigma científico do construtivismo. 

 Segundo Kuhn (1996), um “paradigma científico” tem como objetivo definir como 

legítimos os problemas e métodos de uma determinada área de pesquisa, servindo como guia 

para os seus praticantes. A palavra “paradigma” é utilizada de forma ampla, significando 

“padrão”. Porém, neste trabalho, “paradigma” terá o sentido Kuhniano da palavra, o que 

significa dizer que um paradigma deverá definir tanto os problemas considerados e a sua 

pertinência para a resolução de problemas pelos seus praticantes, como as teorias e modelos 

julgados válidos para resolver estes problemas. 

 É importante definir o paradigma científico que será adotado na construção de 

modelos formais de avaliação de alternativas para que, à medida que forem surgindo críticas 

ao modelo estabelecido, sejam explicitados os preceitos do paradigma adotado e os objetivos 

que este se propõem. Também cabe salientar que a escolha de um determinado paradigma se 

deve, exclusivamente, aos valores dos pesquisadores ou consultores que o adotam, sendo 

assim impossível determinar qual deles é o melhor. 

5.2.1 O Paradigma Racionalista da Escola Americana de Métodos Multicritério  

 A Escola Americana desenvolve Métodos Multicritério de Tomada de Decisão, mais 

conhecidos como MCDM (Multicriteria Decision Making), e baseia-se no paradigma 

científico do racionalismo. 

 

Os Fundamentos e a Visão de Problemas 

 O paradigma científico do racionalismo se caracteriza por ter uma visão objetivista 

do problema, partindo do pressuposto de que é possível observar a realidade (eventos) com 

imparcialidade total. Na visão objetivista, o conhecimento é originado, 

fundamentalmente, a partir do objeto (ROY, 1987). Nele, a realidade é externa e independente 
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do sujeito, sendo explorada por este através da experiência. A observação isenta do objeto 

permite ao sujeito obter conhecimento objetivo. A visão objetivista é predominante 

na Pesquisa Operacional tradicional, ainda que adotada de forma implícita.  

 Seguindo esta linha de pensamento, todos os grupos envolvidos na tomada de 

decisão observam a realidade (contexto decisório) de forma idêntica. Mesmo que estes grupos 

tenham interesses, objetivos e valores diferentes, eles devem resolver o problema real. 

Devido a esta forma de encarar os problemas, os pesquisadores da linha racionalista passaram 

a desprezar os aspectos qualitativos em suas análises e a desconsiderar as opiniões dos grupos 

envolvidos nas decisões. Assim, os pesquisadores tornaram-se especialistas em programação 

matemática, utilizando a organização contratante de seus serviços quase que exclusivamente 

para obter dados quantitativos dos processos que foram contratados para modelar 

(MONTIBELLER, 2000, p. 8). 

 

Os Modelos e a Estruturação de Problemas 

 De acordo com Watson e Buede (1987, p. 163): 

[...] estruturar um problema inclui a identificação dos tomadores de decisão dentro 

da organização e o relacionamento do cliente (ou tomador de decisão primário) com 

esta estrutura de tomada de decisão, a determinação das fronteiras da decisão que o 

tomador de decisão precisa aceitar como fixas, bem como aquelas que ele sente que 

pode desafiar ou aquelas que ele controla, a determinação do objetivo principal do 

tomador de decisão e o(s) problema(s) que serão resolvidos se uma alternativa outra 

que não o status quo for a escolhida [...]. 

  Desta forma, estruturar o problema consiste em definir quem são os tomadores de 

decisão ou decisores, quais seus objetivos e quais as alternativas existentes ou que poderão ser 

geradas.  

 No paradigma racionalista, a estruturação de problemas segue uma postura 

normativa em seus métodos de avaliação de alternativas. Os modelos normativos são 

formados por um conjunto de regras que especificam como o decisor deve proceder para 

atender a um determinado sistema de valores (VON WINTERFELDT e EDWARDS, 1986). 

Normalmente, como na PO tradicional, o sistema de valores a ser implementado é imposto 

pelo pesquisador, assim como os objetivos e critérios que serão utilizados para avaliar as 

alternativas.  
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 Nos modelos normativos, os decisores são racionais, ou seja, têm um sistema de 

preferências completo e consistente, que lhes permite sempre escolher uma das alternativas 

disponíveis. Assim, os decisores são completamente cientes de quais são essas alternativas, 

não havendo limites em termos de complexidade computacional de suas mentes com relação 

às operações que eles podem realizar para identificar quais alternativas são as melhores 

(SIMON, 1997).  

 O modelo normativo indica como este homem racional decidiria e, portanto, como os 

decisores devem decidir para serem considerados racionais. Um exemplo desse tipo de 

modelo é a análise de investimentos tradicional, que utiliza o critério maximização de lucro 

como função avaliadora, sendo o sistema de valores imposto, implicitamente, o da 

racionalidade econômica. 

Para o paradigma racionalista, os modelos são considerados como uma descrição o 

mais acurada possível da realidade. Tanto melhor será o modelo quanto mais fielmente 

descrever a realidade. O pressuposto implícito nela é que é possível descrever objetivamente a 

realidade.  

Os modelos também devem ser genéricos, ou seja, o modelo utilizado para resolver 
um determinado problema poderá ser usado para resolver este 

mesmo problema em outras situações. Segundo Hammond (1986), a 

possibilidade de generalização de modelos abstratos é um dos 

grandes objetivos da ciência positivista, sendo considerada 

como uma das grandes virtudes científicas do paradigma 

racionalista. O objetivo de obter modelos genéricos, que 

resolvam todos os problemas de um determinado tipo, está ligado 

ao pressuposto de que existe um problema real a ser resolvido. 

De acordo com Montibeller (2000, p. 17), só a existência de um 

problema tido como entidade autônoma permitiria: identificar 

uma representação (modelo) o mais próxima possível da realidade 

de tal forma que, uma vez resolvido, irá fornecer a solução 

“ótima” ao problema; e identificar a existência de outros 

problemas reais, como o anteriormente resolvido, que se prestem 

a ser solucionados com o mesmo modelo.  

 Atualmente, segundo Montibeller (2000, p. 11), alguns pesquisadores, especialmente 

os ligados à área de Análise de Decisão (Decision Analysis), passaram a adotar o 

sistema de valores dos decisores, ao invés de tentar impor um sistema de valores externo a 
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eles. Nestes casos, eles utilizam modelos normativos, com uma interação prescritiva, e a meta 

passa a ser “fazer com que as pessoas tomem boas decisões ou decisões melhores”. Entre 

alguns representantes desta corrente estão Keeney (1992), Watson e Buede (1987) e outros. O 

objetivo destes autores não é o de impor uma racionalidade econômica, mas sim assegurar 

uma consistência interna ao modelo. Desta forma, o conjunto de regras utilizado por estes 

pesquisadores tem como função principal assegurar que os atos dos decisores sejam coerentes 

uns com os outros, na perseguição de seus objetivos, sejam eles quais forem. Este tipo de 

modelo prescreve como os decisores devem decidir para serem coerente com os valores e 

preferências ali representados.  

O Papel do Pesquisador como Facilitador e Analista  

 No paradigma racionalista, o pesquisador é visto como 

neutro, isento de valores e opiniões, buscando conclusões 

generalizáveis, tendo uma atuação tipicamente de especialista, 

um expert em modelar decisões e encontrar a solução “ótima”. 

O pressuposto é de que ele conheça profundamente o assunto em 

que foi chamado a intervir, mantendo-se distante do cliente. 

Sua relação com o mesmo deve salientar o status de 

especialista, como o “dono do conhecimento” (SCHÖN, 1982). 

Assim, suas prescrições têm o caráter de verdade absoluta e, o 

fato de não segui-las, significaria a adoção de um 

comportamento totalmente irracional.  

 

A Avaliação de Alternativas  

 Para Watson e Buede (1987, p. 164): 

[...] estruturar o modelo de avaliação de alternativas é criar uma ferramenta de 

avaliação para comparar as alternativas que foram definidas durante a estruturação 

do problema. Aqui, o analista ou pesquisador precisa levar em conta os objetivos do 

tomador de decisão e estruturar um sistema de valores. Sistemas de valores podem 

variar de um atributo (maximizar lucro) a uma representação hierárquica com 

centenas de atributos, todos tendo diferentes prioridades. 

 O objetivo da avaliação de alternativas para o paradigma 

racionalista é encontrar a solução “ótima”. O processo de 

decisão passa a ser visto, unicamente, como a escolha da melhor 

opção, diante de um conjunto pré-definido de alternativas (ROY 

e VANDERPOOTEN, 1996). A idéia é representar as variáveis do 
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problema real no modelo. Assim, tanto melhor será o modelo 

quanto mais conseguir se aproximar do problema real. No 

desenvolvimento do modelo de avaliação, a obtenção de 

informações sobre as preferências dos decisores e a avaliação 

das alternativas usando o modelo são etapas necessárias somente 

à modelagem matemática. Normalmente, não há preocupação com o 

processo de construção do modelo, mas apenas com o seu 

resultado: a obtenção da alternativa ótima.  

De acordo com Montibeller (2000, p. 16), esta visão do 

processo de avaliação como gerador de um produto, que é a 

solução ótima, está intimamente ligada à escolha do paradigma 

racionalista, feita implicitamente pela PO tradicional. Se for 

possível descrever sem distorções subjetivas um dado fenômeno, 

então o processo que foi utilizado para descrevê-lo não é 

relevante. A conseqüência de se considerar a avaliação como um 

produto é que o desenvolvimento do modelo passa a não ser 

considerado como um processo social, em que os decisores podem 

interagir entre si e com o pesquisador, negociando suas visões 

sobre o assunto e refletindo sobre seus valores e objetivos.  

O paradigma racionalista propõe-se ser uma ciência da decisão (ROY, 

1993). Assim, centraliza seu foco no fornecimento de um produto, que é a solução ótima a ser 

prescrita aos decisores. Essa solução é aquela comprovada cientificamente como a melhor, ou 

seja, a solução que atende as regras da escolha racional. Assim, a ciência da decisão está em 

busca de verdades objetivas na tomada de decisão.  

 

5.2.2 O Paradigma Construtivista da Escola Européia de Métodos Multicritério  

 A Escola Européia desenvolve Métodos Multicritério de Apoio à Decisão, mais 

conhecidos como MCDA (Multicriteria Decision Aid) e baseia-se no paradigma científico do 

construtivismo. 

 

Os Fundamentos e a Visão de Problemas 

O paradigma científico do construtivismo se caracteriza por ter uma visão 
construtivista do problema, ou seja, o conhecimento é originado 

a partir de uma interação entre o objeto e o sujeito (ROY, 1987). A 

existência de uma realidade externa é enfatizada, mas ao contrário da visão objetivista, em 
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que a realidade independe do sujeito, nesta visão o sujeito tem um papel ativo na produção do 

conhecimento, uma vez que essa realidade é percebida por ele. Como descreve Landry (1995, 

p. 327), em sua perspectiva Piagetiana, “de fato, é com referência a esta realidade que o 

sujeito é visto como estando engajado em uma interação constante e na necessidade de 

adaptação. Produção de conhecimento é o meio privilegiado usado pelo sujeito para lidar com 

a tarefa de adaptação (com a realidade)”.  

 O foco desta discussão é epistemológico, sendo importante 

lembrar que a Epistemologia é a parte da filosofia que se 

preocupa com o conhecimento, sendo uma de suas preocupações 

estabelecer como o sujeito (decisor) conhece a realidade 

(contexto decisório) que o cerca. 

 Como uma reação à visão tecnocrática do paradigma racionalista e à medida em que 

a tomada de decisão passa a ser vista como um processo social, envolvendo pessoas e grupos 

de influências, com diferentes relações de poder entre si, surgiu na Grã-Bretanha, na década 

de 70, o que se denominou Pesquisa Operacional Soft (ROSENHEAD, 1989). A PO Soft 

caracteriza-se por amparar-se nas ciências sociais, em especial na Psicologia e na Sociologia, 

ao invés de ter como referencial as ciências exatas. O problema de utilizarem-se métodos 

advindos das ciências exatas em processos sociais é bem definido por Stringer (1999, p. 191):  

[...] o sucesso das formas científicas de pesquisa no mundo físico, no entanto, não se 

tem verificado nas pesquisas sobre comportamento humano e o mundo social. 

Exceto pelo fato de que humanos são seres físicos, a pesquisa científica tem, em 

grande medida, falhado em fornecer um equivalente social ao comparativamente 

estável corpo de conhecimentos sobre o universo físico.  

 No paradigma construtivista, os interesses, valores e objetivos dos diversos grupos 

envolvidos em um processo decisório devem ser levados em conta. Assim, os pesquisadores 

dessa área pregam a necessidade da incorporação da subjetividade dos decisores na 

tomada de decisão. O ponto chave deste paradigma é o pressuposto de que cada envolvido na 

decisão terá, necessariamente, uma percepção e interpretação diferente da realidade, não 

existindo, desta forma, um “problema real”, mas sim problemas construídos, a partir da 

percepção da realidade pelos decisores. Os pesquisadores desta área caracterizam-se por, ao 

invés de tentar “filtrar” o “problema real” a partir das diversas interpretações dos decisores, 

buscam lidar explicitamente com a interpretação que cada indivíduo envolvido na decisão faz 

da realidade: o seu problema construído (Montibeller, 2000, p. 9). 
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Sobre a necessidade de lidar com construções sobre a realidade, ao invés da 

realidade propriamente dita, à medida que se considera a tomada de decisão e a resolução de 

problemas como um processo social, Stringer (1999, p. 191) argumenta que existe uma 

aceitação crescente sobre a diferença fundamental entre a natureza do mundo social e a do 

mundo físico, pois, à medida que foi relativamente fácil de aceitar-se a noção de uma 

realidade física, que poderia ser descoberta no mundo físico, o mundo social é reconhecido 

agora como uma criação cultural em constante modificação, sendo que a realidade social 

existe como uma construção instável e dinâmica, que é fabricada, mantida e modificada pelas 

pessoas durante as suas interações entre si e com o ambiente. 

 

Os Modelos e a Estruturação de Problemas 

 Como no paradigma construtivista os problemas são construídos a partir de uma 

percepção subjetiva da realidade, a inexistência de um problema real faz com que seja 

impossível generalizar um modelo utilizado anteriormente em novos problemas construídos 

que aparecerão no futuro. Assim, os problemas têm natureza única e dependem dos 

indivíduos, portanto não são entidades de existência autônoma.  

 Segundo Schon (1982), cada situação decisória é única e 

não pode ser reproduzida, porque diferentes indivíduos terão 

diferentes objetivos, valores, interesses e aspirações. Além 

disso, a decisão é tomada em um dado local (organização e 

ambiente externo) e em um dado momento no tempo. Os sistemas de 

valores dos envolvidos na decisão se alterarão em outro momento 

e serão diferentes em outro local.  

 Esse pressuposto, de que a tomada de decisão é um evento único, por ser um 

processo social, faz com que a ênfase seja alterada em direção a modelos e soluções que 

atendam ao contexto local, ao invés de buscar verdades generalizáveis. O modelo tem a 

intenção de fornecer apoio à decisão para aqueles decisores cujo modelo foi construído, em 

um determinado momento no tempo e para aquela decisão específica. Dentro deste contexto, 

torna-se importante destacar que a intervenção é vista como um evento único e não-

reproduzível. Portanto, conclusões sobre o processo de apoio à decisão poderão ser úteis em 

intervenções futuras, mas o modelo em si não se presta a generalizações, o que significa dizer 

que ele não tem validade em outros contextos (Montibeller, 2000, p. 18). 
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 De acordo com Keeney (1992), o foco em processo consorciado ao foco em 

valores faz com que o método não apenas seja uma ferramenta visando avaliar e, 

eventualmente, escolher uma alternativa, mas principalmente que propicie: criar novas (e 

melhores) alternativas; identificar oportunidades de decisão; guiar o pensamento estratégico; 

interconectar decisões; guiar o processo de obtenção de informações; facilitar o envolvimento 

dos múltiplos grupos de influência; melhorar a comunicação e permitir ao tomador de decisão 

refletir sobre seus valores e objetivos.  
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O Papel do Pesquisador como Facilitador e Analista 

 No paradigma construtivista, o pesquisador não tem mais o 

papel de especialista no assunto concernente à decisão, mas sim 

de um especialista em apoiar a decisão. Assim, ele tem tanto o 

papel de facilitador quanto de analista. Como facilitador, ele 

é uma pessoa aceita pelo decisor para apoiá-lo, com uma posição 

neutra em relação a ele, e sem autoridade para tomar a decisão. 

Seu papel é o de permitir ao decisor aumentar a sua habilidade 

em resolver problemas e em tomar decisões, via um processo de reflexão 

sobre seus valores e objetivos. 

 Segundo Roy (1993), como analista, o papel do pesquisador é o de construir um 

modelo visando o apoio à decisão, tornando-o explícito. Ele deve usá-lo para obter elementos 

de resposta, mostrando ao decisor as conseqüências de adotar uma determinada alternativa e, 

eventualmente, recomendar ações.  

 
A Avaliação de Alternativas 

 No paradigma construtivista, tanto o resultado da análise (a definição de que 

alternativa atende melhor aos valores do decisor) quanto o processo de construção do modelo 

são fundamentais. Assim, diferentes processos levarão a diferentes modelos e, 

conseqüentemente, a diferentes resultados. Desta forma, o processo influenciará na avaliação 

das alternativas.  

 De acordo com Roy (1993), a seleção de uma dada alternativa é também o resultado 

do processo de reflexão e modelagem (via a construção do problema, desenvolvimento do 

modelo de avaliação, construção de preferências e sedimentação de convicções). Como um 

modelo de apoio à decisão não retrata a “verdade”, nem o pretende, suas conclusões devem 

ser encaradas com mais cuidado do que um modelo baseado no paradigma racionalista. Desta 

forma, é melhor falar em uma recomendação, do que em uma prescrição, já que a solução 

encontrada pelo modelo não é a única possível, mas apenas uma especialmente bem 

fundamentada. As recomendações podem ser desenvolvidas sem buscar a aproximação de 

qualquer verdade externa ou solução ótima, sendo o seu conteúdo resultado do processo de 

construção de convicções do decisor e pesquisador, sobre quais são as melhores direções a 

seguir.  
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 Por outro lado, quando o que está em jogo são construções da realidade, como 

considera o paradigma construtivista, existe um problema de relativismo. Esse relativismo 

deriva-se da ausência de um ponto de avaliação independente, que permita julgar o mérito 

intrínseco de um pressuposto. Se nenhum método pode ser considerado completo ou ideal, 

porque é impossível julgar “racionalmente” o mérito de seus pressupostos, como é possível 

avaliar o mérito de um trabalho? A resposta é proposta por Morgan (1983 apud 

MONTIBELLER, 2000, p. 47): “[...] ao invés de buscar fixar referências para estabelecer 

vitórias (de um método sobre outro), nós somos encorajados a aceitar que a pesquisa, no final 

das contas, pode apenas ser avaliada e melhorada através de consideração reflexiva do que 

nós e outros fazemos [...]. Refletindo sobre a estratégia de pesquisa de uma pessoa em relação 

a outras estratégias, a natureza, os pontos fortes e as limitações da abordagem dessa pessoa 

ficarão muito mais claros. [...] Desta forma, nós estamos habilitados a criar meios de 

desenvolver e refinar estratégias de pesquisa de tal forma que as façam mais forte, ainda que 

ao mesmo tempo mais modestas”. 

 A ausência de um ponto neutro de observação, nos métodos que seguem o paradigma 

construtivista, cria uma questão adicional: como saber quão bom é o modelo que está sendo 

construído visando ao apoio à decisão? Segundo Montibeller (2000, p. 48), o critério adotado 

deve ser pragmático: se o modelo é visto como uma ferramenta reflexiva, ele estará evoluindo 

à medida que provoca a reflexão do decisor. Da mesma forma, ele é considerado como pronto 

quando o modelo pára de gerar novos insights ao decisor.  

 Adota-se aqui o que Phillips (1984, apud MONTIBELLER, 2000, p. 48) chamou de 

um modelo de requisição: “[...] uma característica chave do processo de modelagem usa o 

sentimento de desconforto entre os donos do problema sobre os resultados do modelo atual 

como sinal de que mais modelagem pode ser necessária [...]. Se a exploração de discrepâncias 

entre julgamentos holísticos e resultados do modelo mostrarem que o modelo é falho, então o 

modelo não é de requisição – ainda não é suficiente para resolver o problema. O modelo pode 

ser considerado de requisição apenas quando não mais emergem novas intuições sobre o 

problema”.  

 O Quadro5.1 a seguir apresenta um comparativo sucinto entre as principais 

características dos paradigmas científicos adotados pelas Escolas de Métodos Multicritério 

para conduzir o processo decisório. 
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 Escola Americana –  
Paradigma Racionalista  

Escola Européia – 
Paradigma Construtivista  

A Tomada de  
Decisão 

momento em que ocorre a escolha da 
solução ótima 

processo ao longo do tempo envolvendo 
interação entre os atores 

O Decisor totalmente racional dotado de sistema de valores próprio 
O Problema a Ser 

Resolvido 
problema real problema construído (cada decisor constrói 

seu próprio problema) 
Os Modelos representam a realidade objetiva são ferramentas aceitas pelos decisores 

como úteis no Apoio à Decisão 
Os Resultados dos 

 Modelos 
soluções ótimas recomendações que visam atender aos 

valores dos decisores 
O Objetivo da  

Modelagem 
encontrar a solução ótima gerar conhecimento aos decisores sobre o 

seu problema 
A Validade do  

Modelo 
o modelo é válido quando representa 

a realidade objetivamente 
o modelo é válido quando serve como 

ferramenta de Apoio à Decisão 
A Preferência dos 

Decisores 
são extraídas pelo analista são construídas com o facilitador 

A Forma de Atuação tomada de decisão apoio à decisão 
Quadro 5.1. Os Paradigmas Racionalista e Construtivista das Escolas de Métodos Multicritério (adaptado 
de ENSSLIN et al., 2001, p. 36). 
 
 
 
5.3 OS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS MULTICRITÉRIO E O 

PLANEJAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS  

5.3.1 Os Métodos das Ciências Econômicas para Avaliar Alternativas 

 De acordo com a obra clássica de Pearce e Turner (1991), as Ciências Econômicas, 

desde longa data, preocupam-se em medir os impactos dos processos de produção sobre o 

meio ambiente, também chamados de externalidades. A medida de valor das Ciências 

Econômicas é o dinheiro, já que esta é a medida das perdas e dos ganhos de utilidade ou de 

bem-estar. As preferências dos decisores são expressas em wilingness to pay - WTP, ou 

disposição a pagar, em que benefícios e custos são medidos nas mesmas unidades.  

 Foram desenvolvidos artifícios sofisticados para captar as preferências dos decisores, 

chegando-se a diferenciar as suas reações de acordo com a sua disposição a pagar para 

assegurar um determinado benefício e quanto ele estaria disposto a tolerar pela perda de um 

outro benefício. A unidade usada para isto é a medida compensatória da variação por um 

benefício ou por uma perda, ou custo de oportunidade. 

 Uma outra elaboração econômica busca separar os valores de uso de um bem dos 

valores de opção de uso de um bem, sendo que, no primeiro caso, os benefícios são medidos 
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pelo uso efetivo de um bem, enquanto, no segundo, medem-se os benefícios de um uso 

potencial. O problema dos métodos das Ciências Econômicas começou a se tornar patente 

quando foi preciso avaliar o valor de uso potencial. Assumia-se que, se que não existisse a 

espécie humana, mesmo assim, os habitats, a paisagem, os animais..., enfim, o meio ambiente 

como um todo, ainda teriam um valor intrínseco totalmente dissociado do valor que a espécie 

humana confere a eles. A Economia chama estes valores intrínsecos de valor existencial. 

 Os autores Pearce e Turner (1991, p. 121) reconhecem que a idéia de medir tudo por 

valores em dinheiro causa reações diversas em muitas pessoas. Porém, nas Ciências 

Econômicas, não há outra medida para avaliar a preferência dos decisores.  

 Segundo Hollick (1981, p. 66), os métodos que usam um conjunto de alternativas 

discretas podem usar dois tipos de avaliação: 1) os métodos quantitativos, que têm a sua 

principal defesa na racionalidade do processo decisório e utilizam informações cardinais, ou 

seja, podem estabelecer escalas numéricas de comparação; 2) os métodos qualitativos, que 

trabalham com informações ordinais, ou seja, ordenam as alternativas, sem possibilidade de 

comparação numérica (p. ex. medir o grau de proteção contra cheias: alto, médio e baixo). 

Para Janssen et al. (1990, p. 383), os métodos qualitativos são indicados em situações em que 

só se consegue um ordenamento dos critérios pela ordem de importância. 

 As Ciências Econômicas utilizam métodos quantitativos para avaliar alternativas, 

utilizando assim, informações cardinais. Para Munda et al. (1995, p. 145), os métodos 

cardinais permitem dois tipos de avaliação: os métodos monetários e os métodos não 

monetários. 

  Nos métodos monetários, tenta-se medir todos os efeitos em unidades monetárias. Os 

dois exemplos típicos de avaliação monetária de alternativas são a análise custo-benefício e a 

análise de custo-efitividade (ALLET, 1986, p. 901).  

 

A Análise Custo-Benefício Sob o Ponto de Vista Social 

 Segundo Lanna (2000a, p. 21), a análise custo-benefício, realizada sob o ponto de 

vista da sociedade como um todo, se processaria em duas etapas. Na primeira etapa, seriam 

estabelecidas as rentabilidades sociais dos tipos alternativos de intervenção. Para isso, seria 

necessário acrescentar ou deduzir, dos valores dos custos/benefícios privados gerados, o valor 

econômico das externalidades, ou seja, os efeitos colaterais, adversos ou benéficos, que não 
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afetam os agentes privados que os causam. Um exemplo de externalidade adversa, ou 

negativa, é a poluição hídrica que afeta os usuários de jusante e não ao seu causador. 

 A Economia Ambiental/Ecológica apresenta alternativas para este tipo de valoração 

econômica de efeitos de intervenções no ambiente. Isto pode dar margem à realização das 

Avaliações ou Estudos de Impacto Ambiental (EIA), nas quais as externalidades seriam não 

apenas identificadas mas também valoradas economicamente, se isto for possível. Ao mesmo 

tempo, seria ampliado o período de análise, de forma a serem avaliados os efeitos de longo 

prazo na atividade econômica. O resultado seria encontrar o conjunto de intervenções que 

maximizaria os benefícios sociais líquidos globais (ou a rentabilidade social). Visando induzir 

os agentes poluidores a implantarem este conjunto de intervenções, em vez de instrumentos 

jurídicos, são adotados instrumentos econômicos fundamentados nos princípios poluidor-

pagador (PPP), usuário-pagador (PUP) e beneficiário-pagador (PBP). 

 Uma das críticas à análise custo-benefício é o problema de quantificação, em bases 

econômicas, dos custos e benefícios ambientais de intervenções, sendo a principal restrição 

que pode ser feita a esta abordagem. Embora muitos esforços tenham sido dedicados ao 

desenvolvimento de técnicas de valoração, ainda existem conseqüências que não podem ser 

valoradas, tanto por desconhecimento da dinâmica ambiental, que impede projeções 

confiáveis a médio e longo prazos, quanto por dificuldades de introdução das necessidades e 

demandas das futuras gerações, quanto pelas diferenças entre preferências sociais. 

 

A Análise Custo-Efetividade 

 De acordo com Lanna (2000a, p. 24), a análise custo-efetividade estabelece metas de 

planejamento como ponto de partida do processo de intervenção. Sua similaridade com a 

análise custo-benefício sob o ponto de vista social, decorre do uso dos mesmos instrumentos 

econômicos, PPP, PUP e PBP. Sua aplicação se dá ao longo de 5 etapas: 

Etapa 1 - Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental a atingir-se em determinado 

prazo.  

Etapa 2 - Geração de alternativas pela introdução de medidas mitigadoras acopladas ao 

modelo econômico tradicional que permitam atingir os objetivos de qualidade adotados.  
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Etapa 3 - Geração de alternativas vinculadas a modelos econômicos alternativos (com suas 

próprias medidas mitigadoras acopladas) capazes, igualmente, de atingir os objetivos de 

qualidade estabelecidos.  

Etapa 4 - Cálculo das rentabilidades das alternativas geradas nas etapas 2 e 3. Agora, em 

virtude da incorporação das medidas mitigadoras, as rentabilidades privada de longo prazo e 

social coincidem, podendo-se falar em uma única rentabilidade. 

Etapa 5 - Seleção da alternativa mais rentável. 

 A primeira etapa define o objetivo estratégico, que explícita ou implicitamente 

estabelece uma solução de compromisso entre o crescimento econômico, a eqüidade social e a 

proteção ambiental. Esta solução pode ser obtida a partir de uma negociação social. A 

segunda e terceira etapas geram alternativas de intervenção vinculadas ao modelo econômico 

tradicional, incluídos os investimentos necessários à proteção ambiental, ou vinculadas a 

modelos econômicos alternativos, com caráter conservacionista. Na quarta etapa, as 

alternativas geradas nas etapas anteriores são comparadas de forma a ser selecionada aquela 

alternativa mais eficiente sob o ponto de vista social. Nesta etapa, é realizada uma análise 

custo-benefício, buscando a alternativa de maior eficiência econômica para serem atingidos os 

padrões de qualidade ambiental estabelecidos na Etapa 1. Se, na comparação, a melhor 

alternativa vinculada ao modelo econômico corrente (Etapa 2) tiver rentabilidade superior às 

demais, a análise recairia na fase de incorporação de medidas mitigadoras às atividades atuais, 

resultando em rentabilidade privada menor que as atividades econômicas correntes.  

 Se um dos modelos econômicos alternativos gerados na Etapa 3 tiver rentabilidade 

superior às alternativas do modelo econômico corrente, duas situações podem ocorrer: 

Situação 1 - a rentabilidade da melhor alternativa associada ao modelo econômico alternativo 

é superior à rentabilidade privada de todas as alternativas do modelo econômico corrente, de 

caráter degradador. Assim, a alteração do comportamento dos agentes, ou seja, a passagem do 

modelo econômico tradicional para o alternativo, é uma questão de comunicação social ou 

extensão; Situação 2 - a rentabilidade (social) da melhor alternativa associada ao modelo 

econômico alternativo, embora superior às rentabilidades sociais das alternativas associadas 

ao modelo econômico corrente, é inferior à rentabilidade privada obtida na melhor alternativa 

comeste último modelo. Desta forma, a rentabilidade privada maior das alternativas 

vinculadas ao modelo econômico corrente compelirá o empreendedor privado a adotá-las. 
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 Em relação à análise custo-benefício, não há a pretensão de valoração econômica dos 

efeitos favoráveis ou desfavoráveis de uma decisão: os cenários são estabelecidos por 

negociação social. 

 De acordo com Holdren et al. (1995), o problema dos métodos baseados em análises 

custo-benefício é que precisa-se agregar coisas diferentes, que envolvem o presente e o futuro, 

e que acabam caindo no problema de agregar coisas de naturezas diferentes. 

 

5.3.2 A Busca de Novos Métodos de Avaliação para o Planejamento de Recursos Hídricos 

 De acordo com Nijkamp e Rietveld (1986, p. 1), as tendências metodológicas que 

predominavam na área de planejamento, que envolviam questões ambientais, antes da 

segunda guerra mundial, eram as análises de trocas (trade-offs) financeiras. Depois da 

segunda guerra mundial passou a predominar a análise custo-benefício, principalmente nos 

países de economias de mercado. Como esses métodos não conseguiam resolver alguns 

problemas, foi sugerido o uso de métodos de balanço e atingimento de metas. Mesmo assim, 

nunca se conseguiu resolver o problema referente aos custos e benefícios intangíveis, assim 

como o conflito com múltiplos decisores. 

 Diversos modelos foram utilizados para fazer avaliações de impacto das ações. 

Bloemhof-Ruward (1985, p. 230) analisa as interações entre a Pesquisa Operacional e o 

problema ambiental. Segundo o autor, três linhas se destacaram: os modelos de otimização, os 

modelos dinâmicos e os modelos multicritério. 

 Para Beinat (1995) e Nijkamp e Voogd (1985), a primeira distinção que se deve fazer 

para abordar os métodos de avaliação é  quanto ao conjunto de alternativas ou ações 

propostas, que pode ser discreto ou contínuo. Nos métodos com alternativas contínuas, há um 

conjunto infinito de alternativas que são geradas por programação matemática, sendo que não 

se conhecem previamente as alternativas a serem avaliadas. É o caso dos métodos de 

avaliação de alternativas multiobjetivo.  

 Os Métodos Multiobjetivos, mais conhecidos como MODM (Multi-Objectives 

Decision Making), vistos como uma extensão das técnicas de programação matemática, 

surgiram na década de 70, tornando-se particularmente adequados a problemas em que são 

consideradas, simultaneamente, várias funções-objetivo. Geralmente, esses objetivos são não 

comensuráveis, não podendo ser agrupados em uma única expressão matemática. O problema 

de otimização envolve funções de maximização e minimização, que são representadas por 
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funções de variáveis, com restrições definidas. As funções-objetivo e as restrições podem ou 

não ser funções lineares das variáveis de decisão. Matematicamente, a formulação de um 

problema multiobjetivo é melhor entendida quando se deseja otimizar um único objetivo. 

 Na escolha de ações discretas há um número limitado de alternativas, que é definido 

antes ou durante o processo de apoio à decisão. Este problema é caracterizado por um 

conjunto pequeno de alternativas, explicitamente definidas através das suas valorações, 

segundo os vários critérios estabelecidos. É o caso dos métodos multiatributo ou multicritério, 

também conhecidos por MCDA2 (Multicriteria Decision Analysis), que também surgiram na 

década de 70.  

 Desta forma, pode-se concluir que métodos multiobjetivo são diferentes de métodos 

multicritério. Porém, na bibliografia técnica, em geral, aparecem confundidas.  

 Segundo Braga (1997, p. 362), os objetivos seriam reservados às grandes diretrizes 

de planejamento, como a maximização da eficiência econômica, a minimização de impactos 

ambientais, a maximização do bem-estar da sociedade e outros. Já os critérios estariam 

relacionados aos meios para atingir esses objetivos, como a geração de energia elétrica, a 

irrigação, o abastecimento público, o lazer e etc.  

 Outros autores (Hall, 1984; Tecle e Duckstein, 1994 apud BRAGA, 1997, p. 362) 

preferem deixar os pesquisadores ou analistas absolutamente à vontade, afirmando que 

existem tantos objetivos quantos forem os critérios disponíveis para o alcance dos mesmos. 

 Desde então, diversos métodos deste tipo foram utilizados, sendo que a literatura a 

respeito é farta em aplicações. De acordo com Despotin et al. (1983, p. 4), em 1983, já 

existiam em 20 países do mundo um total de 96 métodos multicritério catalogados e 

publicados.  

 Para Munda et al. (1994, p. 97), os métodos de avaliação de alternativas visam à 

racionalização do planejamento e dos problemas decisórios ao estruturar sistematicamente 

todos os aspectos relevantes das escolhas de políticas ou estratégias. Um exemplo disto é 

avaliar os impactos do conjunto de possibilidades de escolhas alternativas.  

 A avaliação não se faz, em geral, como uma atividade de um estágio único, mas 

acontece ao longo de todo o processo de planejamento, tendo uma natureza cíclica, o que 
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significa que os elementos da avaliação são adaptativos, que mudam por um processo de 

aprendizagem por parte dos indivíduos nela envolvidos. 

   
2 Alguns teóricos referem-se às atitudes implícitas em MCDM como MCDA, sendo que a letra A quer dizer 
Analysis ou Attribute e não Aid. Desta forma, no contexto onde A se refere a Analysis ou Attribute, o 
desenvolvimento de modelos é inspirado na busca pela solução ótima. 

 De acordo com Munda et al. (1995, p. 145), os métodos cardinais lidam também com 

os métodos não monetários de avaliação de alternativas. 

 Os métodos não-monetários usam uma grande variedade de unidades de medida para 

avaliar os efeitos das ações. As Metodologias Multicritério de Apoio à Decisão, que seguem o 

paradigma construtivista da Escola Européia de Métodos Multicritério, pertencem a este 

conjunto de métodos não-monetários. Varis (1989, p. 283) afirma que a vantagem dos 

métodos não-monetários sobre os métodos monetários é que as medidas de agregação não 

precisam estar todas em unidades comparáveis, como valores monetários, tornando estes 

últimos de aplicabilidade muito pobre para problemas ambientais, pois os problemas 

ambientais são por natureza qualitativos. 

 A avaliação para manejo ambiental  sempre envolve análises de conflitos, que 

ocorrem entre julgamentos de valores técnicos, sócio-econômicos, ambientais e políticos. 

Assim, torna-se difícil chegar a uma solução ótima de forma direta, trazendo a necessidade de 

métodos que  busquem soluções de compromisso aceitáveis entre os decisores. 

 Munda et al. (1995, p. 157) afirmam que o uso de métodos monetários para avaliação 

econômica só é aceitável se todas as conseqüências ambientais das decisões puderem ser 

transformadas corretamente em valores monetários. Só que isto é extremamente difícil, já que 

existem diversos impactos ambientais para os quais não há preços. Nestes casos, os autores 

acima citados dizem que “muitas vezes a avaliação pelo MCDA é o único enfoque possível”. 

 No final da década de 70, Ackoff (1979) propôs um paradigma interativo de 

planejamento. De acordo com este paradigma, o planejamento deveria ser participativo, 

contínuo e holístico. Nos anos 80, para Rosenhead (1980), a Pesquisa Operacional adotava 

um paradigma de planejamento racionalista e afirmava que o planejamento deveria ser 

estruturado no sentido “bottom-up”, facilitando a participação. Além disto, não deveria ser 

otimizante, mas, sim, basear-se no estabelecimento de um conjunto de soluções factíveis.  
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 Assim, os métodos multicritério vieram com o objetivo de estudar problemas de 

decisão nos quais diversos critérios devem ser considerados. Porém, segundo Vincke (1985, 

p. 27), o inconveniente de um problema multicritério é que ele é matematicamente mal 

definido, justamente pelo fato de haver diversos critérios a serem levados em conta. Assim, 

uma ação pode ser boa em um critério e ruim em outro qualquer. Como definir então o 

problema ? 

 Tendo em vista estas características, os métodos multicritério são métodos que se 

ancoram, de um lado, em hipóteses matemáticas que restringem o problema e, de outro lado, 

se apóiam em informações obtidas do decisor. O decisor não é mais substituído por um 

modelo matemático, mas passa a ser um ator que ajuda a construir uma solução. 

 

5.3.3 Algumas Aplicações dos Métodos Multicritério na Área de Gestão Ambiental 

 Keeney e Robilliard (1977) utilizaram uma função de utilidade multiatributo para 

avaliar o impacto da instalação de usinas nucleares no Oceano Pacífico. Para isto, 

quantificaram os impactos para dois objetivos: minimizar os impactos negativos em salmões e 

minimizar os distúrbios biológicos. 

 Na Bélgica, Anselin et al. (1989) utilizaram o AHP (Analytic Hierarchy Process) 

para uma avaliação de duas áreas de reserva ecológica. Kangas e Kuusipalo (1993) fizeram 

um estudo de biodiversidade em manejo florestal também utilizando o método AHP. 

 Krawiec et al. (1992), na Itália, utilizaram quatro métodos diferentes para avaliar 

políticas de manejo florestal, sendo que os decisores tinham diferentes objetivos de 

exploração econômica da floresta, como proteção do habitat dos animais, emprego, renda, 

caça e recreação. Foram utilizados os métodos multiobjetivo Programação de Metas 

Ponderadas e Programação de Metas Min Max e os métodos interativos STEM e Programação 

de Metas Múltiplas Interativas. 

 Na Holanda, Beinat, Nijkamp e Rietveld (1994) avaliaram alternativas de 

recuperação de solos degradados com poluentes químicos, utilizando um modelo de 

Agregação Aditiva para determinar as funções de valor, através dos julgamentos de 

especialistas. Os autores concluíram que o modelo é especialmente válido nas condições em 

que diversos critérios precisam ser pesados e considerados. 
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 Na Finlândia, em 1993, Hokkanen e Salminen (1997) escolheram um sistema de 

resíduos sólidos através da utilização do método ELECTRE III. O problema envolvia diversos 

decisores, devido ao fato de o sistema ser destinado a 17 municípios. Karagiannidis e 

Moussiopoulos (1997), na Grécia, estudaram um sistema de manejo de lixo urbano da Região 

da Grande Atenas, utilizando também o método ELECTRE III. 

 Muitos trabalhos já  foram desenvolvidos utilizando métodos multicritérios na 

direção do manejo sustentável  de recursos  naturais. Hermanides e Nijkamp (1998) fizeram 

um estudo sobre o uso do solo para agricultura sustentável na ilha de Lesvos, e Beinat e 

Nijkamp (1998) apresentam um conjunto de situações e autores em que foram usados 

métodos multicritérios na área ambiental, mostrando a crescente aplicabilidade destes 

métodos na área de planejamento ambiental, que, pelos resultados positivos que obtiveram, 

constituem-se em evidência da validade desses métodos. 

 

5.3.3.1 Algumas Aplicações dos Métodos Multicritério na Gestão dos Recursos Hídricos 

 Os métodos de avaliação de alternativas para o planejamento de recursos hídricos 

têm focalizado, tradicionalmente, a análise custo-benefício. A análise custo-benefício 

estabelece, implicitamente, uma forma de compensação, ou melhor uma ponderação (trade-

off) entre a maximização dos benefícios e a minimização dos custos, mesmo para as análises 

em que é utilizada como único critério. Uma análise mais realista deveria incluir objetivos 

ambientais, sociais e políticos, além do critério custo/benefício (GOICOECHEA et al., 1982). 

 A análise de decisão de um único objetivo e a sua otimização, sujeita a um conjunto 

de restrições, não passa de um caso particular entre as situações comuns em que estão 

presentes os múltiplos objetivos ou critérios de decisão, pois a realidade é por si própria 

multidimensional e a sua percepção é multidisciplinar. 

 Segundo Goicoechea et al. (1982), a teoria do planejamento multiobjetivo tem suas 

origens no trabalho do “Harvard Water Program” (MAASS, 1962) e está baseada em quatro 

passos dentro do processo de planejamento de recursos hídricos: 

a) identificar os objetivos do sistema a ser planejado, que envolve a seleção de objetivos no 

processo político; 

b) transformar os objetivos em critérios, o que implica o desenvolvimento de critérios 

detalhados para refletir os objetivos do sistema a ser planejado; 
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c) desenvolver o sistema a ser planejado, usando os critérios anteriormente desenvolvidos, 

que reflitam os objetivos;  

d) revisar os resultados do processo do sistema planejado. 

 Essa teoria proporciona as bases para mover-se dos objetivos da sociedade para o 

sistema planejado, de maneira interativa, usando as quatro etapas do planejamento. Dessa 

maneira, ela se preocupa com a escolha dos objetivos, com o desenvolvimento de soluções 

viáveis de acordo com os objetivos e restrições impostas ao problema e com a ordenação e a 

escolha final da alternativa. O critério benefícios menos custos para a maximização dos 

benefícios é apenas um dos critérios julgados na abordagem do planejamento multicriterial. A 

seguir, são descritas algumas aplicações dos métodos multicritério para avaliação de 

alternativas no planejamento de recursos hídricos.  

 Duckstein et al. (1994) testaram quatro modelos diferentes para analisar problemas 

de manejo de águas subterrâneas e chegaram a conclusões semelhantes nos diversos métodos. 

Os métodos utilizados foram: Programação de Compromisso, ELECTRE III, Função de 

Utilidade Multi-Atributo (MAUT) e UTA. 

 Na Jordânia, Abu-Taleb e Mareschal (1995) estudaram o problema crítico do 

planejamento de recursos hídricos. Utilizando o método PROMETHEE, selecionaram as 

melhores opções para resolver o problema da forma mais eficaz possível. Entraram em 

questão o problema da proteção ambiental, o manejo da demanda e o suprimento de água. 

 Braga (1997: 367) cita que David e Duckstein (1976) utilizaram o método 

ELECTRE I para analisar o sistema de recursos hídricos na bacia do Rio Tirza. Segundo o 

autor, este mesmo caso foi estudado por Keeney e Woody (1977) e Duckstein e Opricovic 

(1980), que utilizaram, respectivamente, o método da função utilidade multidimensional e a 

Programação de Compromisso para analisar o problema. 

 Ainda segundo Braga (1997, p. 367), Gershon et al. (1982) utilizaram os métodos 

Electre I e II para avaliar estratégias de desenvolvimento na bacia do Rio Santa Cruz, no 

Estado do Arizona, nos Estados Unidos. Também segundo o autor, Aregai et al. (1988) 

fizeram uma comparação entre os métodos ELECTRE I, Programação de Compromisso e 

Teoria  do Jogo Cooperativo para analisar o sistema de tratamento de esgotos do Estado do 

Arizona, nos Estados Unidos. 
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 No Brasil, de acordo com Braga (1997, p. 367), Harris e Singer (1991) apresentaram 

uma metodologia que combinava os métodos ELECTRE e Matriz de Prioridades (AHP), com 

o objetivo de reduzir a subjetividade na ponderação dos critérios. Braga (1985) utilizou uma 

função multidimensional no problema referente à operação do reservatório de Ponte Nova. O 

mesmo autor, em 1988, utilizou o método da Matriz de Prioridades (AHP) para estudar a 

localização do Pólo Petroquímico do Rio de Janeiro. Em 1991, Braga et al. utilizaram o 

método da Matriz de Prioridades (AHP) para estudar diferentes alternativas de configuração 

para um sistema de aproveitamento hidrelétrico na Bacia do Rio Doce. 

 Roche e Cordeiro Netto (1991) propuseram uma abordagem por otimização, no 

âmbito de uma análise custo-efetividade, com o objetivo de identificar alternativas para a 

escolha de um projeto de barragem de usos múltiplos na bacia do rio Garonne, na França. 

Cordeiro Netto et al. (1993a) analisaram alguns métodos multicritério para o planejamento de 

recursos hídricos para escolher um sítio de barragem de regularização no Sudoeste da França, 

sendo utilizada uma versão adaptada do método ELECTRE III para avaliar as ações, e para 

identificar uma solução de compromisso, foram propostas duas técnicas multicritério: uma 

técnica quantitativa, o ELECTRE III adaptado, e uma técnica não numérica, o ME-MCDM. 

Em Cordeiro Netto et al. (1993b), é apresentada a aplicação prática do problema acima 

descrito. 

 Baltar e Cordeiro Netto (1998a) utilizaram métodos multicritério para hierarquizar 

investimentos de projetos de abastecimento de água, no primeiro ano do Programa de 

Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos para o Semi-Árido Brasileiro (PRO-

ÁGUA) do Governo Federal. Foram utilizados o método ELECTRE III, para obtenção das 

soluções de base relacionadas a dois cenários decisórios imaginados, e para hierarquizar as 

ações, foi utilizado o método da Programação de Compromisso. Os resultados obtidos foram 

comparados entre si e com os resultados de uma hierarquização monocritério do tipo 

custo/benefício. Também Baltar e Cordeiro Netto (1998b) fizeram a análise de sensibilidade 

dos resultados obtidos no trabalho anterior, ou seja, na hierarquização de projetos, através do 

método ELECTRE III.  

 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 Segundo Dourojeanni e Jouravlev (2001, p. 7), um dos temas da preocupação atual 

em relação à gestão de recursos hídricos é a governabilidade, que significa a capacidade de 

tomar decisões de forma participativa e aplicá-las. Para os autores, para que sejam tomadas 
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decisões adequadas objetivando a gestão integrada dos recursos hídricos, é necessário 

harmonizar os interesses e a dinâmica da sociedade com as condições e a dinâmica próprios 

do ambiente em que vivem, particularmente em relação às bacias hidrográficas e ao ciclo 

hidrológico. Isto significa dizer que as decisões devem integrar o conhecimento do 

comportamento humano, abordado pelas “ciências soft”, com as características do ambiente 

onde são aplicadas, através das “abordagens hard”. 

 De acordo com os autores acima citados, uma das causas da ingovernabilidade da 

gestão integrada dos recursos hídricos é a carência de sistemas de articulação que combinem 

as abordagens das “ciências soft” com as abordagens das “ciências hard”, pois, para que se 

possa tomar decisões racionais em relação à gestão integrada dos recursos hídricos, os 

decisores devem ser capazes de vincular estas duas abordagens, através de métodos de 

trabalho interdisciplinares, que permitam valorar e respeitar cada ciência, sejam elas “hard” 

ou “soft”. 

Tal integração de diferentes metodologias é uma tendência crescente na Pesquisa 

Operacional atual. Segundo Ackermann e Belton (1999, p. 3), existem vantagens em 

integrarem-se abordagens essencialmente qualitativas com modelos quantitativos à avaliação 

de alternativas, pois as abordagens qualitativas e quantitativas podem ser vistas como 

complementares em vários aspectos e, utilizadas em combinação, cada um delas pode 

compensar as fraquezas das outras. As autoras argumentam que várias abordagens qualitativas 

permitem excessiva dubiedade, falhando em indicar um caminho claro a ser seguido e, 

portanto, acabam prolongando as negociações ou até mesmo permitindo que alguns 

indivíduos imponham os seus interesses particulares. As autoras também expressam que uma 

das debilidades de várias abordagens quantitativas é que elas não são úteis até que a questão 

tenha sido claramente definida e, neste momento, pode ser muito tarde para fazer uma 

intervenção. Além disso, as demandas do modelo quantitativo podem resultar na adoção de 

uma estrutura inexata ou inadequada, o que, conseqüentemente, irá limitar a utilidade do 

modelo. 

 Dentro deste contexto, os procedimentos clássicos de avaliação de alternativas no 

planejamento de recursos hídricos precisam ser revistos, pois a tradicional análise econômica 

torna-se limitada por sua impossibilidade de incluir outros critérios, além da minimização dos 

custos ou da maximização dos benefícios, como critérios sociais e ambientais, que são 

imprescindíveis de serem avaliados em projetos de planejamento dos recursos hídricos para 

que se tenha uma visão ecossistêmica do meio.  
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 Portanto, a partir dessas constatações, reitera-se que o objetivo deste trabalho é trazer 

subsídios para a utilização dos métodos multicritério de apoio à decisão que permitem 

incorporar critérios sociais e ambientais na avaliação de alternativas, além dos critérios 

técnicos e econômicos, como forma de assegurar que os processos de tomada de decisão sobre 

o planejamento de recursos hídricos não sejam apenas técnica e economicamente viáveis, mas 

também política e ambientalmente sustentáveis. 



 

CAPÍTULO 6 - O MÉTODO MULTICRITÉRIO EM APOIO À DECISÃO PROPOSTO 

 

INTRODUÇÃO 

 O panorama atual do processo de planejamento de recursos hídricos indica a 

existência de múltiplos interesses setoriais e múltiplos objetivos a serem perseguidos, como 

objetivos econômicos, financeiros, ambientais e sociais. Assim, soluções que atendam da 

melhor forma a um dos objetivos poderão não atender adequadamente aos demais. Por isto 

técnicas de análise multicritério poderão ser empregadas para esboçar soluções de 

compromisso entre os diversos objetivos e de acordo com os interesses dos decisores. 

 Além disso, a Lei Federal n° 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, fundamenta-se 

em princípios de gestão do uso múltiplo das águas e da descentralização das decisões, 

promovendo, assim, a participação de todos os interessados no processo de gestão dos 

recursos hídricos por bacia hidrográfica, como o Poder Público, os usuários das águas e as 

entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia, mediante a sua 

representação nos Comitês de Bacia Hidrográfica. O debate das questões relacionadas aos 

recursos hídricos e à articulação da atuação das entidades intervenientes no processo de 

gestão, assim como o árbitro, em primeira instância, dos conflitos relacionados ao uso dos 

recursos hídricos será feito pelos Comitês de Bacia Hidrográfica. 

 Assim, o objetivo deste capítulo é apresentar um Método Multicritério em Apoio à 

Decisão que, por adotar uma abordagem construtivista, consiga propiciar a efetiva 

participação dos novos atores no planejamento de recursos hídricos por bacias hidrográficas, 

mediante o seu principal canal que são os Comitês de Bacia Hidrográfica, gerando 

alternativas de planejamento para os recursos hídricos da bacia que sejam não apenas técnica 

e economicamente viáveis, mas também política e ambientalmente sustentáveis. 

 Este capítulo está dividido em três partes, sendo que a primeira parte apresenta os 

fundamentos teóricos da Metodologia Multicritério em Apoio à Decisão proposta. A segunda 

parte apresenta os princípios e conceitos fundamentais da metodologia proposta, necessários 

ao seu entendimento. A terceira parte apresenta as fases do processo de Apoio à Decisão, 

descrevendo as ferramentas que são utilizadas para a elaboração do modelo. Para finalizar, 

são apresentadas as conclusões do capítulo. 
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6.1 METODOLOGIAS MULTICRITÉRIO EM APOIO À DECISÃO – UMA 

ABORDAGEM CONSTRUTIVISTA 

 O objetivo da Pesquisa Operacional (PO) clássica e das abordagens multicritério é 

auxiliar os decisores a tomar melhores decisões gerenciais, buscando, essencialmente, dar 

fundamentação científica a elas. O sentido de melhor é que diferencia as Metodologias 

Multicritérios de Apoio à Decisão – MCDA (Multicriteria Decision Aid) das abordagens da 

PO clássica e da Tomada de Decisão Multicritério – MCDM (Multicriteria Decision Making). 

 A maioria dos problemas de planejamento de recursos hídricos são complexos, pois 

existem vários atores no processo decisório, sendo que cada um deles possui uma perspectiva 

e uma interpretação diferentes sobre os eventos reais. Além disso, existem também relações 

de poder entre esses atores e cada um deles com um sistema de valores diferente, ou seja, 

possuem objetivos diferenciados e, muitas vezes, conflitantes. Assim, no planejamento de 

recursos hídricos, torna-se impossível definir se uma decisão é boa ou ruim apenas com base 

em um modelo matemático e genérico, como os modelos de Pesquisa Operacional clássica, 

que são matematicamente sofisticados e fornecem soluções ótimas e científicas, porém são 

apenas soluções do modelo. Essas soluções não necessariamente representam e interpretam a 

percepção da situação  feita pelo decisor. 

 A partir desses fatos, sobressaem-se as Metodologias Multicritério em Apoio à 

Decisão para o planejamento de recursos hídricos, à medida que ressaltam os limites da 

objetividade e consideram a importância de serem levadas em conta a subjetividade dos atores 

e a impossibilidade de se encontrar uma solução ótima, verdadeira. 

 As Metodologias Multicritérios de Apoio à Decisão se distinguem por não fazerem 

suposições sobre as preferências do decisor. Adotam como grande paradigma, ao invés da 

idéia da Ciência Decisória, a idéia da Ciência do Apoio à Decisão e, especialmente, assumem 

uma relação de ajuda entre um facilitador e um decisor. Os atores do processo de apoio à 

decisão aprendem juntos sobre o problema enfocado. O objetivo desse modelo não é 

apresentar uma solução para o problema em questão, mas, sim, criar um volume tal de 

conhecimentos que será capaz de gerar um aprendizado muito maior sobre o problema, 

levando a identificar, com facilidade, a repercussão de todas as possíveis ações sobre o 

ambiente no qual estão inseridas. 
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 Assim, neste trabalho, será adotada uma Metodologia Multicritério em Apoio à 

Decisão – MCDA (Multicriteria Decision Aid), que se caracteriza por adotar o paradigma 

científico do construtivismo. 

Roy (1993, p. 20), define o apoio à decisão como: 

[...] a ciência cujo objeto não é conhecer ou aproximar-se da melhor decisão 

possível mas desenvolver um corpo de condições e meios em que nós (decisores) 

possamos basear nossas decisões em favor do que nós acreditamos ser o mais 

desejável. Nessa mudança de questão em direção ao conhecimento, parece a mim 

que nós podemos conceber uma ciência do apoio à decisão. [...] a ciência do apoio à 

decisão buscaria desenvolver uma rede de conceitos, modelos, procedimentos e 

resultados que possam formar um corpo de conhecimento estruturado e coerente que 

possam agir – em conjunto com o corpo de hipóteses – como chaves, visando guiar a 

tomada de decisão [...] em conformidade com os objetivos e valores (do decisor). 

 De acordo com Roy (1993, p. 194), os modelos que adotam o paradigma 

construtivista devem: 

[...] considerar conceitos, modelos, procedimentos e resultados como chaves capazes 

(ou não) de abrir certas fechaduras que provavelmente (ou não) são apropriadas a 

organizar a situação ou causar seu desenvolvimento. Os conceitos, modelos, 

procedimentos e resultados são aqui vistos como ferramentas adequadas para 

desenvolver convicções e permitir a elas evoluírem [...]. A meta aqui não é descobrir 

uma verdade existente, externa aos atores envolvidos no processo decisório, mas 

construir um ‘conjunto de chaves’ que irão abrir portas para os atores e permitirão a 

eles prosseguir, a progredir de acordo com seus objetivos e sistemas de valor. 

 Assim, a atividade de apoio à decisão refere-se ao trabalho de um consultor externo 

que, mediante a adoção de uma metodologia explícita, auxilia os interventores a tomar uma 

decisão. Roy (1985) define este consultor como sendo um especialista que, de forma isolada 

ou em equipe, trabalha como colaborador de quem decide, sendo o seu papel gerar um 

consenso entre os intervenientes do processo, através do nivelamento de seus conhecimentos 

sobre o problema, além de tornar o modelo mais claro, para que se possam obter elementos de 

respostas, esclarecer os decisores sobre as conseqüências dos diferentes comportamentos que 

possam vir a ser assumidos por eles e, eventualmente, recomendar uma ou uma série de ações 

ou até mesmo uma metodologia. Este consultor é chamado por Bana e Costa (1992) de  

facilitador. Segundo seu ponto de vista, o facilitador tem um papel importante no processo de 
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decisão, uma vez que contribui para fazer com que as áreas de domínio habituais dos atores se 

interceptem, melhorando a comunicação e a busca por uma solução de compromisso.  

 Segundo Roy (1985, p. 17), pode-se chamar de atores as pessoas que, baseadas em 

seus valores, desejos, interesses e preferências, intervêm de forma direta ou indireta na 

decisão. Os atores possuem características e papéis diferentes, em função do seu sistema de 

valores e da sua posição em relação ao processo decisório. 

 Existem vários tipos de classificação de métodos multicritério e, com o passar dos 

anos, foram sendo desenvolvidas metodologias cada vez mais específicas e detalhadas. 

Porém, dentro das Metodologias Multicritério de Apoio à Decisão, que adotam o paradigma 

construtivista, evidenciaram-se três linhas de pesquisa, propostas por Roy (1996): a 

abordagem de critério único de síntese, a abordagem da subordinação de síntese (outranking 

na literatura inglesa, surclassement na literatura francesa) e a abordagem do julgamento local 

interativo.  

 Seguindo a classificação proposta por Roy (1996), neste trabalho será adotada a 

abordagem de critério único de síntese. 

 Nos últimos anos, dentro das abordagens de agregação a um critério único de síntese, 

foram desenvolvidos alguns métodos bastante populares, particularmente o método AHP 

(Analytic Hierarchy Process), desenvolvido por Saaty (1990). Foi a partir de críticas feitas ao 

AHP, que outras abordagens mais recentes, tais como REMBRANDT (Lootsma, apud ROY e 

VANDERPOOTEN,1996) e MACBETH (Measuring Attractiveeness by a Categorical Based 

Technique), desenvolvido por Bana e Costa e Vansnick (1995) também foram geradas. 

 As Abordagens de Critério Único de Síntese ou métodos de agregação a um critério 

único de síntese são abordagens multicritério que se caracterizam por avaliar as alternativas 

segundo uma função global de utilidade ou valor, função esta que agrega todos os pontos de 

vista considerados fundamentais. Diversas formas de agregação podem ser utilizadas. Neste 

trabalho, será utilizado um procedimento de agregação aditiva. 

 Um processo de tomada de decisão inicia-se a partir do reconhecimento de uma 

situação problemática ou da identificação de uma oportunidade de ação, sendo que, para que 

seja possível tomar decisões utilizando um método multicritério de agregação aditiva, 

diversas etapas devem obrigatoriamente ser cumpridas. Bana e Costa (1995) divide o processo 
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de apoio à tomada de decisão em três grandes etapas: estruturação, avaliação e elaboração 

das recomendações.  

  Uma contribuição esperada desta abordagem é a proposição de uma avaliação do 

planejamento de recursos hídricos por bacias hidrográficas que leve em conta o sistema de 

preferências dos atores da sociedade da bacia, via Comitê de Bacia Hidrográfica. Isto exige o 

uso de uma metodologia construtivista. Por esta razão, serão abordadas algumas convicções 

fundamentais da moderna Escola Européia de Apoio à Decisão Multicritério. 

 O moderno processo de apoio à decisão incorpora duas convicções que até 

recentemente não existiam na Pesquisa Operacional clássica. Essa tendência é emergente da 

Escola Européia de Métodos Multicritérios, onde é praticada por apenas uma parte dos 

pesquisadores. Trata-se das convicções que Bana e Costa e Pirlot (1996 apud HOLZ, 1999, p. 

74) enunciam como: 1) a onipresença da subjetividade e interpenetrabilidade com a 

objetividade no processo decisório; 2) o paradigma da aprendizagem pela participação e o 

construtivismo. 

 As convicções são certezas adquiridas ou persuasões íntimas de quem pratica o 

MCDA e funcionam como diretrizes ou conjunto de instruções para que se possa lidar 

adequadamente  com o processo de apoio à decisão multicritérios.  

  A partir do enunciado das convicções, o pesquisador poderá apoiar-se solidamente 

em um arcabouço diretivo, que o levará a agir em todas as situações de uma forma coerente e 

lógica, na execução dos passos do processo decisório que, por sua vez, estão também de 

acordo com o corpo das premissas de base científica. 

 

6.1.1 A Convicção da Interpenetração de Elementos Objetivos e Subjetivos e Sua 

Inseparabilidade  

 Um problema  de decisão envolve dois tipos de elementos: os elementos objetivos e 

os elementos subjetivos. Estes elementos são decorrentes dos dois subsistemas que formam o 

Sistema do Processo de Apoio à Decisão: o Subsistema dos Atores, que contribui com um 

conjunto de elementos subjetivos (a subjetividade também pode decorrer da condição de má 

definição do contexto de decisão) e o Subsistema das Ações, que aporta com os elementos 

objetivos, como as características das ações. 
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 Desta forma, esta convicção sustenta-se no fato de que no processo de apoio à 

decisão há um sistema de relação entre os elementos de natureza objetiva (geradas pelas 

ações) e os elementos de natureza subjetiva (originários do sistema de valores dos atores 

envolvidos). Existe, subjacente a estas relações, o predomínio da influência dos valores dos 

atores, que é o elemento motivador da decisão. Assim, para que o facilitador possa gerar 

comunicação entre os atores e a elaboração adequada dos seus juízos de valor, a sua 

intervenção não pode ficar delimitada por uma atitude eminentemente tecnocrática de 

descoberta ou de descrição de uma realidade objetiva supostamente desligada dos sistemas de 

valores dos atores envolvidos. Os objetivos dos atores são certamente traduzidos em ações 

que, segundo os seus julgamentos, irão alcançar uma situação melhor para aquela que, a 

princípio, era problemática.  

 Assim, reconhece-se, na seleção e aplicação dos métodos MCDA, que o dilema do 

processo de apoio à decisão é buscar uma suficiente objetividade de maneira a garantir a 

validade científica, mas, ao mesmo tempo, considerar que a atividade decisória é uma 

atividade humana e, portanto, traz valores e objetivos humanos.  

 A objetividade tem sido uma enorme preocupação científica, mas que, de forma 

isolada, não tem conseguido resolver o problema do apoio à decisão. A objetividade científica 

busca excluir os valores éticos e pessoais de quem se envolve na pesquisa de um problema. 

Isto tem sido feito geralmente através de modelos matemáticos. A objetividade é uma 

propriedade sistêmica da ciência tomada como um todo e não uma propriedade de cientistas 

individuais. Assim, a objetividade não pode ser vista apenas como a fria ausência de valor, 

sendo que a objetividade profissional inclui a consideração dos objetivos dos atores 

envolvidos. 

 Como as características das alternativas interagem com os fatores de ordem 

subjetiva, que provêm da estrutura de valores dos atores, isto faz com que seja impossível 

negar a importância da subjetividade no processo decisório e faz surgir a necessidade de se 

estudar com mais profundidade a natureza da subjetividade e da objetividade.  

 Esta convicção questiona o paradigma racionalista dos métodos tradicionalmente 

utilizados no processo decisório, que tratam o decisor como se ele fosse totalmente racional. 

Na teoria econômica, o decisor racional tem um conhecimento claro e volumoso de todos os 

aspectos importantes de seu ambiente, assim como um sistema bem organizado e estável de 

preferências e uma habilidade de cálculo que lhe permite calcular, para todos os caminhos 
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alternativos de ação que estão disponíveis, qual deles vai lhe permitir que o ponto mais alto de 

suas preferências seja atingido. 

  Os valores e objetivos dos atores são os aspectos subjetivos trazidos pelo homem 

emocional, que são aspectos dinâmicos e influenciados pelo ambiente, trazendo, desta forma,  

tendenciosidades para o processo de tomada de decisão. Para Roy  (1985, p. 42), o termo ator 

designa um sujeito social no sentido do “homo-sociologicus intencional” e não implica ser a 

imagem do “homo-sociologicus racional” como prega o paradigma racionalista. Assim, no 

processo de tomada de decisão, não somente o lógico e o racional são considerados, mas 

também os valores, sentimentos e desejos dos atores, o que significa dizer que os aspectos 

subjetivos do homem sempre estarão presentes no processo decisório, seja de uma  forma 

explícita ou não. 

 A consideração dos valores dos atores faz com que não haja regularidade e nem 

repetição nas soluções do mesmo problema quando analisado por atores diferentes. As 

preferências dos decisores são orientadas pelos seus sistemas de valores e estes carregam forte 

conteúdo moral. De acordo com Wilson (1993, p. 3), os argumentos morais não podem ser 

cientificamente verificados, pois são apenas expressões de sentimentos sem validade objetiva 

de qualquer tipo. As pessoas têm um senso moral natural que é uma interação das suas 

disposições inatas com as suas experiências familiares. 

 Alguns elementos ou fatores decisórios como as normas e os objetivos dos atores têm 

uma natureza intrinsecamente subjetiva, pois revelam os sistemas de valores dos atores. O 

subjetivo é relativo ao sujeito. Já as características das ações têm uma natureza de base 

objetiva, ou seja, são relativas a um objetivo a atingir.  

 De acordo com Wooley e Pidd (1981, p. 204), um problema não é uma entidade 

concreta existente num mundo real, sendo somente formado por diferentes percepções da 

mesma situação ou diferentes realidades construídas por diversos indivíduos. Assim, o 

completo entendimento do problema só será obtido através de um processo de negociação 

entre todos os intervenientes do processo. 

 

6.1.2 A Convicção da Aprendizagem e do Construtivismo 

 O construtivismo iniciou com os estudos de epistemologia genética de Piaget, 

abordando a formação da inteligência. Para Piaget, a origem do conhecimento deve ser 
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buscada não no sujeito e nem no objeto, mas no fenômeno da assimilação do ser humano. A 

assimilação é resultado da organização e essa organização reflexa é forçada a modificar-se 

para dar conta das novidades que o meio externo lhe impõe.  

 A visão construtivista sustenta que existe um mundo real em que o ser humano vive e 

que o sentido imposto a este mundo é atribuído pelo homem, ao invés de se aceitar um mundo 

independente do homem. Assim, o homem construtivista se engaja, luta e procura fazer 

sentido das coisas. Numa visão mais radical, o homem constrói o mundo em que vive tanto 

como indivíduo ou como comunidade e, na medida que as teorias humanas mudam, também 

muda o mundo em que se vive.  

 A teoria do construtivismo tem alguns impactos importantes sobre o que 

tradicionalmente representa o processo de apoio à decisão. Desta forma, quando um decisor 

percebe uma situação problemática, reconhece um desvio entre uma situação desejada e uma 

situação real, fazendo a sua descrição do problema. Reconhecendo que a realidade é 

complexa, vai em busca de auxílio, procurando ou não um facilitador.  

 Aqui, convém explicar o significado da palavra facilitador, assim como o seu papel 

no processo de tomada de decisão.  

 No processo de facilitação da tomada de decisão (SCHWARZ, 1994), o facilitador é 

uma pessoa aceita pelo decisor para apoiá-lo, com uma posição neutra em relação a ele e sem 

autoridade para tomar a decisão. Seu papel é o de permitir ao decisor aumentar sua habilidade 

em resolver problemas e em tomar decisões, via um processo de reflexão sobre seus valores e 

objetivos.  

 Na resolução de problemas sob o paradigma racionalista, como a Pesquisa 

Operacional tradicional, utiliza-se a expressão especialista, já que o pesquisador tem uma 

atuação tipicamente de um expert em modelar decisões e encontrar a solução “ótima”, 

mantendo uma postura distante do cliente.  

 Para Roy (1993), o pesquisador é um analista, tendo o papel de construir um modelo 

visando o apoio à decisão, tornando-o explícito. Ele deve usá-lo para obter elementos de 

resposta, mostrando ao decisor as conseqüências em adotar-se uma determinada alternativa e, 

eventualmente, recomendando ações. Assim, no paradigma construtivista, o pesquisador não 

tem mais o papel de especialista no assunto concernente à decisão, mas, sim, de um 
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especialista em apoiar a decisão. Portanto, ele tem tanto o papel de facilitador quanto de 

analista (MONTIBELLER, 2000, p. 45). 

  Assim, neste trabalho será adotado o termo facilitador, já que no processo de apoio à 

decisão há um misto entre os papéis de pesquisador, facilitador e analista. 

 Retomando os impactos da teoria construtivista sobre o processo de apoio à decisão 

tradicional, quando um decisor reconhece a complexidade da realidade, buscando o auxílio ou 

não de um facilitador, inicia-se, ou não, um processo de interação entre observadores.  Desta 

forma, três caminhos podem ser vislumbrados dependendo da postura assumida pelos atores: 

a via do realismo, a via axiomática e a via do construtivismo. 

 O facilitador que atua segundo a via do realismo, geralmente, busca uma descrição 

do ambiente, descrição esta que poderia levá-lo a descobrir a melhor solução para o problema. 

Não considera o tempo e os atores envolvidos na decisão e acredita que existe uma solução 

“ótima” pré-definida. Roy (1993, p. 192) afirma que esta não é uma via adequada para tratar 

de problemas gerenciais porque qualquer um que adote este caminho estará naturalmente 

inclinado a considerar que existe somente uma forma “correta” de estruturar um problema.  

 Na via axiomática, o facilitador procura normas para prescrever. O propósito do 

caminho formal que segue a via axiomática é fazer com que, à medida que se aceitem os 

conceitos, regras ou princípios, um dado procedimento tenha que ser seguido e um resultado 

obtido tenha que ser aceito. O estudioso francês acima referido afirma que o caminho 

axiomático leva o facilitador a acreditar facilmente que, através de axiomas, se conseguem 

meios para alcançar a verdade, verdade esta que é validada pelos próprios axiomas, cuja 

formulação racional não é  tão incontestável quanto parece ser. Além disso, em diversas 

situações é difícil fazer uma ligação entre a realidade de uma decisão e uma definição formal 

expressa dentro de um contexto abstrato. 

 Na via do construtivismo, o facilitador atua em um contexto de tomada de decisão, 

procurando por hipóteses de trabalho, sob as quais recomendações serão feitas, visando a uma 

produção de conhecimentos a respeito de como agir para alcançar da melhor forma possível 

os objetivos dos atores. A via do construtivismo surge do entendimento de que o processo de 

apoio à decisão é enriquecido pela participação dos intervenientes e pela aprendizagem que 

ocorre ao longo do processo. Para isto são fundamentais a simplicidade e a interatividade 

como virtudes a serem buscadas, bem como a postura assumida pelo facilitador frente ao 

processo.  
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 Para construir um modelo multicritério de apoio ao processo decisório é necessário 

que se faça uma estruturação do problema em questão. Existe uma tendência a fugir da 

abordagem que se deve desenvolver antes das alternativas decisórias, que é a estruturação do 

problema, em que se especula que talvez o motivo seja o caráter de arte que este processo 

envolve, visto que não é um processo claro por não estar regido por modelos matemáticos. 

Logo, o caminho que surge para ultrapassar este problema é o diálogo e a discussão, pois 

estas atividades fornecem uma grande interação entre o facilitador e os atores, gerando 

conhecimentos a respeito do problema em questão. Como os indivíduos possuem uma 

tendência natural a querer sair rapidamente de situações de conflito, que se encontram mal 

definidas na solução de problemas, os modelos de programação matemática se firmaram 

como ferramentas bastante utilizadas. No entanto, para problemas que extrapolam o exame de 

aspectos quantitativos palpáveis, o uso dos modelos clássicos da pesquisa operacional 

certamente resultaria em simplificações, ajustes, considerações, obediência a postulados de 

racionalidade e considerações para contornar limitações do modelo que empobreceriam o 

processo decisório. Para atender a estes aspectos, a atividade de apoio à decisão deve ser 

adequada a uma abordagem que fuja de bases normativistas e prescritivistas. Dentro deste 

contexto, a metodologia de apoio à decisão não procura modelar a realidade exterior, mas 

construir com os atores uma estrutura aceita por todos e que sirva para uniformizar e gerar 

conhecimentos em relação ao problema. 

 O fato do processo de apoio à decisão pela via construtivista não buscar uma solução 

ótima é decorrente da filosofia de aprendizagem. De acordo com Duffy e Jonassen (1991, p. 

10), o objetivo da busca da aprendizagem não é assegurar que os indivíduos saibam 

determinadas coisas, mas que vejam como construir interpretações plausíveis de si mesmos, 

usando instrumentos que foram desenvolvidos com eles mesmos. Plausibilidade inclui 

perspectivas alternativas e interpretações alternativas ou diferenciadas. Desta forma, como 

todas as interpretações ou construções sobre uma mesma realidade não são iguais, não se pode 

presumir que exista uma única perspectiva ou uma só correta interpretação. 

 A  abordagem multicritérios de apoio à decisão direciona todos os esforços para a 

construção do modelo do processo decisório  segundo o juízo de valor dos decisores para, 

então, proceder à avaliação. Este modelo deve permitir aos atores observar os resultados de 

suas preferências, anseios, percepções e julgamentos em relação ao contexto decisório. Outro 

aspecto importante é a possibilidade de um ator rever seus juízos e avaliar os resultados 

globais em função de seu aprendizado com o problema. A metodologia permite incluir as 

alterações  que podem ocorrer no meio externo e modificar as circunstâncias do mesmo.  
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6.2 PRINCÍPIOS E CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO MCDA 

 Para que se entendam as operações que serão realizadas neste trabalho, faz-se 

necessário colocar alguns conceitos fundamentais da teoria do MCDA.  

 Segundo Jacques-Lagrèze (1985), dado um conjunto A de ações, em que é preciso 

selecionar, ordenar, descrever ou rejeitar relativamente, ou ainda escolher uma única ação, 

existem os seguintes conceitos: 

1. Dominância - uma ação a domina uma ação b se a é pelo menos tão boa quanto b para 

todos os critérios ou pontos de vistas considerados e se for claramente melhor do que b  

para pelo menos um critério ou Ponto de Vista. Este conceito de dominância vem da 

Economia e deve-se a Pareto. 

2. Solução eficiente - uma ação a é dita eficiente se não existir uma ação b do conjunto A 

considerado que domine a. Num problema decisório somente interessam as soluções 

eficientes. 

3. Conjunto eficiente - este é o conjunto de soluções eficientes. O conjunto eficiente é 

conhecido na literatura como o conjunto de Pareto. 

4. Valor ou utilidade - para cada possível curso de ação que o decisor pode seguir é preciso 

derivar um escore numérico para medir a atratividade que ele representa para o decisor. Se 

a decisão não envolve risco e incerteza, a literatura se refere a este escore como valor do 

curso de ação. Quando a decisão envolve risco e incerteza, a literatura se refere a este 

escore do curso de ação como utilidade (GOODWIN e WRIGHT, 1991, p. 9). 

5. Critério - o critério constitui a base para a avaliação e é o parâmetro com o qual se pode 

representar a preferência entre alternativas. Matematicamente, o critério é representado por 

uma função de valor. Deste modo, se o critério for único e existir um conjunto A de 

alternativas a, o critério é constituído por uma função g tal que: 

a' é preferível a a se e somente se g(a') > g(a) ou 

a'  é indiferente a a se e somente se g(a') = g(a) 

 Existe um problema matemático definido para achar a"∈ A tal que: 
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    g(a") ≥ g(a) ∀ a ∈ A 

  Em um contexto de multicritérios considera-se que existe uma família de critérios M 

e tem-se, então, um conjunto G de funções, tal que 

G = {gj : j∈I}  onde I  = M 

I  é, então, um conjunto finito que pode identificar cada critério. 

 Para cada critério  gj,  gj  ∈ G identifica-se uma escala Ej,  j∈ I ou um conjunto de 

avaliações, cardinal ou ordinal, discreta ou contínua. O conceito de critério é usado para 

problemas discretos, enquanto que, para problemas contínuos, usa-se o termo função objetivo. 

6. Imagem de A no espaço de critérios - cada elemento a de A pode ser representado em Rm 

(onde R é um conjunto de números reais) por um ponto com coordenadas: 

g1(a), g2(a),....,gm(a). 

 O conjunto de pontos obtidos é, então, a imagem de A no espaço de critérios. Os 

pontos da imagem de A  são conhecimentos como ações ou alternativas se eles correspondem 

a uma solução real (factível) do problema estudado. 

7. Solução ótima - é dado pelo elemento a, a∈ A, que atinge  a melhor avaliação possível em 

cada critério. Na prática, é difícil que em algum problema real a solução ótima coincida 

com alguma ação real.  

8. Taxas de substituição ou trade-off - é uma função wij que mede para cada valor assumido 

por g no espaço de critérios o aumento que o decisor pretende obter no critério gj  para 

compensar uma perda no critério gi. Isto só é válido para métodos que admitem a 

compensação entre critérios. 

9. Descritor ou atributo - é uma medida que fornece a base de avaliação para se avaliarem os 

níveis de impacto das ações e, por conseqüência, os níveis de atingimento dos objetivos.  
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6.3 FASES  DO  PROCESSO DE APOIO À DECISÃO 

 O processo de apoio à decisão pode ser dividido em cinco grandes etapas, como pode 

ser visualizado na Figura 6.1: identificação do contexto decisório, estruturação do problema, 

estruturação do modelo multicritério, avaliação das ações potenciais e análise dos resultados 

do modelo e recomendações. 

 É importante ressaltar que o processo de apoio à decisão se trata de um fluxo 

recursivo, ou seja, permite retornar de qualquer ponto do fluxograma para alguma etapa 

anterior sempre que isso for necessário, conforme indica a linha pontilhada da Figura 6.1 

abaixo. Essa recursividade é fruto da própria geração de conhecimentos dos decisores sobre o 

seu problema, que poderá exigir a redefinição dos modelos utilizados no apoio à decisão. Da 

mesma forma, a geração de novas ações potenciais pode ocorrer durante todo o processo. 

 

 
 

Identificação dos Atores Envolvidos 
no Processo Decisório 

 
Identificação                  
do Contexto     
Decisório    Definição das Ações Disponíveis 
 

 
   

Definição da Problemática de Referência 
 
 
 

 
Estruturação                                Métodos de Estruturação  
do Problema                                de Problemas Complexos 
 
 

 
1 

 
 
Figura 6.1. Processo de Apoio à Decisão Usando uma Metodologia Multicritério (adaptado de ENSSLIN et 
al., 2001, p. 38). 
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Figura 6.1. Processo de Apoio à Decisão Usando uma Metodologia Multicritério (adaptado de ENSSLIN et 
al., 2001, p. 38) – Continuação. 
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6.3.1 Identificação do Contexto Decisório 

 Para iniciar um processo de apoio à decisão, devem ser identificados os atores 

envolvidos na tomada de decisão e escolhidos os decisores que participarão ativamente na 

construção do modelo. 

 

6.3.1.1 Identificação dos Atores Envolvidos no Processo Decisório 

 As decisões são raramente influenciadas por uma única pessoa, mesmo que a decisão 

caiba a apenas um decisor. Um decisor é alguém que precisa tomar uma decisão em 

circunstâncias que são muitas vezes complexas. No entanto, é comum que uma decisão seja 

influenciada por grupos, entidades e até uma comunidade. 

 O processo de tomada de decisão obrigatoriamente envolve atores. Os atores (ou 

stakeholders na literatura inglesa) são pessoas que, com base em seus valores, desejos, 

interesses e preferências, são intervenientes no processo de tomada de decisões.  

 Roy (1985, p. 42) faz a seguinte definição de ator: “um indivíduo (ou um grupo de 

indivíduos) é um ator de um processo de decisão se ele influencia direta ou indiretamente a 

decisão. Esta influência pode dar-se através de seu sistema de valores e, neste caso, isto será 

refletido pelas intenções do indivíduo ou grupo de indivíduos. Mas, ele pode tornar-se ator 

simplesmente pela maneira como ele faz os seus valores influenciar os outros indivíduos. Para 

que um grupo de indivíduos (através de um corpo constituído ou uma coletividade) possa ser 

identificado como um ator único, os seus membros terão que ter, em relação ao processo 

decisório, sistemas de informações, rede de relações e sistema de valores iguais”. 

 É preciso distinguir os diversos atores do processo de decisão em termos das suas 

funções, isto é, pelo tipo e grau de intervenção de cada um deles e pelo seu poder de 

influenciar a tomada de decisões. A Figura 6.2 abaixo apresenta a estrutura hierárquica 

relativa ao subsistema dos atores. 

 

  Agidos 

    Atores           Decisores 

  Intervenientes       Representantes 

            Facilitador 

 
Figura 6.2. O Subsistema dos Atores. 
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 De acordo com Bana e Costa (1995, p. 11), os agidos são todos aqueles que sofrem, 

de forma passiva, as conseqüências da implementação da tomada de uma determinada 

decisão. Os agidos, apesar de não se envolverem diretamente no processo decisório e apenas 

sofrerem as conseqüências das decisões tomadas, podem, no entanto, exercer pressões sobre 

aqueles que interferem diretamente nas mesmas, porém sempre de forma indireta ou indutiva 

e nunca diretamente sobre o processo.  

 Os intervenientes participam do processo por ações intencionais, visando fazer 

prevalecer as suas preferências. Segundo Roy (1985, p. 5), os intervenientes são atores que 

podem ser indivíduos, corpos constituídos ou coletividades, e que, por sua intervenção, 

condicionam diretamente a decisão em função de seus sistemas de valores. São os atores que 

efetivamente têm um lugar à mesa de negociações. Os intervenientes dividem-se em três 

categorias: decisores, representantes e facilitador. 

 Pode-se definir o decisor como aquele, ou aqueles, a quem o processo decisório se 

destina e que tem o poder e a responsabilidade de ratificar uma decisão e assumir as 

conseqüências desta, sejam elas boas ou más. O decisor terá pontos de vista, valores, opiniões 

e convicções a respeito de sua realidade, tendo que envolver-se diretamente no processo, além 

de manter, rever e atualizar continuamente os seus valores, opiniões e convicções a respeito 

do processo. 

 Segundo Keeney (1992, p. 56), em muitas situações complexas, não existe uma visão 

clara sobre quem são os decisores e quais são os processos de decisão. Querer a qualquer 

preço identificar o decisor de forma precisa pode ser, em certos contextos de decisão, uma 

atitude irrealista. 

 Quando não é possível um contato direto entre o facilitador e o decisor, é comum que 

este contato seja feito por um representante (chamado de demandeur por ROY, 1985). 

Segundo Roy (1985, p. 17), o representante ou demandeur é uma pessoa que faz o papel de 

intermediário na encomenda do trabalho. Este intermediário é normalmente um responsável 

hierárquico, que deve ter a capacidade de mobilizar os recursos exigidos para os trabalhos e 

estar em comunicação direta com o decisor. Desta forma, o representante ou demandeur seria 

o cliente, e o decisor, o detentor do problema.  

 O facilitador, de acordo com Roy (1985, p. 17), é um especialista que, ou de forma 

isolada, ou em equipe, trabalha como colaborador próximo de quem decide. O facilitador não 

precisa, necessariamente, conhecer o decisor, pois pode pertencer a um serviço de apoio a 
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decisão que faz parte do Estado ou pode pertencer a uma organização ou escritório de estudos 

especializados, como uma empresa de consultoria. Porém, o facilitador precisa conseguir 

enxergar o problema de forma externa, pois, de acordo com Eden et al.(1983, p. 14), pessoas 

diferentes vêem problemas diferentes. A partir desta visão, os problemas são criados e não 

natos. Assim, o fato de as pessoas verem os problemas de forma diferente não significa que 

elas estejam certas ou erradas, mas apenas que o mesmo problema pode ter diversas causas e 

que cada pessoa a ele atribuiu uma determinada causa. Quando uma pessoa focaliza um 

problema em uma determinada causa, pode ficar insistindo nesta causa, sem conseguir ver 

outros ângulos do problema. Principalmente em problemas complexos, o decisor pode estar 

demasiadamente envolvido e ansioso, de maneira que não consegue enxergar escolhas. Neste 

caso, as saídas são visíveis apenas para quem olha o problema de fora. Muitas vezes, o 

facilitador pode ajudar o decisor simplesmente mudando a sua visão do problema. 

 Segundo Beinat (1995, p. 14), outro elemento que é envolvido nos problemas de 

planejamento é o especialista. Os especialistas fornecem informações que dependem não só 

de seu conhecimento sobre um determinado fato, mas, também, da sua experiência na área, 

treinamento, habilidades e do conhecimento não formalizado. Quando o conhecimento formal 

não está disponível, os especialistas podem fornecer as suas percepções sobre o assunto e seus 

julgamentos podem ser usados para preencher a lacuna existente entre a informação 

necessária e a informação disponível. 

 A forma como os atores  influenciam a tomada de decisões é ditada pelos sistemas de 

valores, que representam e defendem, e pelas relações que entre eles se estabelecem. Os 

valores condicionam a formação dos objetivos, interesses e aspirações dos atores. Segundo 

Roy (1985, p. 41), “o sistema de valores é um sistema que sustenta, em profundidade e de 

forma mais implícita do que explícita, os julgamentos de valor de um indivíduo ou de um 

grupo. Por sua vez, este sistema de valores condiciona a emergência de preocupações, assim 

como a formação dos objetivos e normas, que muitas vezes são apresentados para justificar ou 

hierarquizar os julgamentos de valor, bem como os comportamentos”. 

 Para Keeney (1994, p. 34), valores “é aquilo pelo qual nos preocupamos”. Para 

Keeney, os valores deveriam ser as forças condutoras do processo decisório, constituindo-se 

na base para o tempo e para os esforços que se gastam pensando sobre decisões. O autor 

distingue duas atividades: decidir primeiramente o que se quer, e, depois, imaginar como 

obter o que se quer. Porém, esta visão não é suficiente para apoiar devidamente o processo 

decisório. 
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 De acordo com Ortiz (1970), que apresenta estudos de antropólogos e sociólogos,  

em alguns meios culturais os desejos e objetivos são definidos socialmente e variam de 

cultura para cultura. Assim, na fixação de objetivos, muitas vezes a perspectiva de retornos 

econômicos está ligada à busca de aprovação, apoio moral e prestígio. Desta forma, as 

preferências dos decisores seriam conduzidas pela busca de ativos econômicos e ativos 

sociais.  

 De acordo com Bana e Costa (1992, p. 82), o sistema de valores condiciona a 

formação dos objetivos de um ator. Para o autor, os objetivo têm uma natureza intrínseca ou 

inerentemente subjetiva, porque são relativos ao sujeito. Esta é uma questão básica do modelo 

construtivista de apoio à tomada de decisão, pois um dos de elementos primários de avaliação 

são os objetivos dos atores.  

 

6.3.1.2 Definição das Ações Disponíveis 

Roy (1985, p. 55) define uma ação da seguinte forma:  

[...] uma ação é a representação de uma contribuição eventual à decisão global, 

possível de  ser encarada de forma autônoma e de servir de ponto de aplicação na 

ajuda à decisão em função do estágio de avanço do processo de decisão. O conceito 

de ação não necessariamente incorpora alguma idéia de realismo ou ato factível. A 

definição de ação inclui qualquer idéia extravagante que pode ser sugerida. 

Um conceito entendido como adequado ao contexto deste trabalho se refere às ações 

como sendo os meios disponíveis pelos quais os atores alcançam seus objetivos mais 

estratégicos, objetivos estes que são representados pelos Critérios do Modelo (HOLZ, 1999, 

p. 214). 

 As ações podem ser classificadas de diversas formas. Roy (1996) apresenta uma série 

de classificações, sendo particularmente importante a distinção entre ações reais e fictícias e 

entre ações globais e fragmentadas, além do conceito de ação potencial. 

 As ações reais são aquelas oriundas de um projeto completamente elaborado e 

suscetível  de ser implantado.  Já as ações fictícias correspondem a um projeto idealizado, ou 

não completamente desenvolvido, ou ainda um projeto hipotético. 

 Uma ação global é aquela que, quando avaliada, é exclusiva em relação a qualquer 

outra ação introduzida no modelo. Segundo Ensslin et al. (2001, p. 65), o conceito de 
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alternativa, utilizado usualmente pela Pesquisa Operacional clássica, tem o mesmo sentido de 

uma ação global. Já uma ação fragmentada caracteriza-se por não ser exclusiva de todas as 

outras ações. Neste caso, cada ação representa uma porção ou fragmento de uma ação global 

que não foi completamente especificada. 

 Uma ação potencial é uma ação real ou fictícia, julgada realista por um ou vários 

decisores como um projeto cuja implementação pode ser razoavelmente prevista. O processo 

de apoio à decisão ocorre sobre o conjunto de ações potenciais. Neste trabalho, os termos 

ação potencial e alternativa serão utilizados como sinônimos. 

  De acordo com Ensslin et al. (2001, p. 66), é importante destacar que, ao contrário da 

Pesquisa Operacional tradicional, a definição de ação não envolve nenhuma idéia de 

viabilidade ou realismo. Isso significa dizer que podem existir ações “inventadas” durante o 

processo de apoio à decisão com o intuito de estimular a criatividade dos decisores e gerar um 

melhor entendimento sobre o contexto decisório. 

 Assim, a construção das ações é o conjunto que envolve todas as atividades que a 

literatura denomina como criação, invenção, desenvolvimento, geração, especificação ou 

identificação de oportunidades de ação, e que formam muitas vezes a motivação fundamental 

para a solicitação de um estudo de apoio à decisão (BANA e COSTA, 1995, p. 9). 

 

6.3.1.3 Definição das Problemáticas de Referência 

Os atores do processo de apoio à decisão podem deparar-se com uma série de 

dúvidas em relação à avaliação das ações potenciais do modelo multicritério. Ao considerar o 

conjunto de ações potenciais, reais ou fictícias, os decisores podem ter como objetivos (ROY, 

1981): 

• descrever as ações e suas características de maneira formalizada; 

• classificar as ações em categorias; 

• ordenar as ações em termos de preferência; 

• escolher uma ação ou um conjunto de ações. 

Segundo Ensslin et al. (2001, p. 67), a definição de qual problemática de referência 

deverá ser utilizada depende do tipo de problema dos decisores. Assim, a escolha da 
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problemática de referência que será adotada influenciará o processo de estruturação do 

modelo multicritério, inclusive, em algumas situações, na definição dos critérios de avaliação. 

Problemática da Descrição (P.δ) 

 A problemática da descrição exige a determinação de quais são os aspectos 

fundamentais, de acordo com o sistema de valores dos decisores, a serem considerados na 

descrição das ações. Nesta problemática os decisores não sentem necessidade da ajuda do 

facilitador para avaliar as ações, mas, sim, para auxiliar na realização de uma descrição 

completa e formalizada das ações, seja em termos quantitativos ou qualitativos, de forma a 

orientar o processo para que dados importantes relativos às ações possam ser obtidos, 

entendidos e comparados, de maneira a se conseguir uma descrição adequada de cada ação. 

  Segundo Ensslin et al. (2001, p. 67), a proposição de meios sistemáticos ou 

automáticos de obtenção das informações requeridas sobre as ações também é uma forma de 

implementação desta problemática. Um bom exemplo disto seria a utilização de SIGs - 

Sistemas de Informações Geográficos para o planejamento de recursos hídricos. Os SIGs são 

instrumentos poderosos, manipulados em computador, para integrar dados que provêm de 

sensoriamento remoto, levantamentos de solo, mapas de propriedade da terra, mapas 

topográficos, censo populacional e outros. Sua capacidade maior está em permitir a análise de 

interrelações espaciais de forma rápida e na identificação da realidade.  

Problemática da Alocação em Categorias (P.β) 

 Esta é uma forma de operacionalização de avaliação absoluta, em que cada ação 

potencial é comparada com padrões de referência previamente estabelecidos. De acordo com 

Ensslin e Zanella (1996), esta problemática procura separar as ações,ou somente uma ação, do 

conjunto A de ações potenciais, alocando-as em categorias claramente definidas. Este 

procedimento faz uma pré-qualificação das ações, porque permite determinar quais ações 

serão rejeitadas ou aceitas. Posteriormente, a avaliação relativa permite estudar melhor as 

vantagens de uma ação em relação às outras. 

 Segundo Holz (1999, p. 87), a problemática da alocação em categorias classifica as 

ações em categorias geralmente subdivididas em quatro: a) a triagem nominal, que classifica 

as ações com base nominal, sem haver ordem entre as categorias, como, por exemplo, os 

alunos de um colégio dos quais alguns são inscritos para jogar futebol, outros para jogar 

basquete, etc; b) a triagem ordinal, que define categorias com estrutura de ordem, como, por 



 142

exemplo, os participantes de um curso, no qual há os aprovados e os reprovados, não 

existindo, porém, uma ordem de classificação dos aprovados ou dos reprovados; c) a triagem 

limite, que é feita com base em fronteiras de categorias, como, por exemplo, na existência de 

três categorias de altura de mulheres, sendo que a primeira vai de 1,50 a 1,65 m, a segunda de 

1,65 a 1,80 m, e a terceira de 1,80 a 1,95 m, sendo que uma mulher com 1,70 m de altura se 

enquadra na segunda categoria; e d) a triagem por elementos típicos, em que existem padrões 

de referência comum nos elementos, como, por exemplo, um botânico que examina uma 

planta desconhecida e tenta associar as características das folhas, flores e frutos com as 

características de classes de plantas conhecidas. 

Problemática da Escolha (P.α) 

 Nesta problemática, comparam-se as ações umas com as outras para obter-se uma 

escolha ou uma ordenação. É o caso da avaliação relativa das ações. A problemática da 

escolha é a mais comum de todas e apresenta dois tipos de escolha: na primeira, escolhe-se 

algumas ações entre um grupo de ações escolhidas; na segunda, escolhem-se uma sucessão de 

melhores ações em uma seqüência determinada. 

 A problemática da escolha consiste em adotar um procedimento de seleção de ações 

satisfatórias, de acordo com o sistema de valores dos atores. Dado um conjunto A de ações, 

define-se um subconjunto A', o mais restrito possível, de tal modo que, para cada ação de 

A\A', exista uma ação de A' que lhe é estritamente preferível de acordo com os julgamentos do 

decisor ou, ainda, que o decisor as julgue suficientemente satisfatórias para abandonar as 

ações de A\A'. O facilitador deve encaminhar convenientemente esta avaliação de forma a 

seguir estritamente as preferências do decisor. 

Problemática da Ordenação (P.γ) 

 Na problemática da ordenação, procura-se a ordenação completa ou parcial das ações 

de um conjunto A de ações, por ordem decrescente de preferência dos decisores, segundo um 

procedimento de ranking. Como as ações são comparadas entre si, esta problemática 

caracteriza-se por ser uma avaliação relativa entre as ações. Os critérios para a ordenação das 

ações devem ser um reflexo da superioridade, importância, preferência ou prioridade que o 

decisor atribui a cada ação do conjunto de ações potenciais viáveis. 
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Problemática da Rejeição Absoluta (P.β0) 

Esta problemática é um caso particular da problemática de alocação em categorias, em 

que o decisor define determinadas regras que, se não cumpridas pelas ações, estas são 

eliminadas do conjunto das ações viáveis, antes mesmo que a avaliação do modelo ocorra. 

 Conforme Ensslin et al. (2001, p. 70), esta problemática é operacionalizada mediante 

um critério de rejeição, que poderá levar à eliminação de uma determinada ação do processo 

de avaliação caso não apresente uma performance igual ou superior a um determinado padrão. 

  Para os autores acima citados, o critério de rejeição é um procedimento muito 

utilizado para duas finalidades: reduzir o número de ações a serem consideradas no processo 

de avaliação do modelo multicritério, caso o número de ações seja tão elevado que inviabilize 

a avaliação; e permitir a consideração de aspectos que são não-compensatórios, isto é, a ação 

tem uma deficiência tão grande em um determinado aspecto que nenhum benefício nos outros 

aspectos (trade-off) poderá compensá-la. 

 No presente trabalho, a problemática de avaliação presente na avaliação final será a 

problemática da ordenação. Assim, uma vez definido o contexto decisório como um todo, 

pode-se começar a estruturação do problema. 

 

6.3.2 Estruturação do Problema 

 Segundo Keeney (1992), um processo de tomada de decisão inicia-se a partir do 

reconhecimento de uma situação problemática ou da identificação de uma oportunidade de 

ação. Rosenhead (1989) afirma que, ao contrário do que supõem os procedimentos 

tradicionais da Pesquisa Operacional tradicional, um problema estratégico não se apresenta já 

claramente definido e estruturado, restando apenas o trabalho de solucioná-lo. Assim, a 

importância da fase de estruturação do problema é enfatizada por diversos autores, entre eles 

Bana e Costa (1992), von Winterfeld e Edwards (1986) e Ackermann e Belton (1994).  

 Segundo Bana e Costa (1992), a estruturação do problema visa à construção de um 

modelo formalizado, capaz de ser aceito pelos atores como uma estrutura de representação e 

organização de todo um conjunto de elementos primários de avaliação, que são os objetivos 

dos atores e as características das ações. Este modelo servirá de base à comunicação e 

discussão interativa entre os atores e também à aprendizagem e pesquisa. A estruturação do 
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problema faz com que os atores expressem seus sistemas de valores, podendo ser a base para 

a elaboração, modificação e/ou validação de julgamentos de valor absolutos ou relativos sobre 

ações potenciais ou oportunidades de decisão.  

 Quando uma atividade de estruturação é desenvolvida, o facilitador deve estar atento 

para o fato de que existem diversas abordagens para executar tal tarefa e o comprometimento 

com uma delas vai influenciar diretamente o resultado do processo. Para Bana e Costa (1992), 

este fato decorre da natureza das interações entre aspectos subjetivos e objetivos, assim como 

da natureza do problema. Assim, a estruturação do problema pode centrar-se mais sobre os 

objetivos dos atores, mais sobre as características das ações, ou partir para uma abordagem de 

estruturação por pontos de vista.  

 Keeney (1992) é um dos maiores defensores da estruturação por objetivos. Para o 

autor, a determinação dos objetivos torna explícitos os valores dos decisores. Neste processo 

de estruturação, inicia-se com a identificação dos valores mais estratégicos dos decisores. A 

seguir, parte-se para a decomposição em objetivos mais específicos, mediante um 

encaminhamento mais ou menos interativo entre os decisores e o facilitador. Assim, o 

processo divide-se em duas atividades específicas: definir o que se quer e, depois, imaginar 

como fazer para conseguir atingir esses objetivos.   

 Desta forma, ao adotar uma abordagem de estruturação por objetivos, também 

chamada por decomposição (top-down approach para von Winterfeld e Edwards apud BANA 

e COSTA, 1995), Keeney (1992) afirma que as alternativas são relevantes somente enquanto 

meios para alcançar os objetivos dos atores, traduzindo, desta forma, a convicção de que um 

processo de estruturação por objetivos é muito mais rico do que uma abordagem centrada em 

alternativas.  

 A abordagem de estruturação de problemas com enfoque voltado às características 

das ações (alternative-focused thinking) segue uma abordagem sintética ou por composição 

(bottom-up approach para von Winterfeld e Edwards apud BANA e COSTA, 1995). 

Conforme Bana e Costa (1992), o sistema MAUD - Multi-Attribute Utility Decomposition é 

um representante clássico do enfoque de estruturação por composição.  

 Neste trabalho, será seguida uma abordagem de estruturação por Pontos de Vista 

Fundamentais, criada por Bana e Costa (1992, p. 108), que considera os objetivos dos atores e 

as características das ações como sendo igualmente importantes no processo de estruturação 

do problema.  
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 Assim, a revelação dos Pontos de Vista Fundamentais representa a tarefa de produzir 

os elementos básicos da estrutura do problema.  Eles surgem da identificação e da análise dos 

valores dos atores, que se manifestam através dos seus objetivos, mas também da análise das 

características das ações. Bana e Costa (1992) afirma que do estudo da interação dos dois 

subsistemas, dos atores e das ações, é que surgem os elementos primários de avaliação. Surge, 

então, uma representação que,  uma vez aceita pelos atores, permitirá a avaliação. 

 Como apresentado na Figura 6.1, a estruturação do problema consiste em duas 

etapas: a definição do problema através de uma abordagem soft de estruturação, que são 

abordagens úteis para determinar os objetivos dos atores e fazer um levantamento das 

características ativas das ações, assim como para identificar as relações entre estes fatores; e a 

determinação da família de Pontos de Vista Fundamentais, para posterior estruturação da 

Árvore de Pontos de Vista Fundamentais. 

 

6.3.2.1 Métodos Para Estruturação de Problemas Complexos 

 Diversos métodos para estruturação de problemas complexos têm merecido atenção 

na literatura nos últimos anos. Segundo Rosenhead (1994), os métodos de estruturação de 

problemas complexos são abordagens de auxílio à tomada de decisão e são particularmente 

úteis porque podem acomodar múltiplas perspectivas do problema que está sendo analisado, 

tornando-se, assim, indicados para o apoio à tomada de decisão em grupo. Isto faz com que 

estas abordagens também facilitem a negociação de uma solução de compromisso entre o 

grupo de decisores, bem como uma lista dos assuntos que devem ser discutidos a cada 

encontro.  

 Desta forma, o processo de apoio à decisão é desenvolvido sempre com a 

participação efetiva dos decisores, criando-se, desta forma, um sentimento de “domínio” do 

modelo que está sendo construído. Esta participação é resultado de um processo interativo de 

aprendizagem e a conseqüência disto é uma transparência na formulação do problema, assim 

como nas recomendações feitas ao final do trabalho.  

 Os métodos de estruturação de problemas operam essencialmente de forma cíclica, 

alternando entre as diversas etapas do processo, o que torna a tomada de decisão mais robusta, 

já que existe a possibilidade de retrocesso ou avanço dentro da metodologia a qualquer 

momento. Estas características são comuns a todos os métodos de estruturação de problemas 
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que se inserem dentro de uma convicção de aprendizagem e construtivismo. Dentro deste 

paradigma, procura-se construir um modelo que represente adequadamente os sentimentos 

dos atores envolvidos a respeito do problema que têm em mãos, porém sem a necessidade de 

ditar normas.  

 Noronha (2003, p. 40) apresenta uma coletânea dos cinco métodos mais difundidos 

para estruturação de problemas, visando ao auxílio à tomada de decisões em grupo: 

Brainstorming, Ideawriting, Método Delphi, Nominal Group Technique (NGT) e Mapas 

Cognitivos. Segundo o autor, estes métodos são bastante recorrentes em aplicações que usam 

metodologias multicritério. Entre estes métodos, serão analisados a seguir o Método Delphi, 

devido ao fato deste método utilizar questionários para obter informações de um grupo de 

indivíduos, instrumento este que também foi utilizado neste trabalho com o mesmo intuito, e 

os Mapas Cognitivos, por serem métodos bastante usados para abordagens construtivistas. 

Método Delphi 

 De acordo com Hwang e Lin (1987 apud NORONHA, 2003, p. 41), o objetivo do 

método Deplhi é a obtenção de um consenso que seja o mais confiável possível em um grupo 

de especialistas (experts) a respeito de um determinado assunto, cuja comunicação é feita por 

meio de questionários respondidos por escrito. Segundo Noronha (2003, p. 42), o método 

Deplhi para estruturação de problemas consiste em agrupar julgamentos individuais a respeito 

de um determinado assunto, mediante um conjunto de questionários seqüenciais elaborados 

cuidadosamente, que são intercalados com a análise de suas respostas.  

 O facilitador tem a tarefa de aplicar o método, ou seja, preparar os questionários, 

analisar os seus resultados e organizar encontros com os decisores. É aconselhável formar um 

grupo de trabalho de 5 a 9 pessoas para desenvolver e analisar os questionários, com o 

objetivo de avaliar os dados coletados e revisar os questionários que serão enviados para os 

especialistas. A partir da análise das respostas dos questionários enviados aos especialistas, é 

elaborado um outro questionário para ser novamente respondido. O número de interações 

deste método pode variar entre 3 a 5 questionários seqüenciais, dependendo do grau de 

concordância entre as respostas e da quantidade de informações que foram obtidas para 

resolução do problema. Será mostrado a seguir um exemplo do procedimento adotado pelo 

método Delphi para estruturação de problemas, em que foram executados três questionários 

seqüenciais (NORONHA, 2003, p. 42). 
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1. Desenvolvimento da questão Delphi: a  questão Delphi deve ser elaborada pelo facilitador e 

pelos decisores do problema, sendo, normalmente, uma questão bastante abrangente. Esta 

questão deve ficar bem clara para todos que irão respondê-la. Para isto, o facilitador deve 

perguntar para os decisores que tipo de informação eles desejam obter e onde estas 

informações serão utilizadas. 

2. Seleção e contato com especialistas: os especialistas devem conhecer bem o assunto que 

será abordado e, também, estar dispostos a participar do processo de obtenção de 

informações para o problema em questão. Assim, cabe ao facilitador escolher as pessoas 

que poderão participar deste processo, explicando o assunto e verificando a disponibilidade 

de participação dessas pessoas. 

3. Seleção do tamanho da amostra: para selecionar o tamanho da amostra, o facilitador deve 

observar a homogeneidade do grupo. Se o grupo for homogêneo, entre 10 e 15 pessoas será 

suficiente. Quando a questão envolve opiniões muito díspares, como no caso das políticas 

públicas, formando grupos heterogêneos, o número de pessoas encarregadas de responder 

os questionários poderá chegar a algumas dezenas. 

4. Desenvolvimento e aplicação do primeiro questionário: o primeiro questionário deve 

envolver questões bem abrangentes sobre o tema abordado, sendo importante estipular um 

prazo rígido para devolução dos questionários respondidos pelos especialistas. 

5. Análise das respostas do primeiro questionário: o facilitador e os decisores devem agrupar 

em categorias as respostas obtidas, dando rótulos para cada uma das categorias de 

respostas encontradas. 

6. Desenvolvimento e aplicação do segundo questionário: o segundo questionário é elaborado 

a partir das respostas obtidas no primeiro questionário. O foco deste questionário deve ser 

a identificação de áreas de concordância e de discordância, objetivando o esclarecimento e 

a discussão de alguns tópicos, para auxiliar os participantes no entendimento das posições 

adotadas pelos outros. É solicitado para os participantes votarem nos itens agrupados no 

primeiro questionário. 

7. Análise das respostas do segundo questionário: as respostas do segundo questionário são 

analisadas a partir da contagem dos votos de cada item e do resumo dos comentários feitos 

a respeito dos itens pelos especialistas. Esta etapa tem como objetivo verificar se as 

informações obtidas poderão ser utilizadas para chegar a uma solução para o problema. No 
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caso de as informações serem ainda insuficientes, o próximo questionário deve ser feito de 

maneira a mudar a direção do estudo. 

8. Desenvolvimento e aplicação do terceiro questionário: este questionário tem como objetivo 

aglutinar as informações obtidas com a aplicação do método Delphi. O foco desta etapa é 

fornecer um fechamento para o estudo em questão, apresentando as áreas onde existem 

diversidades de pensamentos, mas também mostrando onde é possível a agregação dos 

julgamentos do grupo, promovendo sugestões para desdobramentos futuros. Neste 

questionário, o resultado da apresentação anterior deve ser apresentado e os participantes 

devem ser encorajados a comentar a respeito das opiniões que foram expressas. Ao final, 

uma votação é feita para eleger os itens que são considerados mais importantes. 

9. Análise das respostas do terceiro questionário: a análise das respostas do terceiro 

questionário segue o mesmo procedimento que foi adotado para a análise do segundo 

questionário. 

10. Preparação do Relatório final: o relatório final deve ter como produto o resumo dos 

objetivos do estudo em questão, o processo que foi adotado e os resultados obtidos. Para 

que haja um fechamento do processo adotado pelo método Delphi, os participantes devem 

receber um resumo dos resultados obtidos a partir do último questionário. 

 Noronha (2003, p. 44) cita algumas vantagens e desvantagens da aplicação do  

método Delphi para estruturação de problemas: 

Vantagens da Aplicação do Método Delphi: 

• o anonimato das pessoas que respondem os questionários é preservado. Este fato previne 

que haja a dominância de um membro, ou mais de um, sobre outros membros 

participantes. 

• permite uma composição heterogênea do grupo de participantes, já que não é necessário 

que as pessoas estejam reunidas fisicamente em um mesmo lugar, possibilitando a 

participação de pessoas espalhadas em amplas áreas geográficas. Também possibilita uma 

participação igualitária de todos os envolvidos no processo. 

• possibilita  fazer uma recuperação posterior de todo o processo, já que todos os dados são 

registrados graficamente.  

• proporciona tempo aos participantes para responderem aos questionários e a buscarem 

informações que julgarem necessárias para respondê-los de forma adequada. 
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• não existem pressões sociais que possam forçar os participantes a abandonar as suas 

idéias, já que não há inter-relações pessoais entre os envolvidos no processo para responder 

aos questionários. 

• evita dispersões que podem ocorrer em reuniões onde os participantes estão fisicamente 

presentes, mantendo a atenção totalmente focada nos objetivos do problema. 

Desvantagens da Aplicação do Método Delphi: 

• consome muito tempo, além de ser um processo lento. 

• ao contrário dos métodos que permitem um contato face-a-face, não permite um 

esclarecimento verbal dos conceitos nos questionários. 

• as questões podem não ser bem compreendidas pelas pessoas encarregadas de respondê-

las ou as pessoas podem sentir dificuldades para expressar-se de forma escrita. 

• O conceito de especialista em um determinado assunto é cientificamente questionável. 

• todo o processo do método Delphi depende muito das pessoas responsáveis por elaborar a 

primeira questão, que, se for feita de forma equivocada, prejudica todo o processo. 

 

Construção de Mapas Cognitivos 

 Os mapas cognitivos constituem-se em uma ferramenta para auxiliar na estruturação 

de problemas complexos. Uma definição formal de mapa cognitivo é que “o mapa é uma 

representação gráfica de uma representação mental que o pesquisador (facilitador) faz 

aparecer de uma representação discursiva formulada pelo sujeito (ator) sobre um objeto (o 

problema) e obtido de sua reserva de representação mental” (MONTIBELLER, 1996, p. 67). 

 O objetivo da construção de um mapa cognitivo é tornar possível o desenvolvimento 

de um diálogo construtivo com os decisores, gerando, assim, um grande volume de 

informações sobre a situação problemática que está sendo analisada. 

 O primeiro passo na construção de um mapa cognitivo é dado quando o facilitador 

pede ao decisor que defina um rótulo para o problema em questão. A partir deste rótulo, pede-

se ao decisor que faça uma lista de elementos primários de avaliação. Estes elementos 

primários de avaliação são fatores que o decisor considera importantes no contexto onde está 

inserido o problema. A partir de cada elemento primário de avaliação devem ser construídos 

conceitos, que irão formar o mapa cognitivo. Os conceitos são formados por um pólo presente 
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(isto é, um rótulo definido pelo decisor para a situação atual) e um pólo contraste (isto é, um 

rótulo para a situação que é o oposto psicológico à situação atual). Este procedimento é 

importante, porque o que vai explicar o significado de um conceito no mapa cognitivo é 

exatamente o contraste entre os pólos. A ligação entre os conceitos do mapa cognitivo é feita 

através de ligações de influência, simbolizadas por flechas, sendo que o texto de cada 

conceito deve ser o mais abreviado possível (máximo de aproximadamente 12 palavras), e 

buscando manter as palavras e frases utilizadas pelos atores. O mapa deve ter uma perspectiva 

orientada à ação. O sentido do conceito está baseado em parte na ação que ele sugere. Tal 

dinamismo pode ser obtido colocando o verbo no início do conceito, por exemplo, 

“assegurar”, “fornecer”, “incrementar”, etc.(ACKERMAN et al., 1995, p. 13). 

 O mapa cognitivo tem uma forma hierárquica de relações de influência do tipo meio-

fim. Logo, a expansão de um mapa cognitivo em direção a seus fins fará o ator explicitar seu 

sistema de valores através de conceitos superiores na hierarquia. Uma expansão em direção a 

seus meios poderá fornecer um conjunto de ações potenciais, através dos conceitos 

subordinados na hierarquia. As expansões podem ser realizadas para qualquer outro conceito, 

utilizando-se a mesma técnica de questionamento. Uma questão importante diz respeito à 

quantidade de conceitos que devem ser incluídos no mapa, onde a resposta, ainda que óbvia, é 

de que apenas aqueles conceitos, crenças, objetivos e valores considerados relevantes devem 

aparecer. Assim, o facilitador precisa buscar entender as características centrais do problema e 

assegurar-se de que aqueles conceitos que as representam estejam presentes no mapa 

(MONTIBELLER, 1996, p. 79).  

 Atuando desta maneira, o facilitador vai obtendo novas informações relevantes do 

problema que está sendo analisado, assim como o seu inter-relacionamento, ao mesmo tempo 

em que o decisor também vai desenvolvendo novas linhas de raciocínio até que, através deste 

esquema de perguntas e respostas, naturalmente se consegue chegar ao objetivo estratégico do 

decisor. O mapa cognitivo pode ser construído com o auxílio do software Decision Explorer 

(EDEN et al., 1992). 

 A construção de mapas cognitivos é um processo cíclico e interativo onde não há 

regras rígidas, podendo-se passar de um enfoque a outro sem maiores problemas, em certos 

momentos explorando os objetivos e valores mais fundamentais do decisor, e em outros 

testando a possibilidade de se implementar determinadas ações. 
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 No que se refere à análise dos mapas cognitivos, em relação a sua complexidade, 

uma das mais importantes a ser feita é a determinação de clusters. Clusters são conjuntos de 

conceitos que estão fortemente interligados entre si, com um mínimo de ligações externas. A 

identificação de clusters relaciona-se com a idéia de que as ligações entre conceitos de um 

mesmo cluster são mais fortes do que as ligações extra-clusters. Segundo Eden et al. (1983, p. 

52), o conjunto de conceitos formador de um cluster define uma área de interesse relacionada 

ao problema. 

 A realização de análise dos mapas cognitivos é bastante interessante e pode facilitar 

um entendimento melhor sobre o problema. Através dos diversos tipos de análises, o mapa 

pode ser simplificado, facilitando a compreensão do fato por parte do facilitador e dos 

decisores, assim como também podem ser levantados pontos que poderiam ser explorados em 

maior profundidade. Já a transição do mapa cognitivo para a árvore de pontos de vista não é 

um processo simples, porque as estruturas existentes entre eles são diferentes. A relação que 

existe entre o objetivo maior e os pontos de vista fundamentais na árvore de pontos de vista 

não é a mesma relação que existe entre os conceitos no mapa cognitivo. No mapa cognitivo, 

as relações são de influência, no sentido meio-fim, sendo que as flechas indicam estes 

relacionamentos. Na arborescência de pontos de vista fundamentais, esta relação não se 

verifica. Os pontos de vista fundamentais não são um meio para atingir o objetivo principal e, 

sim, uma das dimensões utilizadas para defini-lo. Nas relações existentes nos mapas 

cognitivos, relações meio-fim, podem existir processos de influência entre áreas e entre 

conceitos. Na arborescência, estas relações não podem existir porque, se pretende avaliar o 

objetivo maior através dos pontos de vista fundamentais, eles não poderão ser dependentes. 

Isto significa dizer que não pode haver a mesma informação em dois deles, pois, quando se 

for determinar o impacto de uma determinada ação em dois pontos de vista fundamentais, o 

fator que estaria sendo avaliado nos dois pontos de vista apareceria duas vezes e, 

conseqüentemente, iria distorcer o processo de avaliação. 

Vantagens da Construção de Mapas Cognitivos: 

 Segundo Noronha (2003, p. 51), uma das vantagens da construção de mapas 

cognitivos para tomada de decisões em grupo é a agregação dos mapas individuais para 

formar o mapa cognitivo do grupo. Este fato permite que os participantes conheçam os 

aspectos que os outros decisores levam em consideração no contexto decisório que está sendo 

analisado. Outra vantagem da construção de mapas cognitivos é que o número de reuniões 

simultâneas com todos os participantes do grupo é reduzido, sendo necessárias apenas no 
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processo de agregação dos mapas individuais. Além disso, os mapas cognitivos possuem uma 

representação gráfica, que facilita a visualização clara das idéias de todos os participantes do 

grupo. 

Desvantagens da Construção de Mapas Cognitivos: 

 De acordo com Noronha (2003, p. 51), uma das desvantagens da construção de 

mapas cognitivos é o tempo necessário para a sua elaboração, principalmente quando se 

trabalha com um grupo de decisores. Um mapa cognitivo que é elaborado a partir da análise 

de documentos pode demorar de 3 a 6 semanas para ser executado, sendo que um mapa feito 

com base em questionários pode demorar até 5 meses para ficar pronto. Outra desvantagem é 

que os mapas cognitivos de grupos apresentam centenas de conceitos, que podem prejudicar a 

sua compreensão.  

 Além do tempo gasto pelo facilitador para elaboração dos mapas cognitivos, existe a 

falta de tempo dos participantes para reunirem-se com o facilitador, tanto para as entrevistas 

individuais, quanto mais para a agregação desses mapas para construção do mapa do grupo, 

uma vez que todos precisam estar reunidos para que isto aconteça. Nos dias atuais, tempo é 

um recurso extremamente escasso. 

 Para Noronha (2003, p. 51), outra limitação da construção de mapas cognitivos para 

estruturação de problemas é a existência de formas de pensamento que não envolvem relações 

de causa-efeito ou de meios-fim, dificultando a construção dos mapas. Também é difícil de 

estimar o quanto um determinado conceito influencia outro. Além disso, as relações de poder 

existentes entre os participantes podem afetar o processo de agregação dos mapas cognitivos 

individuais para construção do mapa cognitivo do grupo, podendo privilegiar alguns membros 

do grupo em detrimento de outros. 
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6.3.2.1.1 Técnica para o Levantamento de Valores dos Decisores – Os Elementos 

Primários de Avaliação 

 Neste trabalho, serão seguidas as orientações ditadas por Keeney (1992) para a 

estruturação de problemas complexos. Segundo Keeney (1992), a primeira etapa para a 

estruturação de um problema é a obtenção dos elementos primários de avaliação.  

 Para Keeney (1992), os elementos primários de avaliação são aspectos considerados 

relevantes pelos decisores para a tomada de decisões. De acordo com Ensslin et al. (2001, p. 

79), os elementos primários de avaliação podem ainda ser constituídos de objetivos, metas, 

valores dos decisores e alternativas. 

 Segundo Noronha (2003, p. 63), uma das maneiras para a obtenção dos elementos 

primários de avaliação é fazer entrevistas com os decisores onde, através de um processo de 

brainstorming (OSBORN, 1993), os decisores são incentivados a citar os aspectos que são 

considerados por eles ao analisar o contexto decisório. 

 Visando auxiliar os decisores na definição dos elementos primários de avaliação, o 

facilitador pode, inicialmente, definir um rótulo para o problema, perguntando ao decisor, de 

acordo com a sua visão, qual é o contexto decisório, qual é a problemática em questão, ou 

seja, qual é o foco das suas preocupações neste contexto (NORONHA, 2003). Keeney (1992) 

sugere algumas questões para auxiliar o facilitador na obtenção dos elementos primários de 

avaliação dos decisores, listadas a seguir: 

1. Quais são os objetivos estratégicos neste contexto? 

2. Quais os aspectos que o sr. gostaria de levar em conta neste processo? 

3. Quais são as maiores dificuldades em relação ao estado atual? 

4. Quais são as metas, restrições e linhas gerais que seriam adotadas pelo sr. neste processo? 

5. Quais são as características que distinguem uma ação boa de uma ação ruim? 

6. Quais são as conseqüências das ações boas, ruins ou inaceitáveis? 

7. Quais são, para o sr., segundo a perspectiva de outro decisor, os aspectos desejáveis, ações, 

dificuldades e outros? 

 

 Seguindo este roteiro, obtendo um rótulo para o problema, segundo a visão de cada 

decisor, e fazendo os questionamentos listados acima, podem ser obtidos os elementos 

primários de avaliação. Posteriormente, os elementos primários de avaliação (ou 
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preocupações) podem ser agrupados em áreas de interesse, através da junção das 

preocupações que expressam idéias semelhantes (BELTON, 1997). O resultado deste 

processo é uma lista de interesses articulados com princípios lógicos, mas não de maneira 

estruturada. Segundo Ensslin et al. (2000, p. 7), neste momento, ainda não é necessário 

preocupar-se com a consistência ou redundância dos conceitos emitidos pelos decisores. Esta 

preocupação faz parte da próxima etapa, que diz respeito à estruturação do modelo 

multicritério. 

 

6.3.3 Estruturação do Modelo Multicritério 

 Para que seja possível fazer uso de um modelo multicritério de avaliação, através de 

uma função de agregação aditiva, o processo de estruturação do problema evolui para a 

estruturação de uma árvore de pontos de vista. 

 

6.3.3.1 Estruturação da Árvore de Pontos de Vista 

 A estrutura de modelo multicritério que será utilizada neste trabalho é a de Árvore 

(BELTON, 1990). A estrutura arborescente (árvore) utiliza a lógica da decomposição, em que 

um critério mais complexo de ser mensurado é decomposto em sub-critérios de mais fácil 

mensuração. Assim, o critério de nível hierárquico superior é definido pelo conjunto de 

critérios de nível hierárquico inferior que estão ligados a ele na árvore. 

 Segundo Keeney (1992), os critérios de nível hierárquico inferior devem ser 

mutuamente exclusivos e necessitam, coletivamente, fornecer uma caracterização exaustiva 

(completa) do critério de nível hierárquico superior. Também devem existir pelo menos dois 

critérios de nível hierárquico inferior conectados ao critério de nível hierárquico superior. 

 A estrutura arborescente apresenta os critérios de forma simples e clara, permitindo 

organizar e hierarquizar os diversos aspectos a serem levados em conta quando da avaliação 

das ações. Assim constrói-se uma Árvore de Pontos de Vista (BANA e COSTA, 1992). 

Outros autores utilizam nomenclaturas diversas para descrever a estrutura arborescente, como 

Keeney (1992), Goodwin e Wright (1991) e outros. 
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 Os Pontos de Vista podem ter diferentes níveis  de especificação e de formalização. 

Distinguem-se as áreas de interesse como um agrupamento de Pontos de Vista relativos a 

uma área do problema.  

Determinação da Família de Pontos de Vista Fundamentais 

 Os Pontos de Vista Fundamentais (PVFs) são os aspectos considerados fundamentais 

pelos decisores para avaliar as ações potenciais. Os PVFs devem explicitar os valores que os 

decisores consideram importantes em determinado contexto e, ao mesmo tempo, definir as 

características (propriedades) das ações que são de seus interesses. Os PVFs são os eixos de 

avaliação do problema (ENSSLIN et al., 2001, p. 127).  

 Para Bana e Costa (1992, p. 8), os elementos primários de avaliação dividem-se em 

duas categorias: objetivos dos atores e características das ações. Essas duas categorias unidas 

formam um “ponto de vista”. Um ponto de vista representa todo aspecto da realidade 

decisional que os atores entendem como importante para a construção do modelo de avaliação 

das ações. Logo, os valores dos atores se traduzem pelos pontos de vista . 

 Os pontos de vista podem ser fundamentais (PVF) ou elementares (PVE). Os pontos 

de vista elementares relacionam-se com aspectos que são meios para alcançar pontos de vista 

fundamentais. Um conjunto de pontos de vista elementares podem formar um ponto de vista 

fundamental. Já os pontos de vista fundamentais apresentam-se como um fim em  si mesmo, 

têm importância estratégica no contexto decisório, “são importantes porque são importantes”. 

Propriedades dos Pontos de Vista Fundamentais 

 Para que se possa construir um modelo multicritério, os candidatos a Pontos de Vista 

Fundamentais precisam constituir-se em uma família de pontos de vista fundamentais (Bana e 

Costa, 1992, p. 16). Para que isto aconteça, os pontos de vista fundamentais precisam 

obedecer a uma série de propriedades, as quais são essenciais para a consistência do modelo 

de avaliação que são as seguintes: 

1) consensualidade: um PVF deve ser aceito por todos os atores como suficientemente   

importante para influenciar a decisão e, portanto, ser levado em conta no modelo; 

2) operacionalidade: para tornar-se operacional um ponto de vista deve permitir a    existência 

de  uma escala de preferência local associada aos níveis de impacto de tal PVF  e 

possibilitar a  construção de um indicador de impacto (a repercussão de cada ação em 
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cada PVF). A primeira condição é necessária mas não suficiente visto que é indissociável 

da segunda; 

3) inteligibilidade: um PVF deve servir como ferramenta que permita a modelação de  

preferência dos atores, bem como ser uma base de comunicação, argumentação e  

confrontação de valores e convicções entre os mesmos; 

4) isolabilidade: um PVF é isolável se é possível avaliar as ações segundo o mesmo, 

independentemente do impacto destas ações sobre os outros pontos de vista; 

5) concisão: a quantidade de PVF’s não deve ser grande a ponto de prejudicar a compreensão 

ampla do modelo, devem ser respeitados os limites cognitivos dos atores; 

6) exaustividade: devem ser levados em conta  todos os elementos primários julgados 

importantes para a avaliação das ações; 

7) coesão e monotonicidade: uma família de PVF deve garantir a coesão entre o papel de cada 

um dos PVF para a formação de julgamentos de valor local e o papel que estes exercem na 

elaboração de preferências. Assim, não se pode dissociar a formação de tais julgamentos, 

restrito  a cada PVF, do todo que é o contexto decisório; 

8) não redundância ou minimalidade: uma família de PVF’s não deve ter PVF’s redundantes, 

quais sejam, aqueles que têm problemas de dependência entre si. Quando tal dependência 

ocorre, o conjunto de PVF’s não é mínimo. O fenômeno da redundância  faz com que 

acabem sendo levados em conta mais de uma vez (em mais de um PVF) elementos 

primários julgados importantes pelos atores, o que acaba provocando distorções quando da 

agregação das avaliações locais. 

 Assim, uma família de pontos de vista fundamentais é um conjunto de pontos de 

vista que respeita todas essas propriedades exigidas pela metodologia, propriedades estas que 

vão tornar possível a agregação de todas as avaliações parciais em uma avaliação global das 

ações potenciais. 

 Uma árvore de pontos de vista possui uma estrutura hierárquica, onde o nível mais 

baixo da estrutura arborescente é formado por pontos de vista elementares que são meios para 

alcançar os pontos de vista fundamentais. Após, o agrupamento de pontos de vista 

fundamentais vai formar áreas de interesse, que, por sua vez, vão formar o objetivo global do 

processo decisório. 
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 Além de tornar mais compreensível e mais claro o que está em causa na situação 

decisional em questão, a estrutura arborescente de pontos de vista irá facilitar o trabalho de 

tornar operacionais os pontos de vista fundamentais, já que a análise dos pontos de vista 

elementares hierarquicamente inferiores a cada ponto de vista fundamental vai revelar 

possíveis indicadores e/ou cursos de ações para alcançar os valores representados no ponto de 

vista fundamental. A árvore de pontos de vista será utilizada até o final do processo, de 

maneira que se alcance uma boa decisão (CORRÊA, 1996, p. 76). 

Depois de construída a estrutura arborescente, a próxima etapa é a construção dos 

descritores que irá tornar os pontos de vista fundamentais operacionalizáveis.  

 

6.3.3.2 Definição de Descritores 

Depois de estruturar a Árvore de Pontos de Vista Fundamentais, é necessário 

construir um critério que permita mensurar a performance de cada ação avaliada em todos os 

pontos de vista. Considera-se que foi construído um critério de avaliação para um dado ponto 

de vista a partir da determinação de um descritor associado a uma função de valor. Um 

critério de avaliação deve permitir mensurar, da forma menos ambígua possível, a 

performance das ações segundo um ponto de vista. 

Os descritores são uma escala de valores que se constrói para cada um dos pontos de 

vista fundamentais e que tem como objetivo auxiliar na compreensão do que cada uma dessas 

ações representam e como elas irão impactar. Como os pontos de vista devem refletir os 

valores dos decisores, bem como certas características das ações consideradas importantes por 

eles, faz-se necessária a construção de uma função operacional sobre cada um dos pontos de 

vista fundamentais, de modo a auxiliar a compreensão de um ambiente decisional complexo. 

Especificamente, a construção de uma função operacional para cada ponto de vista 

fundamental vai clarificar o seu significado, tornando-o mais inteligível e fazendo com que 

não haja ambigüidade na sua interpretação por diferentes atores (KEENEY, 1992, p. 99). 

 A construção de descritores é importante para auxiliar na compreensão do ambiente 

decisional, tornar o ponto de vista mais inteligível, em algumas situações levar a soluções 

“óbvias” para o problema e possibilitar a construção de escalas de preferência locais. 

 

Classificação dos Descritores 
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 Os descritores podem ser classificados como qualitativos ou quantitativos, discretos 

ou contínuos e diretos, indiretos ou construídos. O descritor é quantitativo quando descreve 

adequadamente o ponto de vista utilizando somente números, por exemplo, o custo de um 

automóvel, distância até um determinado local. O descritor é qualitativo, quando, além de 

números, necessita de expressões semânticas para descrever o ponto de vista (Bana e Costa, 

1992, p. 126).  

 Segundo o mesmo autor, quando um ponto de vista for descrito por uma função 

matemática contínua, o seu descritor é classificado como contínuo e, se for descrito por um 

número finito de níveis, o seu descritor é dito discreto. 

O descritor é direto quando possui um conjunto de níveis naturalmente associado ao 

ponto de vista em questão, por exemplo, o custo de um automóvel, que é medido em unidades 

monetárias, distância até um determinado local, que é medida em Km. O descritor é indireto 

quando não descreve o ponto de vista diretamente, mas serve como indicador, por exemplo, a 

distância de um aeroporto até um determinado hotel. A distância é medida em Km, mas não 

estão se considerando as condições da estrada. Então, quanto tempo levaria um táxi para ir do 

aeroporto até o hotel? Neste caso, o tempo é um descritor indireto. Os descritores indiretos 

tornam a tarefa de construção dos descritores mais simples, porém aumentam o risco de 

redundância e erros de significação (Bana e Costa, 1992, p. 126). 

O descritor construído descreve pontos de vista onde os elementos primários estão 

fortemente imbricados e seu uso se faz necessário porque em muitas situações é muito difícil, 

senão impossível, encontrar descritores naturais para determinados pontos de vista; por 

exemplo, capacidade didática de um professor, em que se utiliza um conjunto de 

características que se identifica como importante para avaliar este ponto de vista, como 

clareza, utilização de recursos audio-visuais, entonação e etc. A técnica de construção de 

descritores para estes pontos de vista, então, consiste na combinação de estados dos elementos 

primários de avaliação (BANA e COSTA, 1992, p. 126).  

 

Propriedade dos Descritores 

Uma exigência básica que deve ser feita a um descritor para que este operacionalize 

adequadamente um ponto de vista fundamental é a de não-ambigüidade. É considerado não 

ambíguo aquele descritor em que cada um de seus níveis de impacto tem um significado 

claro, para que não haja confusão na fase de estruturação e ou avaliação das ações. Segundo 
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Keeney (1992, p. 112), são três as propriedades dos descritores: mensurabilidade, 

operacionalidade, e compreensibilidade. 

Um descritor que é mensurável define um ponto de vista fundamental de forma mais 

detalhada que este PVF sozinho. Descritores qualitativos que se utilizam freqüentemente de 

níveis de impacto do tipo “muito bom”, “bom”, “fraco”, etc., colaboram para a diminuição da 

mensurabilidade do descritor, já que aumentam o grau de ambigüidade envolvido na definição 

dos níveis de impacto. Também para descritores indiretos pode haver problemas de 

mensurabilidade, especialmente quando a escolha do descritor não é adequada ao ponto de 

vista que se quer tornar operacional. 

 Um descritor é operacional quando é adequado para dois propósitos: tanto para 

descrever uma possível conseqüência de uma ação potencial com respeito ao PVF para o qual 

foi construído, quanto para fornecer uma base sólida de discussão para julgamentos de valor a 

respeito da atratividade dos vários níveis de impacto sobre o ponto de vista em questão. Desta 

forma, as reais conseqüências de uma ação potencial com respeito a um dado ponto de vista 

devem ser descritas por um, e somente um, nível de impacto do descritor associado a este 

ponto de vista fundamental. Também é necessário, para garantir a operacionalidade do 

descritor, que seja possível expressar preferências relativas em relação aos diferentes níveis de 

impacto deste descritor. 

Todos os descritores devem ser compreensíveis.  Isto significa dizer que não deve 

existir ambigüidade na descrição das conseqüências das ações potenciais em relação ao ponto 

de vista relacionado e nem deve haver ambigüidade na interpretação destas conseqüências.  

Portanto, não deve haver perda de informações quando uma pessoa associa um determinado 

nível de impacto a uma ação potencial e outra pessoa o interpreta. 

 

Etapas para a Construção de Descritores 

A construção dos descritores é dividida em cinco etapas:  

1)  identificar os pontos de vista elementares; 

2)  identificar os possíveis estados dos pontos de vista elementares; 

3)  identificar as possíveis combinações dos estados; 

4)  hierarquizar as possíveis combinações dos estados; 

5)  descrever as combinações. 
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As informações necessárias para identificar os pontos de vista elementares, fatores 

utilizados (quando necessário) para avaliar os pontos de vista fundamentais, são encontradas 

no modelo de estruturação do problema, juntamente com o decisor, buscando identificar qual 

é o significado de um determinado ponto de vista fundamental, o que ele deseja avaliar e 

quais são os aspectos que deverão ser considerados. 

A identificação dos possíveis estados é feita quando se pergunta ao decisor que 

estados ele julga conveniente colocar para o processo de avaliação nos pontos de vista 

fundamentais ou elementares. Às vezes, em determinadas situações, apenas o decisor não 

basta para definir estes estados e pessoas especializadas precisam ser consultadas. Não é 

recomendada a comparação de mais do que 9, no máximo 10, características ou níveis, 

simultaneamente. O propósito da abordagem MCDA é dividir um grande problema complexo 

num conjunto de pequenos problemas que se domina facilmente. 

A hierarquização das possíveis ações, quando for simples, pode ser feita 

manualmente. Se for mais complexa, em torno de nove combinações, utiliza-se um 

instrumento que é o algoritmo de Thompson, que é uma matriz quadrada com o número de 

combinações que se deseja obter. A ordem hierárquica é dada pela soma de cada uma das 

linhas da matriz. Não pode haver inconsistências na matriz, pois, se isto acontecer, é porque 

algo está errado e tem-se de fazer tudo de novo. 

A quinta etapa se refere à descrição das combinações, que serão os níveis do 

descritor. A descrição de cada nível é feita como uma matriz, onde a primeira coluna 

corresponde à ordem hierárquica dos níveis e o primeiro nível corresponde à melhor 

alternativa e o último nível corresponde à pior alternativa. A segunda coluna é a descrição dos 

níveis e a terceira coluna é a representação simbólica.  

 

Escolha na Utilização de Descritores  

Segundo Keeney (1992, p. 118), um descritor adequado é essencial para melhorar a 

comunicação entre os atores, gerar melhores alternativas e também para tornar possível a 

quantificação do modelo de valor dos atores.  

Quando um descritor direto está disponível, então este deve ser escolhido. Porém, em 

muitas situações, este descritor direto não existe ou, então, não é adequado. Deve-se escolher, 

nesse caso, entre um descritor construído ou indireto, o que torna o processo mais complexo. 
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Os descritores construídos avaliam bastante bem as dimensões relacionadas ao ponto de vista 

fundamental, porém são mais suscetíveis a problemas de compreensibilidade e 

operacionalidade. 

Em alguns problemas pode ser útil decompor um ponto de vista fundamental em 

diversos pontos de vista mais elementares.  A vantagem deste procedimento reside no fato de 

que muitas vezes é possível encontrar descritores diretos para estes pontos de vista 

elementares.  A desvantagem é que será necessária uma quantidade maior de informações. 

Para Keeney (1992, p. 118), o uso de descritores indiretos reduz o número de descritores 

necessários em um problema e simplifica a descrição das conseqüência das ações. Porém, 

uma ampla utilização de descritores indiretos aumenta o risco de redundância. 

O processo de escolha do tipo e, posteriormente, da construção de descritores é 

extremamente útil para a estruturação do problema. A escolha de um descritor vai fazer com 

que apareçam novos valores, aumentando o grau de conhecimento sobre o problema.  Assim, 

se em um primeiro grau de exigência poderia parecer suficiente um certo tipo de descritor, à 

medida que o processo de estruturação vai avançando, é provável que seja necessária uma 

formalização maior na construção dos níveis de impacto de um descritor, de maneira a tornar 

operacional o ponto de vista envolvido, possibilitando a quantificação do modelo de valores 

dos decisores e uma posterior avaliação das ações potenciais que se apresentam (KEENEY, 

1992, p. 118). 

 

Níveis de Impacto de Referência Bom e Neutro 

 De acordo com Ensslin et al. (2001, p.163), depois de construir os descritores, devem 

ser definidos, em cada um deles, dois níveis de impacto de referência, que são os níveis Bom e 

Neutro. A definição desses níveis de impacto é importante para os procedimentos de 

verificação da independência preferencial entre os Pontos de Vista e, principalmente, para a 

determinação das taxas de substituição do modelo. 

 A partir da definição dos níveis de impacto Bom e Neutro, fica mais claro, no 

processo de apoio à decisão, identificar quais as ações que são mais atrativas (aquelas que têm 

a performance acima do nível Neutro) e quais ações são menos atrativas (com desempenho 

abaixo do nível Neutro). O nível Bom demarca as ações cuja performance fica acima das 

expectativas dos decisores. 
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 Para Ensslin et al. (2001, p. 164), os níveis de referência Bom e Neutro são usados 

para reconhecer as ações com performance em nível de excelência (acima do nível Bom), as 

ações com performance competitiva (entre os níveis Bom e Neutro) e as ações com 

performance comprometedora (abaixo do nível Neutro), de acordo com a percepção dos 

decisores. A partir disso, pode-se concluir que os níveis de impacto que apresentam uma 

performance inferior ao nível Neutro representam, para os decisores, uma situação não 

satisfatória, porém aceitável. Já os níveis de impacto que se situam entre os níveis Bom e 

Neutro são aqueles que apresentam um desempenho dentro das expectativas dos decisores. 

Para finalizar, os níveis de impacto que se situam acima do nível Bom são aqueles que 

possuem um desempenho acima das expectativas dos decisores, mas ainda representando 

situações factíveis. A Figura 6.3, apresentada a seguir, auxilia na visualização da definição 

dos níveis de referência Bom e Neutro em um descritor. 

 

 
Figura 6.3. Definição e Significado dos Níveis de Impacto de Referência Bom e Neutro em um Descritor 
(adaptado de ENSSLIN et al., 2001, p. 164).  

 

Independência Preferencial Mútua 

 Uma das propriedades que deve ser obedecida pelos Pontos de Vista Fundamentais é 

a isolabilidade. Assim, para um ponto de vista ser considerado isolável, as ações potenciais 

devem poder ser avaliadas neste ponto de vista, independentemente da performance destas 

ações nos outros Pontos de Vista Fundamentais que compõem a família de PVFs. 

 Neste trabalho, em que se deseja construir uma função de valor multi-atributo, a 

isolabilidade requerida é apenas a de independência preferencial mútua, verificada entre todos 

os pares de Pontos de Vista Fundamentais. A verificação da isolabilidade entre os PVFs só 

pode ser realizada quando todos os descritores destes pontos estiverem definidos, assim como 

os níveis de impacto Bom e Neutro. 
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De acordo com Ensslin et al. (2001, p. 165), um Ponto de Vista Fundamental é 

preferencialmente independente dos demais pontos de vista se a ordem (ordinalidade) e a 

intensidade (cardinalidade) de preferência entre um par de ações potenciais, neste PVF, não 

dependem da performance destas mesmas ações nos demais pontos de vista. Os autores 

ressaltam que, em uma abordagem construtivista de apoio à decisão, a única dependência 

exigida entre os PVFs é a preferencial. Assim, se dois PVFs são estatisticamente dependentes, 

mas os decisores julgarem-nos preferencialmente independentes, segundo o seu sistema de 

valores, eles serão considerados isoláveis. 

O teste de independência preferencial deve ser feito par-a-par, ou seja, se um PVF1 é 

independente preferencialmente do PVF2 e se o PVF2 também é preferencialmente 

independente do PVF1, pode-se considerá-los mutuamente preferencialmente independentes. 

Segundo Beinat (1995), do ponto de vista teórico, o teste de independência 

preferencial deveria ser feito entre todos os pares de Pontos de Vista Fundamentais. 

Entretanto, na prática, este procedimento se torna inviável devido ao grande número de 

comparações. Desta forma, segundo Ensslin et al. (2001, p. 167), o teste de independência 

preferencial deve ser executado somente nos casos em que exista alguma suspeita de 

dependência entre os pontos de vista. 

Os dois tipos de independência preferencial que devem ser examinados referem-se, 

primeiramente, à independência preferencial ordinal e, logo após, à independência 

preferencial cardinal. A independência preferencial ordinal caracteriza-se por colocar os 

pontos de vista fundamentais em uma ordem de preferência crescente ou decrescente. Já na 

independência preferencial cardinal, com base na ordenação que foi feita anteriormente, é 

preciso dizer o quanto um ponto de vista fundamental é preferível ao outro.  

 Assim, se os pontos de vista fundamentais forem cardinalmente preferencialmente 

independentes, obrigatoriamente, também serão ordinalmente preferencialmente 

independentes. Portanto, basta fazer o teste de independência preferencial cardinal entre os 

Pontos de Vista Fundamentais. 

 A verificação da independência preferencial é fundamental para a construção de um 

modelo multicritério porque permite realizar uma avaliação local das ações, ou seja, pode-se 

medir a performance de uma determinada ação em um Ponto de Vista Fundamental, 

independentemente da sua performance nos outros PVFs. Também permite realizar uma 
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avaliação global das ações, que significa determinar a performance global de uma 

determinada ação, levando-se em conta todos os critérios do modelo. 

Depois de feito o teste de independência preferencial cardinal com todos os Pontos 

de Vista Fundamentais do problema, o processo de avaliação evolui para a construção de 

funções de valor sobre cada um dos descritores construídos anteriormente. 

 

6.3.3.3 Obtenção de Funções de Valor 

 Segundo Ensslin et al. (2001, p. 187), uma vez definido como avaliar as ações 

potenciais em cada Ponto de Vista, mediante a utilização de descritores, é necessário 

quantificar a performance dessas ações segundo o sistema de valores dos decisores. Assim, as 

funções de valor são um instrumento para auxiliar os decisores a expressar, de forma 

numérica, as suas preferências.  

 Para os autores acima citados, a função de valor é utilizada para ordenar a 

intensidade de preferência (diferença de atratividade) entre pares de níveis de impacto ou 

ações potenciais. Desta forma, a função de valor deve ser construída para os decisores com o 

objetivo de avaliar as ações segundo um determinado ponto de vista. 

 Beinat (1995, p. 11) cita um conjunto de vantagens no uso de funções de valor, entre 

as quais se encontram as seguintes: 

• as funções de valor permitem tratar os valores e julgamentos humanos de forma lógica, 

explícita e sistemática; 

• permitem a análise de informações numéricas e qualitativas ao mesmo tempo; 

• apresentam ligações explícitas entre fatos e julgamentos de valor, e os múltiplos objetivos 

podem ser abordados explicitamente; 

• tornam claro o que as pessoas querem alcançar e permitem levar em consideração uma 

ampla faixa de estratégias de avaliação. 

 Segundo Beinat (1995, p. 21), a teoria das funções de valor é um ramo de uma teoria 

mais geral que está baseada no conceito de maximização da utilidade. Na teoria da utilidade, 

parte-se do princípio de que existe uma função real avaliada, chamada função de utilidade, 

que consegue avaliar cada alternativa com um escore de utilidade. O decisor procura 
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maximizar este escore de utilidade. Através do uso das funções de utilidade, as preferências 

sobre opções de decisão podem ser transformadas em relações aritméticas. 

 Dentro da teoria da utilidade, distinguem-se as funções de utilidade propriamente 

ditas e as funções de valor. Enquanto as funções de utilidade lidam com situações de 

incerteza, as funções de valor são usadas em situações de certeza (KEENEY e RAIFFA, 

1993). Enquanto nas primeiras é preciso usar distribuições de probabilidade, nas funções de 

valor a incerteza não é tratada de forma explícita, mas é levada em conta, fazendo-se análises 

de sensibilidade após avaliar as ações. 

 De acordo com Ensslin et al. (2001, p. 189), matematicamente, uma função de valor     

v: D → ℜ deve observar três condições, sendo que as duas primeiras já foram discutidas no 

capítulo anterior. Essas condições devem ser observadas entre todos os pares de ações 

potenciais (níveis de impacto). 

 Assim, sejam quatro ações a, b, c, d, que pertencem ao conjunto A de ações viáveis: 

1. v (a) > v (b) se e somente se, para o decisor, a é mais atrativa que b (a P b). 

2. v (a) = v (b) se e somente se, para o decisor, a é indiferente a b (a I b). 

3. v (a) - v (b) > v (c) - v (d)  se e somente se, para o decisor, a diferença de atratividade entre 

a e b é maior que a diferença de atratividade entre c e d. 

 É importante ressaltar que a literatura sobre o assunto, como, por exemplo, Keeney 

(1992) e Beinat (1995), consideram as funções de valor como representações matemáticas de 

julgamentos humanos, que fornecem uma descrição analítica do sistema de valores dos 

indivíduos envolvidos na decisão e tem por objetivo captar as partes do julgamento humano 

envolvidos na avaliação das alternativas. Porém, ao adotar-se uma abordagem construtivista, 

esta definição não é seguida.  

 Assim, segundo Ensslin et al. (2001, p. 190), as pesquisas na área de tomada de 

decisão comportamental argumentam que, quando as pessoas se defrontam com uma 

determinada decisão, elas não utilizam funções numéricas (utilidade ou valor) para avaliar as 

ações. Desta forma, as funções de valor são adotadas como ferramentas artificiais, sugeridas 

pelo facilitador, com o objetivo de fazer com que os decisores reflitam sobre as suas 

preferências de forma quantitativa. 



 166

6.3.3.3.1 Métodos para Construção de Funções de Valor 

 Existem diversos métodos para a construção de funções de valor. Fishburn (1967, p. 

438) apresenta 24 métodos de estimativa de utilidades aditivas. Os métodos mais comuns são: 

a Pontuação Direta (Direct Rating), a Bissecção e o Julgamento Semântico. 

 O método da Pontuação Direta é um método numérico amplamente utilizado para 

construção de funções de valor, principalmente nos países de língua inglesa. Neste método, 

existem escores estimados de um descritor. É preciso atribuir um valor que representa a 

diferença de atratividade entre dois escores. O valor varia entre 0 e 1. De forma direta, atribui-

se um número a estas diferenças até se conseguir estimar a função. Assim, dado um conjunto 

de alternativas, o decisor é questionado a identificar a melhor e a pior do conjunto. Para esses 

dois estímulos são associados dois valores que servirão de âncora para a escala (geralmente 

usa-se 0 e 100 por facilidade de cálculo). Em seguida, os decisores são questionados para 

expressar numericamente a atratividade dos demais estímulos, em relação às âncoras, ou seja, 

existe uma série de níveis ou estados, já identificada uma ordem crescente ou decrescente de 

possíveis estados e atribui-se o valor “0” para o pior nível e o valor “100” ao maior nível. No 

método da Pontuação Direta não é solicitada a ordem das alternativas, e, sim, a melhor 

alternativa e a pior, portanto, os erros são comuns. Recomenda-se, então, não só identificar 

apenas a melhor e a pior das alternativas, mas, principalmente, a hierarquia, a ordenação 

completa dessas alternativas.  

 O método da Bissecção é muito útil para descritores contínuos. Dados os dois 

escores extremos de um descritor, pede-se ao decisor que identifique o estímulo cujo valor é a 

metade dos dois valores extremos. Posteriormente, este novo valor gerado é usado para ser 

um extremo de um espaço formado com outro extremo existente. Através da estimativa de um 

valor que divide estes espaços, vão-se refinando todos os espaços até se obter uma função de 

valor completa. 

 Segundo Ensslin et al. (2001, p. 195), nos métodos de julgamento semântico, a 

função de valor é obtida mediante comparações par-a-par da diferença de atratividade entre as 

ações potenciais. Essas comparações são feitas, solicitando-se aos decisores que expressem 

qualitativamente, por meio de uma escala ordinal semântica (com palavras), a intensidade de 

preferência de uma ação sobre a outra. 

 Um desses métodos é o MACBETH (Measuring Attractiveeness by a Categorical 

Based Technique), desenvolvido por Bana e Costa e Vansnick (1995) e implementado em 
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software. Neste trabalho, a tarefa de construção das funções de valor será feita através deste 

método.  

 

6.3.3.3.2 Método MACBETH para Construção de Funções de Valor 

O  MACBETH é definido pelos autores como uma abordagem interativa de medição 

cardinal de julgamentos com a finalidade de facilitar a medição dos graus de atratividade em 

processos decisórios.  

 Usando os julgamentos semânticos, os autores do MACBETH evitam que os 

decisores tenham que fazer estimativas quantitativas sobre as diferenças de atratividade. Desta 

forma, são usadas classes de preferências para expressar as diferenças. Existem sete 

categorias de preferência que descrevem essas diferenças. A avaliação exige apenas que todas 

as possíveis alternativas sejam comparadas duas a duas. A função de valor, representante 

destes julgamentos, é estimada por programação linear, que seleciona os valores mais 

consistentes com as preferências reveladas. 

 Assim, o método MACBETH foi criado por Bana e Costa e Vansnick (1995) com o 

objetivo de facilitar a construção de uma escala cardinal sobre o conjunto A de ações. Nos 

métodos mostrados anteriormente, existe um processo interrogatório entre facilitador e 

decisor para se obterem as intensidades de preferências. Os autores do MACBETH mostram 

que o problema, em todos os métodos, reside no fato de todos eles obrigarem o decisor a 

comparar, de forma explícita, diferenças de preferência entre dois pares de ações. 

 Os autores do MACBETH procuraram evitar que sejam feitas perguntas ao decisor 

do tipo: “a diferença de atratividade entre a e b é maior, igual ou menor que a diferença de 

atratividade entre c e d ?”. Bana e Costa e Vansnick (1995) colocaram a alternativa de se 

perguntar ao decisor apenas questões sobre duas ações de cada vez, sendo necessário que o 

decisor faça um juízo absoluto sobre a diferença de atratividade entre duas ações. Os autores 

criaram, então, uma escala semântica, formada por sete categorias de diferença de 

atratividade, com o objetivo de facilitar o diálogo entre o facilitador e os decisores. Estas 

categorias permitem a passagem de um valor semântico para um valor cardinal. 

 Existe no MACBETH uma codificação numérica interna que associa um número real 

v(a) a cada ação a do conjunto A, de modo que as diferenças v(a) - v(b), sendo a P b,  possam 

ser associadas a apenas uma categoria, pertencendo v(a) - v(b) ao mesmo intervalo, isto é, que 
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não haja sobreposição de intervalos. Desta forma, uma partição de semi-reta dos números 

reais positivos, em intervalos, é associada a cada categoria formada por um par ordenado, de 

modo que duas categorias contíguas representem dois intervalos contíguos. 

 Desta forma, o MACBETH utiliza uma representação numérica de semi-ordens 

múltiplas com limiares constantes, desenvolvida por Doignon (1987, p. 78). Existe uma 

seqüência m de relações binárias P(l),..., P(k),...,P(m) , na qual P(k) representa uma relação de 

preferência que é tanto mais forte quanto for o tamanho de k ligado a um determinado Ponto 

de Vista Fundamental. Representado-se as preferências por uma função v e as funções-

limiares por sk, tem-se: 

a Pk b ⇔ sk <  v (a) - v (b) < sk+1 

 As categorias semânticas Ck  (k = 1,..., m), que representam os intervalos dos pares 

de ações, são limitadas pelos limiares sk. Estes limiares são números reais positivos. Por sua 

vez, a escala de atratividade é apenas limitada na sua origem zero, mas não limitada à direita. 

Mesmo que teoricamente possam ser colocados inúmeros limiares, os autores do MACBETH 

limitaram o m = 6, agregando-se, no entanto, um limiar de indiferença, ou de atratividade 

nula, entre duas ações, o que leva o número de categorias a 7. Na Figura 6.4 são representadas 

as categorias de diferença de atratividade. 

• Figura 6.4. As Categorias de Diferença de Atratividade do Método MACBETH. 
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 Quando as funções de valor com o MACBETH são construídas, tendo-se um 

conjunto de ações A = {an, an-1,...,a1}, precisa-se, inicialmente, ordenar estas ações em ordem 

decrescente de atratividade, preenchendo-se, posteriormente, uma matriz triangular n x n. No 

entanto, os juízos de valor expressos pelo decisor sobre a diferença de atratividade entre as 

ações têm a sua consistência testada. 

  Segundo Bana e Costa e Vansnick (1995), existem algumas regras de consistência 

cardinal que o MACBETH usa para propor uma escala numérica, que são as seguintes:  

Regra 1:  

∀ x, y ∈ A: x P y ⇔  v(x) > v(y) 

 O número atribuído a ação x é estritamente maior do que o número atribuído a y, só e 

somente só, se, para o Decisor, x for mais atrativo do que y. 

Regra 2: 

∀ k, k' ∈ {0,1,2,3,4,5,6}  com k ≠ k'  e  ∀ (x, y) ∈ Ck  e ∀ (w, z) 

 ∈ Ck : k > k' ⇔ v(x) - v(y) > v(w) - v(z) 

  

 Isto quer dizer que, quando k e k' representam os estímulos semânticos e, ao mesmo 

tempo, existir: x P y e w P z, sendo que x, y  e  w, z  não pertencendo à mesma categoria 

semântica, a diferença entre os números associados a x e y são estritamente maiores do que a 

diferença entre os números associados a w e z, se e somente se, a diferença de atratividade 

entre x e y é julgada maior do que a diferença de  atratividade entre w e z.  

 Estas duas regras testam a consistência cardinal. Isto significa que é possível associar 

um número real v(x) com cada elemento x de A, de tal forma que as regras, acima enunciadas, 

estejam satisfeitas. 

 Atualmente, o MACBETH é um software que tem diversos programas lineares 

formando uma cadeia do Mc1 ao Mc4. As regras vistas acima formam o Mc1. O Mc2 entra 

em ação, quando se detectam inconsistências cardinais e sugere modificações para que se saia 

do impasse. Da mesma forma, o Mc3 e o Mc4 são empregados  para mostrar modificações 

concretas ao decisor. 
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 De forma sucinta, retomam-se alguns passos para a construção de uma função de 

valor: 

1) ordenar as ações em ordem decrescente de preferência; 

2) construir uma matriz de juízos de valor com os decisores, que corresponde às diferenças 

de atratividade entre as ações ou níveis de impacto; 

3) testar inconsistências semânticas do decisor, o que é feito verificando se, na matriz   

triangular superior dos julgamentos verbais, os valores xij crescem em linha e decrescem 

em coluna; 

4)   determinar, simultaneamente, por programação linear, a função de valor. 

 Os dois últimos passos são executados pelo próprio software. Porém, a tarefa 

envolve uma certa técnica e habilidade por parte do facilitador, sendo importante verificar se 

o decisor está entendendo corretamente o que lhe é solicitado.  

 Um dos principais problemas que acontecem durante as sessões de construção das 

funções de valor é a ocorrência de inconsistências de julgamento do decisor. O método 

proposto por Bana e Costa e Vansnick (1995) utiliza um processo de diálogo no qual as 

comparações são feitas par a par. Teoricamente, é inconsistente um decisor julgar que um par 

de ações (a, b), com a P b, dando uma diferença de atratividade forte à categoria e, em 

seguida, afirmar que b P c com uma diferença de atratividade moderada, e ainda assim achar 

que a diferença entre (a, c) é menor do que as diferenças entre a e b e entre b e c. 

 

Transformação da Função de Valor em Escalas de Intervalo 

 Para avaliar a performance das ações potenciais em um modelo multicritério são 

necessários alguns cuidados. Neste trabalho, as funções de valor têm as propriedades de uma 

escala de intervalos para classificar, ordenar e distinguir a diferença de magnitude entre as 

categorias. Nas escalas de intervalos não existe um zero fixo, mas, sim, pontos escolhidos 

pelos decisores para ancorar seus julgamentos (este nível pode ser o pior aceitável ou o nível 

neutro). Portanto, a metodologia permite comparar os intervalos existentes entre as categorias 

que a compõem.   

 Assim, um passo importante é o reescalamento dos valores encontrados pelo método 

MACBETH. Isto é feito para que se possam utilizar os níveis Bom e Neutro na determinação 

das taxas de substituição. Faz-se uma transformação linear na escala de atratividade, de forma 
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a encontrar uma nova escala, que defina o nível 100 como o nível de impacto Bom e o 0 

(zero) como o nível de impacto Neutro em todos os descritores dos PVFs.  

 Assim, a faixa de variação das funções de valor fica ancorada, fixando-se os valores 

da escala referentes aos níveis Bom e Neutro em cada descritor. Desta forma, os níveis de 

impacto terão uma atratividade equivalente em todos os descritores.  

Para efetuar essa conversão é utilizada uma transformação linear positiva do tipo: 

v(.) = a.m(.) + b 

onde: 

 

• m(.) é a função de valor (escala de intervalos) original; 

• v(.) é a função transformada; 

• a e b são duas constantes (sendo a uma constante positiva, ou seja, a > 0); 

  

 Segundo Ensslin et al. (2001, p. 200), na construção das funções de valor, cabe 

lembrar que os decisores sempre apresentam algum grau de imprecisão em expressar 

numericamente as suas preferências. Estas imprecisões não se devem aos métodos de 

obtenção das funções de valor, mas, sim, à própria natureza humana, que naturalmente não 

utiliza escalas numéricas para fazer julgamentos. 

 Como o modelo multicritério proposto neste trabalho necessita de funções de valor, 

deve-se observar a repercussão destas imprecisões na avaliação da performance das ações. 

Uma das formas de lidar com esta particularidade é checar sempre, com os decisores, se as 

diferenças de atratividade entre os pares de ações (medidas por meio da função de valor) são 

consideradas adequadas para avaliar a performance das ações. 

 

6.3.3.4 Construção de Critérios de Avaliação 

 Segundo Ensslin et al. (2001, p. 205), considera-se que foi construído um critério de 

avaliação para um determinado Ponto de Vista quando são determinadas as funções de valor 

associadas aos descritores. 



 172

 Um critério de avaliação, matematicamente, é uma função real no conjunto A de 

ações potenciais que permite comparar duas ações a e b, segundo um dado ponto de vista, 

baseando-se somente em dois números g(a) e g(b), sendo estes dois números as avaliações 

parciais de duas ações no critério g(.). 

Assim, até este ponto do processo de apoio à decisão, o modelo multicritério permite 

avaliar apenas localmente (em cada critério) a performance das ações. Para que se faça uma 

avaliação global das ações, levando em conta todos os critérios simultaneamente, é preciso 

determinar as taxas de substituição. 

 

6.3.3.5 Definição das Taxas de Substituição 

 Segundo Ensslin et al. (2001, p. 217), as taxas de substituição de um modelo 

multicritério de avaliação expressam a perda de performance que uma ação potencial deve 

sofrer em um critério para compensar o ganho de desempenho em outro. As taxas de 

substituição são chamadas também, na literatura, de trade-offs e constantes de escala. Na 

literatura inglesa são também conhecidas como pesos (weights). 

 Quando se utiliza um modelo multicritério para avaliar ações potenciais, as taxas de 

substituição são ferramentas importantes porque raramente ocorre de uma ação potencial ser 

melhor que as outras ações em todos os critérios do modelo. Assim, faz-se necessário definir 

uma forma de agregar as diversas dimensões de avaliação das ações no modelo. 

 Neste trabalho, será utilizada uma função de agregação aditiva, na forma de uma 

soma ponderada. A ponderação de cada critério será definida pelas taxas de substituição. 

Desta forma, a avaliação global de uma ação potencial a é calculada pela seguinte equação: 

  V(a) = w1.v1(a) + w2.v2(a) + w3.v3(a) + ... + wn.vn(a) 

ou de forma genérica: 

                           n 
 V(a) =  Σ  wi .vi (a) 
                              i=1 

onde: 

V(a) → Valor Global da ação a. 
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v1(a), v2(a), ... vn(a) → Valor parcial da ação a nos critérios 1, 2, ..., n. 

w1, w2, ..., wn → Taxas de Substituição dos critérios 1, 2, ..., n. 

n → número de critérios do modelo. 

 A equação anterior está submetida às seguintes restrições: 

• O somatório das taxas de substituição deve ser igual a 1. 

 w1 +  w2 + w3 + ... + wn = 1 

• O valor das taxas de substituição deve ser maior do que 0 e menor do que 1. 

 1 > wi > 0 para i = 1,2, ..., n. 

• O valor parcial de uma ação fictícia com impacto no nível Bom é igual a 100 em todos os 

critérios. 

 vi (a Bom) = 100 para i = 1,2, ..., n. 
 

• O valor parcial de uma ação fictícia com impacto no nível Neutro é igual a 0 em todos os 

critérios. 

 vi (a Neutro) = 0 para i = 1,2, ..., n. 

 
• O valor global de uma ação a Bom  com todos os impactos no nível Bom é 100. 

 vi (a Bom) = 100 

 
• O valor global de uma ação a Neutro com todos os impactos no nível Neutro é 0. 

 vi (a Neutro) = 0 

 

 As compensações entre os critérios são consideradas parâmetros constantes, neste 

tipo de modelo multicritério, para qualquer ação potencial que tenha a performance dentro da 

faixa delimitada pelos descritores, a partir dos níveis de impacto Bom e Neutro. Assim, as 

taxas de substituição podem ser consideradas como constantes de escala, que transformam 

valores locais de preferência, avaliados em cada critério, em valores globais. 
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 De acordo com Ensslin et al. (2001, p. 219), muitas vezes, as taxas de substituição 

são confundidas com indicadores de importância relativa entre os critérios. Ao adotar-se um 

paradigma construtivista, esta interpretação não é adequada, como é o caso do modelo 

multicritério proposto neste trabalho. Assim, as taxas de substituição devem ser consideradas 

como parâmetros que os decisores julgaram adequados para agregar, de forma compensatória, 

os desempenhos locais (nos critérios) em uma performance global. 

 As taxas de substituição de um modelo multicritério, em uma abordagem 

construtivista, são consideradas como ferramentas que permitem aos decisores negociar suas 

opiniões, assim como definir a forma de agregar performances locais de ações. 

 

6.3.3.5.1 Métodos de Determinação das Taxas de Substituição 

 Segundo Schoemaker e Waid (1982, p. 184), a literatura distingue dois tipos de 

processos de determinação de taxas de compensação: os processos estatísticos e os processos 

que usam enfoques subjetivos. Entre os métodos com enfoques estatísticos, é conhecida a 

análise de regressão múltipla, que usa julgamentos holísticos. Outros métodos que usam 

enfoques subjetivos e julgamentos decompostos, citados pelos autores, são: a Tradeoff 

Procedure, a Análise Hierárquica e as Alocações Pontuais. As Alocações Pontuais e a Análise 

Hierárquica utilizam escalas de razão.  

 Para Weber e Borcheding (1993, p. 3), os métodos de determinação das taxas de 

substituição dividem-se em diretos e indiretos. Os autores dividem os métodos diretos em 

hierárquicos e não-hierárquicos. Nos métodos não hierárquicos, os pesos são atribuídos aos 

níveis inferiores da arborescência. Os autores apresentam os métodos da razão, dos Swing 

Weights e da Tradeoff Procedure. Os métodos indiretos correspondem aos métodos 

estatísticos já apresentados no parágrafo anterior.  

 Beinat (1995) cita, entre diversos outros métodos, o método Trade-off Procedure, o 

método Swing Weights e o método MACBETH, como os mais atuais. Neste trabalho, será 

utilizado o método MACBETH para determinar as taxas de substituição. 

 Keeney e Raiffa (1976) criaram o método Trade-off Procedure, no qual duas 

alternativas são comparadas e descritas em dois pontos de vistas fundamentais, mantendo-as 

indiferente nos demais PVFs. Tendo escolhido uma como a mais importante, e sendo que uma 

alternativa possui o melhor impacto no PVF1 e a outra no PVF2, precisa-se encontrar um 
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nível de impacto de maneira que as duas alternativas sejam indiferentes. São obtidos valores 

numéricos para as taxas de substituição. 

 Goodwin e Wright (1991, p.19) utilizam o método do Swing Weights, que é um 

método bastante simples e que consiste em começar com uma alternativa com o pior impacto 

possível. Pergunta-se ao decisor qual salto provocaria uma mudança mais acentuada na 

atratividade global da alternativa. Dando-se 100 pontos para o PVF com mudança considerada 

mais atrativa, verifica-se, em relação a ela, quanto cada outro salto teria de pontos. Os saltos 

são medidos em percentagens do maior salto e, depois, reescalonados entre valores de 0 a 1.  

6.3.3.5.2 Método MACBETH para Determinação das Taxas de Substituição  

Na metodologia MACBETH, o processo de determinação das taxas de substituição 

consiste de duas etapas principais: uma ordenação prévia dos pontos de vista fundamentais e a 

geração de uma escala, que, normalizada, vai fornecer as taxas de substituição entre os pontos 

de vista fundamentais. A ordenação dos pontos de vista é feita pelo decisor, através da 

seguinte pergunta: 

 Estando os pontos de vista fundamentais PVFi e PVFj, ambos no nível neutro, seria 

mais atrativo passar para o nível bom no ponto de vista fundamental PVFi ou no PVFj, 

mantendo um nível constante em todos os demais PVF's? 

A Figura 6.5 ilustra graficamente este questionamento para facilitar a sua 

interpretação. De acordo com a Figura 6.5, observa-se que esta pergunta é feita ao decisor 

com o objetivo de saber qual das duas hipóteses (representada pelas duas diagonais) lhe é 

mais atrativa.  

 
PVFi PVFj

BOM

NEUTRO

BOM

NEUTRO

BOM

NEUTRO

PVFn

. . .

 
Figura 6.5. Escolha Entre (PVFi-Bom, PVFj-Neutro - Diagonal Contínua) versus (PVFi-Neutro, PVFj-
Bom - Diagonal Pontilhada) e Demais PVFs Constantes no Nível Neutro Para Ordenação dos Pontos de 
Vista Fundamentais. 
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Este tipo de comparação é feita com todos os pontos de vista fundamentais, de 

maneira que seja possível preencher uma matriz de ordenação de pontos de vista. Feito isso, 

torna-se possível ordenar todos os pontos de vista fundamentais em ordem decrescente de 

atratividade.  

A segunda etapa do processo inicia-se com a construção de uma matriz de juízos de 

valor, onde os pontos de vista fundamentais estarão ordenados em uma seqüência decrescente 

de atratividade, ou seja, o ponto de vista fundamental considerado mais importante na etapa 

anterior ficará, em linha, acima dos demais e em coluna, mais à esquerda.  

Para que não sejam perdidas informações a respeito do ponto de vista fundamental 

considerado mais importante, deve-se introduzir uma ação fictícia A0, que deve possuir nível 

neutro em todos os pontos de vista. A inclusão dessa ação se faz necessária para que o decisor 

possa avaliar a diferença de atratividade entre passar do nível neutro para o nível bom no 

ponto de vista fundamental menos importante sem perder informações relativas a este ponto 

de vista. A escala MACBETH ancora a pior ação em 0 e a melhor ação em 100, então não se 

estaria medindo o quanto de atratividade possui o ponto de vista fundamental que foi 

considerado menos importante. Suponha-se que se tenha determinado toda a matriz de juízos 

de valor e se fosse calcular a escala MACBETH para esses valores. A escala colocaria o valor 

zero para o último PVF e o valor cem para o primeiro PVF, portanto, quando se fosse 

normalizar esta escala, daria o valor zero para o PVF considerado menos importante. Sendo 

assim, não se estaria considerando este PVF. É justamente para evitar que isto aconteça, que 

se cria a ação fictícia A0, cujo perfil é o pior em todas as dimensões consideradas. Quando se 

chegar no PVF considerado menos importante, não se terá mais o valor zero. O zero ficará na 

ação A0. Este é o procedimento para a construção da matriz semântica na escala MACBETH. 

Trabalha-se em termos de ações. Estamos avaliando os PVF's em termos de ações. O que se 

estará comparando serão ações e não PVF. 

A forma de questionamento feito ao decisor para se preencher a matriz de juízos de 

valor é a seguinte: Uma vez que passar do nível neutro para o nível bom no PVFi foi 

considerado mais atrativo do que no PVFj, mantendo todos os demais constantes, esta 

diferença de atratividade é fraca, forte, ...? 

A Figura 6.6 ilustra graficamente este questionamento para facilitar a sua 

interpretação. 
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PVFi

PVFj

ai (Bom, Neutro)Bom i

Neutro i

Neutro j Bom j

a0 (Neutro, Neutro) aj (Neutro, Bom)

 
Figura 6.6. Questionamento MACBETH Para Comparar Duas Ações de Referência em Termos de 
Atratividade Global. 
  

Supondo-se que a alternativa a0, que se encontra no nível neutro tanto para o PVFi 

quanto para o PVFj e mantendo todos os demais pontos de vista constantes e fora de análise 

neste momento, se existir a possibilidade de passar para o nível bom em um dos pontos de 

vista, mantendo o outro no nível neutro, ou seja, passar para ai (i = bom, j = neutro) ou para aj 

(i = neutro, j = bom), as duas etapas de questionamento perguntam: 

1)  Qual mudança é mais atrativa (a0 → ai ou a0 → aj)? 

2)  A diferença de atratividade entre elas é fraca, forte, ...? 

 A partir destes julgamentos, a metodologia MACBETH determina uma escala de 

valor cardinal que represente os julgamentos de valor do decisor, escala esta que será 

normalizada e fornecerá os valores das taxas de substituição entre os pontos de vista 

fundamentais, tornando possível o uso de um modelo de agregação aditivo. Esta normalização 

é obtida através do seguinte cálculo: divide-se o valor obtido na escala de valor cardinal 

(MACBETH) para cada ponto de vista fundamental pelo somatório dos valores obtidos na 

escala de valor cardinal para todos os pontos de vista fundamentais. 

 Depois de definido como avaliar localmente as alternativas, mediante a construção 

de critérios, e como agregar estas informações locais numa única dimensão, mediante as taxas 

de substituição, o modelo multicritério está concluído. Agora, pode-se começar a utilizá-lo 

para avaliar as ações potenciais disponíveis, gerar novas ações e identificar oportunidades de 

aperfeiçoamento. 
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6.3.4 Avaliação das Ações Potenciais 

 SEGUNDO ENSSLIN ET AL. (2001, P. 239), ESTANDO ESTRUTURADO O MODELO DE 

AVALIAÇÃO MULTICRITÉRIO, É POSSÍVEL UTIZÁ-LO PARA AVALIAR A PERFORMANCE DAS AÇÕES E, 

SE NECESSÁRIO, GERAR NOVAS E MELHORES ALTERNATIVAS. 

 

6.3.4.1 AVALIAÇÃO LOCAL DAS AÇÕES POTENCIAIS 

 

 DEPOIS DE ESTRUTURADO O PROBLEMA E DETERMINADO O CONJUNTO DE AÇÕES 

POTENCIAIS A SEREM ANALISADAS, O PRÓXIMO PASSO É AVALIAR AS AÇÕES POTENCIAIS SEGUNDO 

O MODELO CONSTRUÍDO. PARA QUE ISTO SEJA POSSÍVEL, É NECESSÁRIO IDENTIFICAR QUAL O 

DESEMPENHO DE UMA DETERMINADA AÇÃO POTENCIAL EM CADA UM DOS CRITÉRIOS E SUB-

CRITÉRIOS DO MODELO. 

 De acordo com Ensslin et al. (2001, p. 240), quando os descritores são quantitativos 

e apresentam uma função de valor contínua, muitas vezes é necessário realizar uma 

interpolação linear na função de valor do descritor para que os decisores possam obter o valor 

da performance local da ação (p. ex. critério custos). No caso dos descritores qualitativos ou 

mesmo de descritores quantitativos que não tenham uma função contínua (p. ex. número de 

portas de um carro), os decisores podem fazer a avaliação local da ação identificando, 

diretamente na tabela que representa o descritor e sua função de valor, o nível de impacto que 

melhor representa o desempenho da ação potencial que está sendo avaliada. 

 Durante esta fase do processo decisório, é aconselhável que os decisores utilizem 

ferramentas para auxiliar na avaliação local das ações potenciais. Existem diversos softwares 

que podem cumprir esta tarefa, como o software HIVIEW (BARCLAY, 1984) e o VISA 

(BELTON et al., 1997). Porém, qualquer software de planilha de cálculo pode cumprir esta 

tarefa. 

 

Perfil de Impacto das Ações Potenciais 

 Segundo Ensslin et al. (2001, p. 244), a determinação do perfil de impacto das ações 

potenciais é especialmente útil porque, além de permitir a avaliação das ações potenciais, 

possibilita a geração de oportunidades de aperfeiçoamento, favorecendo o aumento do 

conhecimento dos decisores sobre o seu problema. 
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 Assim, depois de fazer a avaliação local das ações potenciais em todos os critérios e 

sub-critérios do modelo, o próximo passo é utilizar essa informação para comparar ações 

potenciais e determinar seus pontos fortes e fracos. Para que se possa visualizar melhor a 

performance das ações potenciais, nos critérios do modelo, pode-se traçar o perfil de impacto 

das ações, que é um gráfico que representa a pontuação das ações potenciais em cada critério 

de avaliação do modelo (ENSSLIN et al., 2001, p. 241). 

 No eixo horizontal do gráfico, coloca-se o nome dos critérios e sub-critérios, e no 

eixo vertical são marcados os desempenhos das ações potenciais. Também é interessante 

comparar os perfis de impacto de duas ou mais ações potenciais, com o objetivo de descobrir 

em que critérios de avaliação uma ação potencial  é superior a outra. 

 Em algumas situações, os decisores podem se dar por satisfeitos em analisar e avaliar 

as ações potenciais apenas localmente, mediante o impacto das ações nos critérios individuais. 

Isto pode acontecer quando existe uma ação dominante, ou seja, uma ação que é melhor que 

as outras ações em pelo menos um critério, não sendo pior que as outras nos demais critérios. 

Também pode acontecer quando os decisores conseguem julgar holisticamente, a partir das 

avaliações locais, qual é a melhor ação (ENSSLIN et al., 2001, p. 243). 

 Nos casos descritos acima, o processo de avaliação das ações do modelo pode parar 

nesse ponto, não sendo necessário que se estipule uma forma de agregação das avaliações 

locais das ações. Porém, caso não exista uma ação dominante ou os decisores não consigam 

julgar as alternativas de uma forma holística, será necessário trazer mais informações para os 

decisores, para que eles possam avaliá-las globalmente. 

 

6.3.4.2 Avaliação Global das Ações Potenciais 

 Segundo Ensslin et al. (2001, p. 244), caso os decisores julguem que apenas o perfil 

de impacto das ações analisado localmente não é suficiente para auxiliar na tomada de 

decisão, eles podem agregar as avaliações locais das ações potenciais em uma única avaliação 

global. Para isto, é necessário utilizar uma fórmula de agregação, que pode ter várias formas, 

sendo que neste trabalho será usada a fórmula de agregação aditiva. 

 O objetivo desta fórmula de agregação aditiva é transformar unidades de atratividade 

local (medida nos critérios) em unidades de atratividade global. A partir disso, será possível 

agregar a performance de uma ação nos múltiplos critérios em uma performance única, a 

avaliação global da ação. Esta equação fornece a soma ponderada dos valores parciais obtidos 
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por uma determinada ação nos diversos critérios, sendo que a ponderação é feita pelas taxas 

de substituição de cada critério. 

 É importante salientar que para que se possa utilizar uma fórmula de agregação 

aditiva, é indispensável que os critérios do modelo sejam preferencialmente independentes 

(ENSSLIN et al., 2001, p. 245). 

 Desta forma, para executar a avaliação global de uma ação potencial em um modelo 

multicritério de agregação aditiva, são necessárias duas informações: a performance local da 

ação potencial, obtida a partir dos descritores e suas respectivas funções de valor, e as taxas 

de substituição do modelo. A partir desses parâmetros, pode-se utilizar a fórmula de 

agregação aditiva para determinar a atratividade global das alternativas ou ações potenciais. 

 Na avaliação global das ações potenciais, também é interessante representar 

graficamente a performance das ações potenciais para facilitar a sua visualização e, 

novamente, avaliar as ações, agora globalmente, e possibilitar a geração de oportunidades 

para aperfeiçoá-las. 

 Nesta etapa, assim como na avaliação local das ações potenciais, é recomendável a 

utilização de planilhas de cálculo para facilitar a interação dos decisores com o processo de 

avaliação. Existe um grande número de softwares específicos (como o VISA e o HIVIEW) 

para realizar avaliações globais de modelos multicritérios. 

 É importante lembrar que a metodologia multicritério utilizada neste trabalho adota 

uma abordagem construtivista. Isto significa dizer que ela não busca identificar uma solução 

ótima para o problema e nem, necessariamente, encontrar a melhor solução. Assim, o objetivo 

principal desta metodologia é fazer com que os decisores adquiram um maior conhecimento 

sobre o seu problema, permitindo a identificação de oportunidades de aperfeiçoamento.  

 Para Ensslin et al. (2001, p. 255), ao chegar neste ponto do processo de apoio à 

decisão, já se conseguiu identificar as alternativas mais atrativas segundo o sistema de valores 

dos decisores. A avaliação das ações potenciais teve como base um modelo multicritério, 

cujos parâmetros foram obtidos a partir dos julgamentos dos decisores. Segundo o paradigma 

construtivista, não existem valores corretos para esses parâmetros. Devido a este fato, a 

realização de uma análise de sensibilidade seria importante para testar a robustez do modelo 

multicritério construído. 
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6.3.5 Análise dos Resultados do Modelo e Recomendações 

 A partir da análise dos resultados do modelo, novas estratégias de ação poderão ser 

identificadas para atingir o objetivo estratégico dos decisores sobre o problema em questão. 

Esta fase é um coroamento de uma longa etapa de preparação, sendo que estas novas 

estratégias serão identificadas com a participação dos decisores e serão convertidas em ações 

potenciais para serem avaliadas, buscando ensejar recomendações práticas e ações concretas 

para auxiliar os atores na tomada de decisões sobre o problema em questão. As 

recomendações também podem ser feitas mediante a execução de uma análise de 

sensibilidade das respostas do modelo. 

6.3.5.1 Análise de Sensibilidade do Modelo 

 A análise de sensibilidade é o exame da robustez das respostas do modelo frente à 

variação de seus parâmetros (GOODWIN e WRIGHT, 1991). Além disso, ela fornece 

maiores subsídios para as recomendações do facilitador quanto aos caminhos a serem 

seguidos pelos decisores. 

 De acordo com Ensslin et al. (2001, p. 268), usualmente, esta análise consiste em 

alterar os valores dos parâmetros e observar o que acontece  com o resultado final, na 

avaliação das alternativas do modelo. Esta fase é importante na aplicação de qualquer modelo, 

porque contribui para superar a falta de precisão na determinação dos valores dos parâmetros, 

gerando conhecimentos sobre o problema e aumentando a confiança nos resultados obtidos. 

 A análise de sensibilidade proporciona a oportunidade de gerar ações de 

aperfeiçoamento, podendo aprimorar as ações potenciais e dar maior robustez ao processo 

decisório. Existem alguns programas específicos que auxiliam na elaboração da análise de 

sensibilidade do modelo, como o HIVIEW (BARCLAY, 1994) e o VISA (BELTON et al., 

1997), mas qualquer outro software que permita a elaboração de gráficos também pode ser 

utilizado. Neste trabalho, será utilizado o software HIVIEW (BARCLAY, 1994) para realizar 

a análise de sensibilidade do modelo. 

 Segundo Ensslin et al. (2001, p. 278), a análise de sensibilidade também é 

especialmente útil para a tomada de decisões em grupo, pois podem existir casos em que nem 

todas as pessoas envolvidas concordem com as taxas de substituição do modelo final. À 

medida que a análise de sensibilidade permite que os decisores observem as variações que 

ocorrem no modelo para diversos valores das taxas de substituição e caso os resultados finais 



 182

não se alterem significativamente em decorrência da modificação das taxas, o modelo pode 

ser considerado robusto. Desta forma, os conflitos entre os decisores podem ser resolvidos a 

partir da constatação de que para pequenas variações das taxas não há alteração da ordem das 

alternativas.  

 Além da análise de sensibilidade, que tem como objetivo compreender o que ocorre 

com o modelo quando há uma variação nas taxas de substituição dos critérios ou da 

performance das ações, existem outras análises para verificar a sua robustez. Porém, o 

objetivo principal é que, ao final do processo de avaliação, os decisores tenham confiança no 

modelo construído, julgando-o adequado para auxiliá-los no processo de  tomada de decisão. 

 É importante lembrar que, ao adotar-se uma postura construtivista, a análise de 

sensibilidade não significa o final do processo de Apoio à Decisão, pois este não tem um 

ponto final demarcado previamente, à medida que a geração de conhecimentos proporcionada 

é evolutiva, dinâmica e contínua. 

 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 O método proposto no presente trabalho deve trazer uma contribuição científica e 

original no sentido de introduzir um Método Multicritério em Apoio à Decisão de Avaliação 

de Alternativas para o planejamento de recursos hídricos em bacias hidrográficas, que 

extrapola os métodos tradicionais de avaliação de alternativas e tomada de decisões nesta 

área, inovando pela adoção de uma abordagem construtivista, que propicia a participação de 

todos os atores envolvidos no processo decisório de planejamento de recursos hídricos, 

através de seu canal legítimo de participação, que são os Comitês de Bacia Hidrográfica. Não 

se tem conhecimento da existência deste tipo de abordagem para o caso do planejamento de 

recursos hídricos em bacias hidrográficas, via Comitês de Bacia Hidrográfica. 

 Assim, são necessários modelos apropriados para tratar de forma científica a 

agregação de preferências dos decisores, bem como um método para avaliar as ações 

propostas. Não existe, por enquanto, na área de planejamento de recursos hídricos, uma 

proposta de modelo de avaliação que consiga, de forma prática, incorporar os juízos de valor 

dos atores dos Comitês de Bacia Hidrográfica, a não ser os velhos modelos baseados em 

consultas, seja por sistema de votos ou do bom senso. Isto, em geral, tem levado a modelos 

incrementalistas, na base de tentativa e acerto. 
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 Pela descrição feita neste capítulo das metodologias multicritério, além de 

possibilitar um diagnóstico eficiente, indicando os aspectos positivos e os aspectos que 

precisam de mudanças, o modelo pode servir como constante fonte de avaliação do problema. 

Os decisores podem, como conseqüência de seu aprendizado, mesmo após implementar 

alternativas de ação, desejar agregar outros pontos de vista e modificar qualquer outro 

elemento da estruturação, sejam os pontos de vista elementares, os descritores dos níveis de 

impacto, as diferenças de atratividade entre os níveis de impacto e entre os pontos de vista 

fundamentais ou as respectivas importâncias relativas. Na verdade, este é o princípio do 

modelo proposto: ser uma fonte de avaliação e aprendizado com as constantes transformações 

resultantes de implementação de alternativas, da realidade exterior e conseqüentes  

julgamentos, baseados nas preferências dos decisores.  

 Portanto, as Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão, por adotarem uma 

convicção de construtivismo e aprendizagem e, tendo como principal característica a 

consideração de que as pessoas são sujeitos ativos do processo decisório, assim como a 

aceitação de incertezas, procurando deixar opções em aberto para garantir flexibilidade em 

relação a eventos futuros, parecem adequar-se perfeitamente ao atual processo de 

planejamento de recursos hídricos, vindo a preencher uma lacuna existente neste processo de 

gestão – evidenciar esse fato foi o objetivo do presente capítulo. 
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CAPÍTULO 7 -  A ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

INTRODUÇÃO 

 Este capítulo apresenta a estratégia e o método de pesquisa que foram utilizados para 

testar o método proposto na prática. Inicialmente, são identificadas as diversas formas 

disponíveis de avaliação de eficiência de um método de apoio à decisão. A partir disso, faz-se 

uma breve revisão das diversas estratégias de pesquisa disponíveis e a apresentação da 

estratégia escolhida para este trabalho. Posteriormente, é proposto um método de pesquisa, os 

temas investigados e a forma da coleta dos dados. 

 Uma vez proposto um método para avaliação das alternativas, torna-se necessário 

aferir se este método será eficiente quando colocado em prática. Um teste deste tipo pode 

levar à identificação de áreas futuras de melhorias, assim como pontos fortes e fracos, além de 

permitir avaliar o grau de coerência da teoria em relação à prática.  

 

7.1 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE UM MÉTODO  

 Segundo Montibeller (2000, p. 141), existem duas formas de avaliação da eficácia de 

um método de apoio à decisão: a externa e a interna. Na avaliação externa da eficiência, o 

sucesso da solução “ótima” fornecida pelo método é avaliado quando ela é implementada, ou 

seja, se a solução for bem sucedida, o método é válido, caso contrário, o método não é válido. 

Assim, quanto mais bem sucedida for a solução, mais válido será o método. Já na avaliação 

interna da eficiência, o método é avaliado de acordo com alguma variável interna ao processo, 

que são variáveis usualmente utilizadas com essa finalidade, como a qualidade da decisão, a 

confiança na decisão, a satisfação com o processo, a interação entre o método e os decisores. 

 Para o autor acima citado, a avaliação externa da eficiência do método apresenta 

alguns problemas, como o fato das variáveis exógenas e incontroláveis poderem agir após a 

tomada de decisão, favorecendo ou não o sucesso da solução implantada. Além disso, quando 

se adota um paradigma construtivista, a noção de “sucesso” está diretamente ligada aos 

valores de quem o avalia (“sucesso para quem?”). Também a partir da noção de um problema 

ser construído pelos atores, é impossível avaliar a proximidade entre o problema real e o 

modelo e, desta forma, a representatividade da realidade através da modelagem e o quanto as 
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suas soluções estão próximas do “ótimo”. Assim, ao adotar-se uma visão construtivista, torna-

se impossível a realização de uma avaliação externa da eficiência do método. 

 De acordo com Montibeller (2000, p. 141), um dos problemas da avaliação interna 

da eficiência do método é a seleção e aferição das variáveis a serem avaliadas. Além disso, a 

avaliação de sucesso do método também vai depender das percepções dos envolvidos no 

processo decisório, como o facilitador e os decisores. A seleção das variáveis e a sua forma de 

medição dependem da estratégia de pesquisa adotada.  

 

7.2 ESCOLHA DA ESTRATÉGIA DE PESQUISA  

 Segundo Montibeller (2000, p. 141), a escolha do método que será utilizado está 

diretamente ligada aos objetivos, aos pressupostos e à natureza da pesquisa, assim como aos 

valores do pesquisador. As estratégias quantitativas são as mais utilizadas para testar uma 

determinada teoria ou metodologia, como a análise estatística. Nesta etapa, utiliza-se um 

método que permite a realização do experimento, a coleta de dados e a análise dos resultados. 

 De acordo com o autor acima citado, a corrente de pesquisa que mais se preocupa 

com a avaliação interna da eficiência de um método de apoio à decisão está ligada à aplicação 

de Sistemas de Suporte a Decisões Grupais (Group Decision Support Systems – GDSS). Estes 

métodos foram separados por Eden (1995) em duas categorias: banda-larga e banda-estreita. 

Os GDSS de banda-estreita são mais utilizados nos Estados Unidos e caracterizam-se por 

utilizar sistemas automatizados, por meio de computadores, com o objetivo de aumentar a 

produtividade do grupo envolvido em uma tomada de decisão. Os pesquisadores ligados a 

esta área testam suas metodologias mediante experimentos de laboratório, visando encontrar 

resultados mensuráveis e precisos, através da definição de variáveis quantitativas, para avaliar 

o desempenho de seus sistemas. 

 Já os GDSS de banda-larga são mais utilizados nos países europeus e centralizam seu 

foco no processo de apoio à decisão, baseado-se em um modelo e no gerenciamento das 

relações sociais entre facilitador e decisores (EDEN, 1995). Os pesquisadores ligados à 

banda-larga utilizam estudos de campo para testar suas metodologias, através de aplicações 

reais, lidando com resultados qualitativos e subjetivos, que se caracterizam por ser de difícil 

análise e baixo grau de generalização.  
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 De acordo com Montibeller (2000, p. 143), os GDSS de banda-estreita seriam mais 

favoráveis por apresentarem resultados “mais científicos”, pois atendem aos princípios que 

caracterizam o método científico tradicional, ou seja, o reducionismo (redução da 

complexidade do mundo real), a repetibilidade (os resultados são validados por sua 

capacidade de repetição) e a refutação (construção de conhecimentos pela refutação de 

hipóteses). Para o autor, essa estratégia de pesquisa é apenas uma das estratégias disponíveis 

para compreender um determinado sistema e, além disso, os instrumentos que utilizam nas 

suas generalizações são experimentos de laboratório que dificilmente conseguem descrever 

com realismo os fenômenos sociais. 

 Segundo Montibeller (2000, p. 143), McGrath (1982) propôs uma interessante forma 

de representar os diversos tipos de estratégias de pesquisa, ligadas aos objetivos do 

pesquisador, na forma de um circumplexo, apresentado na Figura 7.1 abaixo. 
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I. Ocorre no ambiente natural do 
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II. Ambiente controlado e criado 
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C. Ponto de máxima preocupação com 
o realismo do contexto. 

Figura 7.1. Circumplexo de McGrath (extraído de MONTIBELLER, 2000, p. 144). 
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  No Circumplexo de McGrath, as Pesquisas Amostrais são classificadas 

como uma estratégia de pesquisa não-obstrusiva, ou seja, com mínima interferência do 

pesquisador, objetivando a obtenção do comportamento universal do sistema estudado. Nesse 

tipo de estratégia (Tipo III), o comportamento do sistema estudado é considerado como não 

dependente do ambiente em que ele atua. Já as letras A, B e C da Figura marcam o ponto do 

circumplexo em que existe uma preocupação máxima sobre um dado objetivo de pesquisa, em 

detrimento dos outros dois. Assim, a escolha de uma estratégia é sempre um trade-off de um 

objetivo em relação a outros dois. Este trade-off é feito percorrendo-se de forma circular o 

Circumplexo de McGrath . Os pontos A, B e C são pontos máximos do respectivo 

objetivo, e pontos mínimos dos outros dois. 

 Conforme Montibeller (2000, p. 145), analisando as estratégias de pesquisa dos 

GDSS de banda-larga e dos GDSS de banda-estreita, a partir do Circumplexo de McGrath, 

pode-se verificar que a estratégia dos GDSS de banda-estreita se localiza no ponto B do 

circumplexo, que maximiza a precisão da mensuração das variáveis em detrimento dos 

demais objetivos, especialmente o grau de realismo do experimento (ponto C). Opondo-se a 

esta estratégia de pesquisa, os pesquisadores de GDSS de banda-larga localizam-se no ponto 

C do circumplexo, buscando realizar aplicações reais, em experimentos de campo, com 

decisores envolvidos em situações complexas. Nessa estratégia, um processo formal de coleta 

de dados, sejam eles quantitativos ou qualitativos, não pode ser utilizado durante a aplicação 

do método de apoio à decisão, pois os pesquisadores estão envolvidos com processos que 

possuem características específicas e desejam realizar uma intervenção não-obstrusiva, 

visando aumentar o grau de realismo da aplicação.  

 Neste trabalho, será adotada a estratégia de pesquisa Experimento de Campo para 

testar a metodologia proposta neste trabalho, visto que, segundo a classificação proposta por 

Eden (1995), trata-se de um método GDSS de banda-larga. 

 

7.3 O MÉTODO DE PESQUISA ESCOLHIDO 

 Depois de escolher a estratégia de pesquisa, o próximo passo foi selecionar o método 

a ser utilizado. Como neste trabalho se adota o paradigma científico do construtivismo, os 

métodos de pesquisa mais adequados são oriundos das Ciências Sociais, que são métodos 

projetados para analisar e avaliar processos sociais complexos, como os processos de tomada 
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de decisões, em que a subjetividade e as construções da realidade dos participantes no 

experimento devem ser considerados.  

 Neste trabalho, o método de pesquisa adotado é o da Pesquisa-Ação. Este método 

caracteriza-se pelo papel ativo do pesquisador, que interage com o objeto de estudo. A 

pesquisa-ação é bastante útil para testar metodologias novas e, segundo Barskerville e Wood-

Harper (1996 apud MONTIBELLER, 2000, p. 147): “[...] o complexo, multi-variado contexto 

do desenvolvimento de metodologias de sistemas inevitavelmente abre uma questão de 

validade para qualquer método que assuma causalidade abstrata. Estudos de caso, com a 

restrição de não-intervenção, são incapazes de estudar metodologias novas ou modificadas, 

uma vez que a introdução dessas mudanças é necessariamente intervencionista. Nós não 

podemos estudar uma nova técnica inventada sem intervir de alguma forma injetando essa 

nova técnica no ambiente do praticante, isto é, ‘ir ao mundo e testá-la’. Isto nos leva a 

concluir que a pesquisa-ação é uma das únicas abordagens de pesquisa válidas que os 

pesquisadores podem legitimamente empregar para estudar o efeito de alterações específicas 

em metodologias de desenvolvimento de sistemas. Ela é tanto rigorosa quanto relevante”. 

 A realização de um experimento na forma de pesquisa-ação divide-se em cinco 

etapas, aplicadas de forma recursiva: (1) diagnóstico; (2) planejamento da ação; (3) atuação; 

(4) avaliação; (5) especificação do aprendizado (SUSMAN e EVERED, 1978). A intervenção 

poderá ser considerada como rigorosa mediante a formalização da pesquisa, na forma de 

reflexões metódicas e conclusões justificadas. 

 De acordo com Barskerville e Wood-Harper (1996 apud 

MONTIBELLER, 2000, p. 147), alguns problemas são comumente 

levantados contra a pesquisa-ação, porém estas críticas podem 

ser feitas sobre qualquer método de pesquisa qualitativo das 

ciências sociais. Uma dessas críticas se refere ao fato de que 

os resultados da pesquisa-ação são limitados ao contexto da aplicação, não podendo ser 

extrapolados. Neste caso, opta-se por um conhecimento em maior profundidade de um único 

caso, em contraposição a um conhecimento mais superficial e generalizável de toda a 

população. 

 Conforme Montibeller (2000, p. 151), o critério para julgar a validade do processo de 

aquisição do conhecimento nas ciências naturais é a possibilidade de replicar um determinado 

experimento, caracterizando assim um método científico. A pesquisa-ação não permite a 

repetição da intervenção, pelos mais variados motivos, seja porque o ambiente foi alterado ou 
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porque os pesquisados foram afetados por ela. Assim, a meta de repetibilidade não pode ser 

atingida nesse método de pesquisa.  

 Para Checkland e Holwell (1998), o critério da plausibilidade de uma descrição 

narrativa do que ocorreu não é suficiente para avaliar uma aplicação da pesquisa-ação. Assim, 

os autores sugerem o critério de recuperabilidade. Para isso, a intervenção deve atender aos 

seguintes requisitos: 1) declarar previamente o referencial de idéias a ser utilizado, assim 

como a estratégia de pesquisa a ser empregada; 2) basear as conclusões em argumentos 

apropriados ou evidências, fundamentando-as de forma consistente, mesmo que de forma 

qualitativa; 3) explicitar os processos de pensamento e os modelos que permitiram ao 

pesquisador fazer suas interpretações e chegar às suas conclusões.  

 Para Montibeller (2000, p. 151), seguindo-se as diretrizes de Checkland e Holwell 

(1998), existe uma chance maior de que uma intervenção, via pesquisa-ação, possa ser 

recuperada por qualquer pessoa que esteja interessada nos seus resultados. Assim, conclusões 

sobre o processo poderão ser úteis em intervenções futuras. 

 

7.4 TEMAS DE PESQUISA E COLETA DE DADOS  

 Segundo Montibeller (2000, p. 152), dois aspectos são importantes na aplicação de 

uma metodologia na prática: o grau de sucesso percebido, tanto pelos decisores quanto pelo 

pesquisador; e a interação entre os decisores e o método proposto. Em função desses aspectos 

decorrem os temas de pesquisa, que serão avaliados de forma qualitativa.  

 O grau de sucesso percebido se refere à percepção do decisor sobre o quão bem 

sucedido foi o modelo em resolver o seu problema. Para Noronha (2003, p. 113), o sucesso da 

aplicação do modelo relaciona-se com o conceito de legitimação de um modelo. 

 Conforme Montibeller (2000, p. 152), a interação entre os decisores e o método 

proposto pode ser analisada sob três enfoques: 1) o grau de dificuldade que os decisores 

apresentam em fornecer as informações necessárias e a confiabilidade dessas informações 

(compreensão do que está sendo respondido e o grau de segurança transmitida nas respostas); 

2) o grau de utilidade da representação utilizada (até que ponto a estrutura do modelo auxilia 

os decisores a compreender, organizar e construir o problema); 3) o grau de 

transparência do modelo (a simplicidade de sua lógica, como as informações são 

representadas no modelo e como os resultados são calculados).  
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 Neste trabalho, a coleta de dados foi feita através de questionários estruturados, que 

foram respondidos por praticamente todos os membros do grupo, assim como por meio de 

entrevistas individuais (BARROS E LEHFELD, 2000), que foram realizadas com os 

membros da Comissão Permanente de Assessoramento (CPA) do Comitê de Gerenciamento 

da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (COMITESINOS), visando à determinação dos 

valores do grupo e a estruturação do modelo. Os dados coletados foram registrados em 

anotações, com comentários e observações sobre a intervenção, e por meio de gravações de 

fitas de áudio, com prévia autorização dos participantes. Isto também permitiu a aferição do 

grau de sucesso percebido pelos decisores sobre o método proposto.  

 Para determinar a interação entre o método proposto e os decisores foi utilizada a 

observação direta, seguindo Barros e Lehfeld (2000). O pesquisador responsável pelo 

presente trabalho incorporou-se ao grupo responsável pelas decisões, participando de todas as 

reuniões realizadas no COMITESINOS, durante dois anos e meio, tanto da Comissão 

Permanente de Assessoramento quanto das reuniões em plenário no Comitê, sendo os dados 

registrados conforme descrito anteriormente.  

 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO  

 Esse capítulo teve como objetivo apresentar de que maneira o método proposto neste 

trabalho foi testado na prática. Assim, foi definida a estratégia de pesquisa - Experimentos de 

Campo, o método utilizado nessa estratégia – a Pesquisa-Ação, os temas de pesquisa 

abordados e a forma como eles serão avaliados, através da coleta de dados qualitativa.  

 Optou-se pela realização de um Experimento de Campo como estratégia de pesquisa, 

para manter o realismo da aplicação, com uma coleta de dados rigorosa do ponto de vista 

qualitativo. Foi escolhida a Pesquisa-Ação como método de pesquisa por estar de acordo com 

a abordagem construtivista proposta neste trabalho. 

  

 
 



 

CAPÍTULO 8 - A ÁREA ESCOLHIDA PARA O ESTUDO DE CASO 

 

INTRODUÇÃO 

Para elaboração dos estudos que serão desenvolvidos ao longo desta pesquisa foi 

escolhida a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, por ser uma importante bacia do Estado, 

onde se localiza grande parte do crescimento econômico do Rio Grande do Sul. Além disso, a 

bacia apresenta problemas relativos à qualidade de suas águas, em face dos diversos tipos de 

usos, que não obedecem a um planejamento racional e integrado. Essa realidade comprova a 

complexidade dos problemas enfrentados pela bacia, diante da diversidade da natureza das 

questões nela envolvidas. Por outro lado, nela funciona, desde 1988, o Comitê de 

Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (COMITESINOS), que reúne 

representantes dos usuários da água, da população da bacia e do poder público, tendo como 

objetivos harmonizar os seus interesses, procurando solucionar os potenciais conflitos e 

articular a coordenação programática de diversas atividades relacionadas à gestão dos 

recursos hídricos, visando à compatibilização das disponibilidades com as demandas hídricas, 

no âmbito espacial da bacia, de uma forma integrada e participativa. 

 A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS TAMBÉM FOI ESCOLHIDA COMO BASE PARA 

APLICAÇÃO DO MÉTODO MULTICRITÉRIO EM APOIO À DECISÃO PROPOSTO, DEVIDO À GRANDE 

DISPONIBILIDADE DE DADOS EXISTENTES SOBRE ELA. ASSIM, OS DADOS BÁSICOS UTILIZADOS NO 

DESENVOLVIMENTO DO PRESENTE TRABALHO FORAM EXTRAÍDOS, EM SUA MAIORIA, DOS 

RESULTADOS DA “SIMULAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

NA BACIA DO RIO DOS SINOS”, DESENVOLVIDO PELA MAGNA ENGENHARIA E O INSTITUTO DE 

PESQUISAS HIDRÁULICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (MAGNA, 

1996A, 1996B, 1996C, 1996D, 1996E), APÓS ALGUMAS REVISÕES, ATUALIZAÇÕRES E 

COMPLEMENTAÇÕES. 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar a área escolhida para o estudo de caso e 

está dividido em quatro seções. Na primeira seção, é feita uma descrição geral da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos. Na segunda seção, são apresentados os principais usos dos 

recursos hídricos da bacia, tanto sob o aspecto quantitativo como qualitativo. Na terceira 

seção é apresentado o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Na 

quarta seção é abordada a necessidade de planejamento dos recursos hídricos da bacia 

hidrográfica do Rio dos Sinos. Para finalizar, são apresentadas as conclusões do capítulo. 
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8.1 A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS 
 

8.1.1 Características Gerais da Bacia 

Segundo o art. 38 da Lei nº 10.350/94, que instituiu o Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos, regulamentando o artigo 171 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, para 

fins de gestão dos recursos hídricos, o Estado do Rio Grande do Sul divide-se em três regiões 

hidrográficas: a Região Hidrográfica da Bacia do Rio Uruguai, compreendendo as áreas de 

drenagem do Rio Uruguai e do Rio Negro; a Região Hidrográfica da Bacia do Guaíba, 

compreendendo as áreas de drenagem do Guaíba; e a Região Hidrográfica das Bacias 

Litorâneas, compreendendo as áreas de drenagem dos corpos de água não incluídos nas 

Regiões Hidrográficas definidas anteriormente. 

 A Região Hidrográfica da Bacia do Guaíba é formada pelas bacias da porção norte e 

central do Estado que drenam para o Lago Guaíba, o qual também foi subdividido em uma 

bacia individualizada. As bacias que drenam para o Lago são Guaíba são: bacia do rio 

Gravataí, bacia do rio  dos Sinos, bacia do rio Caí e bacia do Baixo Jacuí (Secretaria Estadual 

do Meio Ambiente - SEMA, 2003, p. 20). 

Assim, a bacia hidrográfica do rio dos Sinos pertence à Região Hidrográfica da Bacia 

do Guaíba e situa-se a nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, em um quadrilátero formado 

pelas seguintes coordenadas geográficas: ao sul, entre os paralelos 29º20’ e 30º10’; e a leste, 

entre os meridianos 50º15’ e 51º20’. É integrante da bacia do rio Jacuí que, por sua vez, faz 

parte da bacia do Lago Guaíba. A bacia hidrográfica do rio dos Sinos tem uma área de 

drenagem de aproximadamente 3.700 km², contribuindo com 3,4 a 5,24 % da vazão média 

global de 1.050 m³/s do Delta do rio Jacuí, um complexo sistema de braços, confluências e 

ilhas fluviais de pequeno porte onde deságua o rio dos Sinos (MAGNA, 1996e, p. 9). A Figura 

8.1 ilustra a localização da bacia no Estado.     
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•Figura 8.1. Localização da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos no Estado do Rio Grande do Sul (extraído 
de PEREIRA, 2002, p. 151). 

 

O principal curso d'água que drena a bacia é o rio dos Sinos, que tem suas nascentes 

no município de Santo Antônio da Patrulha, em uma altitude de cerca de 600 m, percorrendo, 

aproximadamente, 200 km até sua foz, no Delta do rio Jacuí, localizado no município de 

Canoas, numa altitude de apenas 5 metros. O rio dos Sinos percorre cerca de 25 km entre as 

cotas 600 e 60 m (trecho superior), desenvolve-se por mais 125 km num trecho de declividade 

média, atingindo o delta do Jacuí após mais 50 km de percurso, em terrenos de declividade 

entre muito suave e nula. A vazão média de longo período do rio dos Sinos situa-se em torno 

de 65 m³/s, para área de contribuição definida por uma seção, no município de Campo Bom 

(MAGNA, 1996e, p. 13). 

Os principais afluentes do rio dos Sinos são, no sentido das cabeceiras para a foz: o 

rio Rolante, o rio da Ilha e o rio Paranhana, todos pela margem direita e com nascentes na 

região serrana (municípios de São Francisco do Paula e Canela). Na porção inferior recebe, 

ainda, os arroios Pampa, Luiz Rau, João Correa, Sapucaia, e outros. O rio Paranhana recebe, 

desde de 1956, águas derivadas da bacia do rio Caí, da ordem de 5 a 9 m3/s. Estas águas são 

provenientes das barragens do Salto e da Divisa, para a geração de energia elétrica, através das 

Usinas Hidrelétricas de Bugres e Canastra, da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE 

(PEREIRA, 2002, p. 151). 
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Características Físicas da Bacia 

 Segundo Magna (1996e, p. 12) a geomorfologia da bacia hidrográfica do rio dos 

Sinos é caracterizada pela presença de um domínio morfoestrutural de bacias e coberturas 

sedimentares e depósitos sedimentares, encontradas na região mapeada como Depressão 

Central Gaúcha e estes junto às margens do rio dos Sinos e em sua foz. A maior parte da bacia 

é constituída por rochas vulcânicas, envolvendo as cabeceiras e as zonas de relevo mais 

acidentado, responsáveis pela configuração de uma topografia em degraus nessas áreas, onde 

os solos são argilosos profundos com transições para situações de alta pedregosidade e 

afloramentos rochosos. O Arenito Botucatú representa a segunda unidade geológica em 

distribuição de área, encontrando-se na porção central da bacia, de relevo moderado e solos 

suscetíveis à erosão. No terço inferior da bacia predominam as litologias representadas por 

uma seqüência de argilitos, folhelhos, siltitos e arenitos intercalados, pertencentes à Formação 

Rio do Rasto, aos quais está associada uma condição de relevo suave e predominância de 

solos argilosos.  

 As águas subterrâneas ocorrem fundamentalmente nas rochas, a partir dos basaltos e 

dos arenitos da série Botucatú, em cujas formações circula água subterrânea, principalmente 

em fendas verticais e vazios existentes entre as camadas. Os maiores fluxos hidráulicos dão-se 

nas zonas de fraturas de rochas basálticas, as quais constituem maior importância para a 

extração da água de subsolo, o que já não ocorre nos arenitos que, apesar de armazenarem 

grandes volumes de água, não permitem sua extração devido à reduzida transmissibilidade das 

zonas porosas. O comportamento da água subterrânea é de aqüífero livre, podendo ser 

evidenciadas condições de artesianismo provocadas pelos movimentos tectônicos associados 

aos falhamentos geológicos (MAGNA, 1996e, p. 12). 

 A grande maioria da área da bacia possui solos de horizonte B textural (planossolo, 

podzólico vermelho amarelo, laterítico bruno avermelhado, brunizém avermelhado), os quais 

são argilosos e apresentam uma estrutura em blocos angulares e subangulares, de moderada a 

fortemente desenvolvida. Os solos do tipo cambissolos húmicos (horizonte B incipiente), 

ocorrem numa estreita faixa junto à porção nordeste do divisor de águas, que são solos mais 

siltosos e profundos, com uma textura pesada e desenvolvidos a partir de basaltos. Numa 

pequena área nas redondezas das cidades de Gramado e Canela ocorre ainda uma associação 

de solos, compreendida por solos litológicos, cambissolos húmicos e lateríticos bruno 

avermelhados. A fertilidade dos solos é considerada de moderada a forte, sendo o seu 

potencial erosivo bastante expressivo em algumas áreas (MAGNA, 1996e, p. 12). 
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Clima e Pluviometria 

De maneira geral, a bacia do rio dos Sinos é bastante representativa das condições 

climáticas às quais o Estado está sujeito. Situada na interface das zonas subtropical e 

temperada, sofre influências tanto de massas tropicais de ar oriundas, basicamente, do 

Atlântico, como de massas atlântico-polares. As precipitações são bem distribuídas ao longo 

do ano, com média anual de 2.162 mm na área com tipo climático temperado (região de 

maiores altitudes) e de 1.459 mm na zona de clima subtropical (região de menores altitudes). 

A evapotranspiração potencial possui valores médios mensais que variam entre 

aproximadamente 40 mm até 170 mm, sendo os menores valores verificados nos meses de 

inverno e os maiores no verão. A temperatura média mensal situa-se entre 14,4ºC na área de 

clima temperado e 19,4ºC na região de clima subtropical. A umidade relativa do ar possui 

pequena variação ao longo do ano, situando-se em média entre 72% e 86% (MAGNA, 1996e, 

p. 13). 

 

Uso dos Solos da Bacia 

 A cobertura vegetal da bacia está hoje reduzida a cerca de 10% da sua área, 

caracterizando a intensa influência antrópica, representada pelas atividades agrícolas nas áreas 

de altitudes médias até as cabeceiras, e pela urbanização, nas regiões de cotas mais baixas. As 

conseqüências desse fato para a vegetação são drásticas, observando-se o desmatamento 

irracional das encostas e nascentes de cursos d'água, onde estão presentes apenas manchas das 

florestas nativas. Nas áreas mais altas, predominam atividades industriais baseadas no couro e 

calçados, além da exploração agrícola minifundiária, exploração de madeira, agricultura 

arrozeira e agropecuária, notadamente avicultura, suinocultura e pecuária leiteira e de corte. 

Nas zonas mais baixas da bacia predominam outras atividades industriais, tais como fábricas 

de papel, siderúrgica, indústrias têxteis, esmagadora de soja, fábricas de refrigerantes, 

mobiliário, refinaria de petróleo, indústria de plásticos, metalúrgicas, mineração de basalto, 

pedra de grês, areia dos leitos de rios e argila das várzeas. Em muitos municípios do vale, 

além de atividades industriais e agropecuária, ocorre extração de pedra de grês, de areia do 

rio, basalto, e argila das várzeas dos rios dos Sinos e Paranhana.  

Segundo Pereira (2002, p. 154), no ano de 1985 apenas 4,46% dos estabelecimentos 

rurais da área usavam irrigação, abrangendo 2,24% da área do total do Estado. A área 

concentra 6,93% de matas e florestas do Estado e 3,71% das pastagens. O uso mais 

expressivo das terras agrícolas na bacia é com pastagens (55,8%) e a irrigação é utilizada em 
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apenas 4,6% dos estabelecimentos, atingindo 2,0% da área agrícola. Os municípios que mais 

utilizam a irrigação são, proporcionalmente, Santo Antônio da Patrulha, Osório, Canoas, 

Gravataí e Taquara. A Figura 8.2 apresenta os principais usos do solo na bacia. 

 

 

 

Figura 8.2. Principais Usos do Solo na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (extraído de 
PEREIRA, 2002, p. 152). 

Unidades de Conservação da Bacia 

 Encontram-se ainda preservadas algumas áreas de banhados nas zonas alagadiças, 

junto às margens do rio dos Sinos, em seu baixo curso, as quais abrigam expressiva 

biodiversidade florística e faunística. 

Algumas Unidades de Conservação estão localizadas na bacia ou dentro dos limites 

definidos pelo divisor de águas ou nas suas proximidades. Destacam-se entre elas, devido às 

suas dimensões e à representatividade das espécies presentes, a Floresta Nacional de São 

Francisco de Paula (1.140 ha), Floresta Nacional de Canela (500 ha), Reserva Biológica da 

Serra Geral (1.700 ha), Parque Zoológico (822 ha) e APA Morro da Borrussia (617,5 ha). A 

manutenção dessas Unidades passa a ser fundamental num contexto que se caracteriza pela 

devastação da vegetação original, constituindo ainda abrigo para a fauna nativa, a qual inclui, 

atualmente, diversas espécies classificadas como ameaçadas de extinção (MAGNA, 1996, p. 

12). 
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8.2.2 Características Sócio-Econômicas da Bacia 

A bacia hidrográfica do rio dos Sinos contém 33 municípios, conforme relação 

apresentada no Quadro 8.1, que também mostra a população total dos municípios (número de 

habitantes), a área total de cada município (km²), a área municipal contida na bacia (em 

percentual do total municipal e em valores absolutos) e a população municipal contida na área 

da bacia (número de habitantes). 

 
 População Área Total Área Contida na Bacia 

Municípios Total (hab) (Km2) % do Total 
Municipal 

 Km2 População 
na Bacia 

Araricá 4.032 35,86 99,00 35,50 4.027 
Cachoeirinha 107.564 42,00 19,17 8,05 20.620 
Campo Bom 54.018 62,50 100,00 62,50 54.018 
Canela 33.625 246,00 59,03 145,21 17.071 
Canoas 306.093 113,11 55,94 63,27 171.217 
Capela Santana 10.032 182,40 1,42 2,59 53.00 
Caraá 6.403 292,71 99,67 291,74 6.383 
Dois Irmãos 22.435 66,80 8,92 5,96 15.00 
Estância Velha 35.132 50,21 93,53 46,96 35.083 
Esteio 80.048 32,50 100,00 32,50 80.048 
Glorinha  5.684 291,57 0,10 0,30 5.00 
Gramado 28.593 245,30 31,61 77,53 7.496 
Gravataí 232.629  497,83 16,00  79,64  3.277 
Igrejinha 26.767 150,50 93,17 140,22 26.683 
Ivoti 15.318 66,59 6,28 4,18 96.00 
Maquiné 7.304 622,30 0,36 2,21 19.00 
Nova Hartz 15.071 60,23 98,04 59,05 15.028 
Nova Santa Rita 15.750 219,79 41,94 92,17 13.311 
Novo Hamburgo 236.193 223,50 100,00 223,50 236.193 
Osório 36.131 666,12 5,01 33,35 274.00 
Parobé 44.776 125,60 100,00 125,60 44.776 
Portão 24.657 157,40 85,99 135,35 23.979 
Riozinho 4.071 255,87 99,13 253,64 4.058 
Rolante 17.851 304,13 100,00 304,13 17.851 
Santa Maria do Herval 5.891 157,56 2,60 4,09 45.00 
Santo Antônio da Patrulha  37.035 896,12 32,58 291,98 4.416 
São Francisco de Paula 19.725 3.269,15 11,43 373,73 6.987 
São Leopoldo 193.547 100,50 100,00 100,50 193.547 
São Sebastião do Caí 19.700 111,08 3,57 3,97 134.00 
Sapiranga 69.189 141,91 58,95 83,66 67.792 
Sapucaia do Sul 122.751 57,00 100,00 57,00 122.751 
Taquara 52.825 464,07 93,26 432,79 52.171 
Três Coroas 19.430 166,00 94,16 156,31 19.292 
TOTAL    3.729,18 1.248.714 
Quadro 8.1. Municípios Componentes da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (adaptado de SEMA,  
2003, p. 48). 

 



 199

Conforme pode ser observado no Quadro acima, inserem-se totalmente na bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos os municípios de Campo Bom, Esteio, Novo Hamburgo, Parobé, 

Rolante, São Leopoldo e Sapucaia do Sul. Outros doze municípios apresentam mais de 50% 

de sua área inserida na bacia, o que por si só já demonstra o grau de importância que a bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos tem para esses municípios, principalmente no que tange à 

qualidade e à quantidade de água disponível. 

Segundo Pereira (2002, p. 153), a bacia hidrográfica do rio dos Sinos apresentou, na 

última década, um crescimento populacional, principalmente urbano, superior ao conjunto do 

Estado. Houve um alto grau de urbanização (94,2 %) em 2000 e uma elevada densidade 

demográfica. Os municípios com maior número de habitantes são Canoas, Novo Hamburgo, 

Gravataí, São Leopoldo e Sapucaia do Sul. Esses municípios apresentam alto grau de 

urbanização, elevada densidade demográfica e crescimento acentuado da população.  

A densidade demográfica dos municípios que compõem a bacia é bastante 

diversificada, sendo que, no ano 2000, São Francisco de Paula e Canoas apresentavam um 

índice de 6,08 habitantes/km2 e 2.702,78 habitantes/km2, respectivamente, ficando a média 

em 199,54 habitantes/km2. O elevado grau de urbanização é uma característica quase comum 

ao conjunto dos municípios. 

A dinâmica do desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul está 

localizada na região onde se insere a bacia hidrográfica do rio dos Sinos. As atividades 

econômicas concentraram-se na região metropolitana e em sua área de influência como 

resultado do processo de industrialização das últimas décadas, a partir de uma base econômica 

preexistente. Neste contexto, a bacia hidrográfica do rio dos Sinos, com apenas 3,35% do 

território estadual, gerou, em 1998, US$ 15.404.704.954 de Produto Interno Bruto, 

correspondente a 21,85% do total estadual. No ano de 1990, do Valor Adicionado Fiscal Total 

do Estado, 25,06% foi gerado na bacia do rio dos Sinos e, destes, 36,59% relativos à atividade 

industrial, 17,64% à comercial, 16,87% à atividade de serviços (PEREIRA, 2002, p. 154). 

Nesta área, encontra-se grande parte do crescimento econômico do Estado, sendo que 

os principais núcleos urbanos localizam-se no trecho inferior da bacia do rio dos Sinos e as 

atividades produtivas distribuem-se da seguinte forma: ramo madeireiro-moveleiro, turístico, 

hoteleiro e comercial, na parte serrana (Gramado, Canela e São Francisco de Paula); coureiro-

calçadista, na porção intermediária (Igrejinha, Parobé, Sapiranga, Campo Bom, Estância 

Velha e Novo Hamburgo); e industrial – metal-mecânico, alimentício e petroquímico, na parte 
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inferior (São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Esteio e Canoas). A Figura 8.3 apresenta essa 

distribuição de atividades ao longo da bacia. 

 

 
 
Figura 8.3. Principais Atividades Produtivas na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (extraído 
de COMITESINOS, 2000). 

 

Segundo Magna (1996e, p. 65), a indústria de vestuário, como o calçado, importante 

gênero industrial, ocorre em uma faixa ao longo do Vale do rio dos Sinos. Este gênero evoluiu 

a partir de pequenos estabelecimentos artesanais, localizados, inicialmente, em São Leopoldo 

e Novo Hamburgo, os quais aproveitam a matéria-prima originada da área da Campanha. A 

indústria contou com capital, mão-de-obra e mercado local, à base da qual se expandiu. Esta 

evolução ocorreu de tal forma, a possibilitar a presença de centros especializados no setor de 

calçados, dentro de uma área que se individualiza e cujos centros mais característicos são: 

Campo Bom, Sapiranga e Novo Hamburgo. Este, dentro da área coureiro-calçadista, é um dos 

mais importantes centros do país, tanto por seu crescimento e comercialização, como por sua 

industrialização. A cidade de São Leopoldo também faz parte da área coureiro-calçadista, mas 

caracteriza-se por uma diversificação maior dos setores industriais.      

Os municípios de Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí, Sapucaia do 

Sul e Esteio são responsáveis por mais de 60% do Valor Adicionado gerado na área. Esses 

municípios apresentam um elevado grau de industrialização. Dentro da atividade industrial 

predomina a produção de bens de consumo não duráveis, especialmente couro e calçado. A 
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área concentra 28,47% dos estabelecimentos industriais totais, sendo 35,44% de bens de 

consumo e 23,01% de bens de produção. 

 

8.2 OS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

 

8.2.1 Aspectos Quantitativos dos Recursos Hídricos da Bacia 

Os aspectos quantitativos dos usos dos recursos hídricos se referem ao 

estabelecimento de diretrizes quantitativas, que embasam decisões relativas ao atendimento de 

demandas hídricas, definindo prioridades, quantidades e garantias ao longo do período de 

operação do sistema. Um dos fundamentos da Lei Federal n° 9.433/97, da Política Nacional 

de Recursos Hídricos, estabelece que “em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos 

hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais”. 

Segundo Lanna (1999, p. 78), o planejamento das águas deve ser orientado 

estrategicamente por diretrizes quantitativas que disponham sobre: prioridades de atendimento 

a demandas quantitativas de uso da água; garantias de atendimento às demandas; eficiência de 

uso da água; racionamento de demanda; proteção contra inundações e outros. Para o autor, o 

estabelecimento deste tipo de diretriz ocorre sob a premissa de que qualquer demanda 

quantitativa de recursos hídricos deve ser atendida, mediante intervenções estruturais. Porém, 

à medida que a água vai se tornando escassa, as intervenções estruturais também vão se 

tornando cada vez mais caras, fazendo com que outras premissas sejam buscadas, como a 

necessidade de hierarquização das demandas para garantir o atendimento das mais 

prioritárias. Em cada demanda, poderão ser buscados níveis de eficiência de uso, com 

eliminação de desperdícios e controle de perdas. Neste momento, medidas não estruturais 

poderão ser introduzidas, através de instrumentos de gestão como a outorga e a cobrança pelo 

uso da água, com o objetivo de promover economias de investimentos e maiores eficiências 

de uso da água. 

Os principais usos dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio dos Sinos foram 

divididos em usos consuntivos e não consuntivos, segundo Magna (1996e, p. 17), descritos a 

seguir:  
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USOS CONSUNTIVOS 

a) abastecimento público: presente em todas as sub-bacias, efetuado predominantemente a 

partir de mananciais de superfície, estando os sistemas de abastecimento a cargo da 

Companhia Rio-grandense de Saneamento (CORSAN), exceto pelos municípios de São 

Leopoldo e Novo Hamburgo, onde a responsabilidade por esses serviços é do Serviço 

Municipal de Água e Esgoto (SEMAE) e da Companhia Municipal de Saneamento 

(COMUSA), respectivamente; 

b) abastecimento industrial: um dos principais usuários da água na bacia são as indústrias, 

localizadas especialmente nas áreas urbanas, não tanto pelo volume que consomem, mas 

muito mais pela perda da qualidade da água, dependendo do processo industrial. As 

atividades mais poluidoras concentram-se nos municípios de Estância Velha, Novo 

Hamburgo, Portão, São Leopoldo e Sapucaia do Sul. Outros municípios importantes 

quanto à atividade industrial incluem Campo Bom, Canoas, Esteio e Sapiranga; 

c) irrigação e aqüicultura: a utilização dos recursos hídricos para irrigação e aqüicultura 

possui alguma representatividade na bacia do rio dos Sinos. A irrigação, responsável pelos 

maiores consumos, é utilizada especialmente para o cultivo de arroz, no baixo vale 

(município de Nova Santa Rita) e nos municípios de Taquara, Rolante e Santo Antônio da 

Patrulha. A aqüicultura é ainda incipiente e voltada à criação de peixes em pequenos 

açudes, concentrando-se principalmente na sub-bacia do rio Paranhana e nos municípios de 

Gramado, Canela, Taquara, Gravataí e São Francisco de Paula; 

d) criação de animais: parte dos recursos hídricos, em todas as sub-bacias, é consumida para 

dessedentação de animais, principalmente os rebanhos bovinos, suínos e ovinos, além de 

aviários e pocilgas, podendo este consumo ser considerado significativo em algumas sub-

bacias. 

Usos Não Consuntivos 

a) diluição e afastamento de efluentes: os principais cursos d'água da bacia são utilizados 

como meio de diluição e afastamento dos despejos líquidos domésticos, industriais, rurais e 

também de eventuais lixívias de lixões ou de aterros sanitários mal implantados no 

passado. Esse fato se traduz nas más condições da qualidade da água de alguns cursos 

d'água, especialmente aqueles que drenam as zonas urbanas e industriais dos municípios da 

Região Metropolitana de Porto Alegre; 
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b) geração de energia elétrica: a geração de energia na bacia do rio dos Sinos ocorre nas 

Nascentes do Paranhana e Santa Maria, com vazões transpostas do rio Santa Cruz, formador 

do rio Caí. Sobre o rio Santa Cruz estão implantadas as barragens do Sistema Salto da 

Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE (Salto, Divisa e Blang), a partir das quais, 

por meio de túneis e adutoras, as vazões são transpostas até as Usinas de Bugres e Canastra, já 

na bacia dos Sinos. As potências nominais dessas usinas são de, respectivamente, 8.000 e 

30.000 kW; 

 

c) navegação: o rio dos Sinos oferece potencial como hidrovia no trecho compreendido entre 

São Leopoldo e a foz. No entanto, devido a diversos fatores limitantes (ocorrência de 

meandros com raio de curvatura insuficiente e deficiência de lâmina d'água, provocada pela 

descarga sólida de materiais em suspensão e por arraste), a navegação fluvial é pouco 

significativa nesse trecho, restringindo-se a pequenas embarcações, utilizadas em eventuais 

transportes de soja, carvão, calcário e, principalmente, areia para construção; 

d) recreação de contato primário: há a oferta de formas de recreação através de 18 balneários 

existentes na bacia. 

No Quadro 8.2, constam, para cada atividade, os usos consuntivos totais,  em m³/s, 

bem como a representatividade do consumo da atividade em relação ao consumo total na 

bacia do rio dos Sinos, em percentuais, para dois cenários distintos, 2000 e 2012 (horizonte de 

projeto adotado para o Plano Estadual de Recursos Hídricos). 

ATIVIDADES     QUANTIDADES (2000) QUANTIDADES (2012) 
 m3/s % m3/s % 

Abastecimento Doméstico     
Urbano 2,839 55,83 3,789 48,01 
Rural 0,060 1,19 0,046 0,58 
Abastecimento Industrial (CORSAN) 0,223 4,38 0,442 5,60 
Abastecimento Industrial (Outros) 0,928 18,24 1,846 23,33 
Irrigação de Arroz 0,974 19,15 1,692 21,44 
Aqüicultura 0,00004 0,0009 0,0001 0,0001 
Dessedentação de animais     
Grande Porte 0,060 1,18 0,077 0,98 
Pequeno Porte 0,002 0,03 0,004 0,05 
TOTAL 5,086 100,00 7,892 100,00 
Quadro 8.2. Usos Consuntivos Totais da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (extraído de PEREIRA, 
2002, p. 156). 
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Através do Quadro acima, é possível observar que os maiores consumos dos recursos 

hídricos na bacia do rio dos Sinos são destinados ao abastecimento doméstico, ao 

abastecimento industrial e à irrigação de arroz, respectivamente. 

Segundo Magna (1996e, p. 54), mesmo comparando as demandas projetadas para o 

ano 2007 com as vazões de estiagem de 7 dias com 10 anos de retorno (Q7,10), ainda assim a 

bacia do rio dos Sinos não apresenta problemas de ordem quantitativa. Isto significa dizer que 

as vazões disponíveis indicam que não haverá restrições de atendimento às demandas 

quantitativas de água na bacia hidrográfica do rio dos Sinos, o que é válido tanto para a 

situação atual quanto para a projetada. Mesmo diante das estimativas de demandas para o ano 

2012, essa conclusão se mantém. 

 

8.2.2 Aspectos Qualitativos dos Recursos Hídricos da Bacia 

Os aspectos qualitativos dos usos dos recursos hídricos se referem às diretrizes 

qualitativas que visam ao atendimento de diversos requisitos relacionados aos aspectos 

físicos, químicos, biológicos e toxicológicos da água, com o objetivo de torná-la apta para 

determinado uso. No Brasil, estes requisitos são estabelecidos através da Resolução n° 20/86, 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). No caso da água potável, existem 

determinações específicas que constam na Portaria 36, de 1990, do Ministério da Saúde. 

Segundo Lanna (1999, p. 82), as diretrizes qualitativas são relacionadas à água em 

estado bruto, no ambiente, quando se lida com o processo de enquadramento de corpos de 

água em classes de usos preponderantes, de acordo com os usos aos quais se destinam, ou à 

água a ser fornecida para determinado fim, após o tratamento necessário, quando se lida com 

as exigências de qualidade para a água fornecida para este determinado fim.  

No Brasil, a Resolução do CONAMA n° 20/86 estabeleceu, para o território 

brasileiro, nove classes de uso preponderante para as águas doces (salinidade < 0,05% com 5 

classes: Especial, 1 a 4), salobras (salinidade entre 0,05 e 3% com 2 classes: 5 e 6) e salinas 

(salinidade > 3% com 2 classes: 7 e 8).  

 Segundo Lanna (1999, p. 84), devido às conseqüências econômicas, sociais e 

ambientais do instrumento de gestão enquadramento, torna-se fundamental que este seja o 

resultado de um processo de planejamento da bacia hidrográfica, que vise à compatibilização 

da oferta com as demandas dos recursos hídricos e dos demais recursos ambientais, cujo uso 
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afete a qualidade das águas, no que diz respeito à quantidade e à qualidade. Os custos e 

benefícios oriundos desse processo devem ser definidos de forma ampla, sob diferentes 

enfoques, e não apenas sob o ponto de vista econômico, sendo estimados e comparados com o 

objetivo de justificar o enquadramento dos recursos hídricos em determinada classe. Segundo 

o autor, a compatibilização de enquadramentos de trechos sucessivos de um rio deve ser 

avaliada para evitar impossibilidades físicas ou tecnológicas, assim como custos excessivos. 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica assumem um papel importante neste processo, 

intermediando os diferentes interesses das entidades públicas e privadas envolvidas e 

facilitando a tarefa do órgão ambiental encarregado do processo de enquadramento dos 

recursos hídricos. 

Na bacia hidrográfica do rio dos Sinos, os principais cursos de água são utilizados 

como meio de diluição e afastamento dos despejos líquidos domésticos, industriais, rurais e, 

também, de eventuais lixívias de lixões ou de aterros sanitários mal implantados no passado. 

Este fato se traduz nas más condições da qualidade da água de alguns cursos de água, 

principalmente aqueles que drenam as zonas urbanas e industriais dos municípios da Região 

Metropolitana de Porto Alegre. As principais fontes de poluição da bacia foram agrupadas em 

8 classes, conforme apresentadas no Quadro 8.3. 

 

FONTES POLUIDORAS ORIGEM DA POLUIÇÃO 
Efluentes Domésticos Urbanos  
(EDU) 

Zonas urbanas 

Efluentes Domésticos Rurais  
(EDR) 

Zonas rurais 

Drenagem Pluvial Urbana  
(DPU) 

Zonas urbana, onde ocorre a mistura das águas da chuva com 
efluentes industriais, esgotos domésticos e lixívias de lixos 

Fontes Difusas Rurais 
(FDR) 

Incluem a erosão natural e artificial de pedreiras, saibreiras, matas, 
reflorestamentos e culturas 

Resíduos Sólidos Domésticos  
(RSD) 

Lixívias de aterros sanitários e lixões mal acondicionados 

Atividade Agropecuária de  
Dessedentação de Animais (ADA) 

Criação de aves, suínos, ovinos e bovinos 

Efluentes Industriais Tratados 
 (EIT) 

Efluentes de indústrias, os quais já são tratados até o nível secundário 
por exigência do órgão ambiental estadual (FEPAM) 

Efluentes de Irrigação do Arroz 
 (IRR) 

Efluentes de lavouras de arroz irrigado. 

Quadro 8.3. Principais Fontes Poluidoras da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (extraído de PEREIRA 
et al., 1999, p. 4). 
 

Segundo Magna (1996e, p. 53), os esgotos domésticos urbanos estabelecem os 

maiores lançamentos de coliformes fecais; a atividade agrícola de dessedentação animal 

realiza os maiores lançamentos de DBO, nitrogênio total e fósforo total; as fontes difusas 
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rurais são responsáveis pela maior carga de sólidos totais. Os efluentes industriais, por já 

serem tratados até o nível secundário, apresentam lançamentos significativos apenas para 

coliformes fecais e sólidos totais. O Quadro 8.4 resume a projeção da carga poluidora 

estimada para o ano 2012. 

 

Fontes de 
Poluição 

Coliformes  
Fecais 

DBO5 Nitrogênio 
Total 

Fósforo  
Total 

Sólidos  
Totais 

 (NPM/ano) (t/ano) (t/ano) (t/ano) (t/ano) 
EDU 1,28 . 1019 23.791,67 2.330,98 584,25 --- 
EDR 3,22 . 1017 599,85 58,77 14,73 --- 
DPU 2,88 . 1013 4.876,17 466,50 57,59 2.486,08 
FDR 1,13 . 1016 2.443,59 1.158,91 375,52 77.260,45 
RSD 1,26 . 1015 28.030,51 1.648,85 549,62 --- 
ADA 8,72 . 1017 46.976,11 4.609,20 1.162,39 --- 
EIT 1,50 . 1018 5.638,39 525,50 62,30 40.088,14 
IRR --- --- 79,64 17,18 --- 
Total 1,55. 1019 112.356,29 10.878,35 2.823,59 119.834,67 

Quadro 8.4.Cargas Poluidoras Potenciais Totais Anuais em 2007 (extraído de PEREIRA et al., 1999, p. 5). 

 

 A partir da análise do Quadro acima, pode-se verificar que estas cargas poluidoras 

resultam em alto grau de degradação da qualidade de água, particularmente na parte baixa da 

bacia, onde ocorre maior concentração urbana e industrial. O rio dos Sinos e seus formadores 

recebem, em quantidades crescentes e em nível de condicionamento inadequado, cargas 

poluidoras oriundas de despejos domésticos e industriais, fato que vem acarretando a 

progressiva degradação da qualidade de suas águas. 

Na bacia, é mínimo o percentual de esgotos domésticos que são submetidos a algum 

tipo de tratamento e, ainda assim, em maior parte com tratamento em nível primário. O 

controle dos efluentes líquidos industriais tem registrado avanço na última década, graças à 

ação fiscalizada da Fundação Estadual Proteção Ambiental (FEPAM), que impôs a instalação 

de sistemas de tratamento, especialmente nas grandes indústrias poluidoras. Porém, persistem, 

em toda a bacia, lançamentos de efluentes industriais não tratados adequadamente, com 

cargas significativas, especialmente os provenientes das empresas de pequeno e médio porte. 

A essas cargas, de origem doméstica e industrial, somam-se diversos detritos carreados pela 

drenagem pluvial ou lançados diretamente aos rios. 

De acordo com Magna (1996e, p. 53), seguindo a classificação da Resolução do 

CONAMA n° 20/86, o rio dos Sinos apresenta-se, no trecho compreendido entre suas 

nascentes e a confluência do rio Rolante, dentro da Classe 2. No entanto, a partir deste ponto 

até a sua foz, a qualidade das águas vai se degradando, na medida em que recebe efluentes 
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industriais e esgotos domésticos das aglomerações urbanas de porte significativo, localizadas 

próximo de suas margens (Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia do Sul e Canoas, 

entre outros municípios). Como conseqüência, as águas do rio dos Sinos, no trecho que 

atravessa essa região, enquadram-se, ao nível dos parâmetros estabelecidos, em classe 4, 

segundo o CONAMA. 

Assim, fica evidenciado o conflito de usos, pois também neste trecho o rio dos Sinos 

é utilizado como manancial para abastecimento público, irrigação de hortaliças e recreação de 

contato primário, usos estes que exigem um padrão de qualidade ambiental acima daqueles 

detectados. Considerando as tendências de crescimento populacional e das atividades 

econômicas na bacia do rio dos Sinos, pode-se prever um aumento considerável dos 

lançamentos de cargas poluentes aos cursos d´água que, na ausência de medidas mitigadoras, 

deixará a qualidade das águas seriamente comprometida, já no ano 2007, agravando-se 

especialmente a concentração dos parâmetros Coliformes Fecais e DBO, com conseqüente 

redução do Oxigênio Dissolvido, em condições crescentes, das nascentes para a foz, em todos 

os cursos d´água que drenam a bacia. 

A implantação de estações de tratamento de esgotos domésticos faz-se imperiosa na 

bacia, bem como a adoção de medidas para revegetação de nascentes e margens dos cursos 

d´água, o que, aliado a outras intervenções, poderá reduzir sensivelmente a concentração dos 

poluentes e as cargas de poluição. O conhecimento desta situação é fundamental para 

subsidiar a definição de cenários futuros para a bacia, devendo ser levado em consideração, 

além das exigências requeridas para a bacia propriamente dita, o fato de o rio dos Sinos ser 

um dos principais contribuintes ao Delta do rio Jacuí. 

 

8.3 O COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS 

SINOS 

Em 17 de março de 1988, a partir do decreto governamental de criação, o Comitê de 

Preservação, Gerenciamento e Pesquisa do Rio dos Sinos (COMITESINOS), torna-se o 

primeiro comitê de gerenciamento de bacia de um rio estadual implantado no país (CÂNEPA 

et al., no prelo).  

O primeiro plano de atuação do COMITESINOS foi chamado de “Ações 

Emergenciais para o Rio dos Sinos”, com programa de medidas de caráter geral de controle 

das ameaças à qualidade das águas, mas não deixava claro a quem competiam as 
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responsabilidades e quem deveria prover os meios técnicos e financeiros para alcançar sua 

realização. Embora o COMITESINOS tenha sido criado por um decreto, não tinha poderes 

para ditar normas, tomar medidas ou qualquer outra iniciativa. 

Um momento importante foi a filiação do COMITESINOS ao Conselho de Recursos 

Hídricos do Estado, quando passou a merecer atenção especial. Era a primeira oportunidade 

concreta de produzir um modelo de gestão semelhante à vanguarda internacional, mas 

adaptado à realidade do estado, numa região com problemas de qualidade das águas e com 

uma comunidade motivada para enfrentá-los. A Universidade do Vale dos Sinos – 

UNISINOS, teve um papel fundamental neste primeiro momento, na medida em que cedeu 

local e pessoal para a instalação do COMITESINOS, que veio a se constituir num espaço de 

referência importante para o andamento dos trabalhos. Foi constituído um conselho, que 

elegeu uma diretoria. Esta diretoria, tinha como apoio uma secretaria executiva, sustentada 

pela UNISINOS no primeiro momento e, depois, pela Fundação Metropolitana de 

Planejamento - METROPLAN. A direção chamou para junto de si uma comissão técnica, 

constituída por técnicos cedidos de vários órgãos da esfera pública, que começaram a pensar 

as ações estratégicas do comitê e assessorar a direção e conselho (COMITESINOS, 2000). 

Para dinamizar as atividades do COMITESINOS, foram criadas comissões de 

trabalho: monitoramento, educação ambiental, meteorologia, estudo da fauna e flora, uso do 

solo e resíduos sólidos. A comissão de monitoramento, por exemplo, reuniu todas as 

instituições que desenvolviam a tarefa na região, economizando dinheiro, unificando 

metodologias de laboratórios, criando um índice de qualidade das águas. O grupo de educação 

ambiental conseguiu promover a capacitação de mais de 550 professores, que passaram a 

desenvolver projetos com seus alunos. Dele, surgiu a rede de educação ambiental. A partir da 

comissão de meteorologia, muitas prefeituras implantaram estações de observação do tempo 

(COMITESINOS, 2000). 

O COMITESINOS desempenhou importante papel como fórum de negociações em 

assuntos ambientais. Um exemplo foi a negociação entre a CORSAN, a FEPAM e a SAMRIG 

(empresa do setor alimentício). Na época, a empresa era a maior poluidora individual do rio e 

seus efluentes estavam inviabilizando a captação de água em Esteio, que servia a mais de cem 

mil pessoas. As negociações fizeram com que não só a indústria investisse em equipamentos 

anti-poluição, como também virasse uma grande aliada do Comitê no setor industrial. Outra 

tarefa importante foi a busca da institucionalização do Comitê na região e a busca do apoio 
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financeiro para mantê-lo. Além disso, o Comitê se dedicou muito à construção de um sistema 

legal mais adequado ao cumprimento de sua missão. 

O COMITESINOS também foi um importante laboratório de ensaio para os técnicos 

que trabalharam na concepção da Lei n° 10.350/94, que criou o Sistema Estadual de Recursos 

Hídricos. Algumas das soluções desenvolvidas no COMITESINOS foram incorporadas a esta 

Lei. A experiência do COMITESINOS também foi muitas vezes requisitada para ajudar 

outros comitês que vinham se constituindo no Rio Grande do Sul. Este processo tem sido 

fundamental para o COMITESINOS, pois é a partir da articulação com os demais comitês que 

o Sistema poderá ser efetivado na sua plenitude e exercer competentemente a administração 

dos recursos hídricos de domínio do Estado. O COMITESINOS atuou ainda na aproximação 

do Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da 

Bacia Hidrográfica do Guaíba (Pró-Guaíba) com o Sistema Estadual, facilitando a 

participação de entidades da região nos trabalhos do Pró-Guaíba (COMITESINOS, 2000). 

Com a aprovação da Lei n° 10.350/94 e a instituição do Sistema Estadual de 

Recursos Hídricos, o COMITESINOS passou a viver um novo tempo. Num primeiro 

momento, a aprovação da lei surpreendeu a todos, pois não era esperada uma ação tão rápida 

da Assembléia Legislativa. Por isso, a lei teve que ser amplamente divulgada junto à 

sociedade para que ela fosse se envolvendo com a idéia e passasse a tomar as decisões 

inerentes à construção de um sistema que necessitava da participação da sociedade 

organizada. Em nível interno, a aprovação da Lei n° 10.350/94 trouxe ao Comitê a tarefa de 

se adequar à nova legislação, necessitando redefinir a composição do Comitê, o que significou 

mexer numa estrutura que funcionou durante anos e envolver setores que historicamente 

nunca tinham se integrado com o Comitê. Essa foi uma atividade bastante complexa, assim 

como a identificação dos interlocutores legítimos de cada setor, que exigiu inúmeros contatos. 

Ao mesmo tempo, era preciso definir os critérios de eleição dos representantes e qual seria a 

sua forma de atuação. Cada novo contato implicava explicar a lei, discutir critérios e 

introduzir um mundo novo na vida de muitas entidades. Porém, a tarefa foi vencida e se 

chegou a uma composição equilibrada e amplamente debatida com os principais interessados 

na questão (COMITESINOS, 2000). 

Hoje, a partir do COMITESINOS, é possível afirmar que se tem um sistema em 

construção no Estado, muitas soluções em andamento e um grau maior de consciência da 

população em relação à importância de recuperar e preservar as águas da região. Até ter um 
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sistema completo, que inclua as Agências de Região Hidrográfica, muitas tarefas serão 

necessárias.  

Composição do COMITESINOS 

A adequação à Lei n° 10.350/94, especialmente no que esta trata da composição dos 

Comitês, foi uma medida que levou tempos para ser concretizada pelo COMITESINOS e 

somente foi posta em prática após ampla discussão sobre quantos e quais os setores que 

deveriam participar da nova formação. Apesar da flexibilidade e de certa autonomia no 

processo de formação de cada Comitê, a proporcionalidade na composição deve atender, 

obrigatoriamente, aos 40% de participação dos representantes dos usuários da água, 40% de 

participação dos representantes da população da bacia e 20% de representantes dos órgãos da 

administração direta federal e estadual. 

No caso do COMITESINOS, como se buscou refletir de uma forma bastante 

pragmática os reais agentes intervenientes da bacia na sua composição, as vagas totais de 40 

representações foram distribuídas conforme descrito abaixo, reservando-se 16 vagas para o 

grupo de usuários da água, 16 vagas para o grupo da população da bacia e 8 vagas para os 

órgãos da administração direta, federal e estadual (COMITESINOS, 2000). 

Grupo dos Usuários da Água: 

1. Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana: 4 vagas titulares e 4 vagas suplentes. 

2. Abastecimento Público: 4 vagas titulares e 4 vagas suplentes. 

3. Indústria: 3 vagas titulares e 3 vagas suplentes. 

4. Agricultura: 2 vagas titulares e 2 vagas suplentes. 

5. Geração de Energia: 1 vaga titular e 1 vaga suplente. 

6. Navegação e Mineração: 1 vaga titular e 1 vaga suplente. 

7. Turismo, Lazer e Pesca: 1 vaga titular e 1 vaga suplente. 

 

Grupo dos Representantes da População da Bacia: 

1. Legislativos Municipais: 4 vagas titulares e 4 vagas suplentes. 

2. Instituições de Ensino Superior: 3 vagas titulares e 3 vagas suplentes. 

3. Representação Comunitária: 3 vagas titulares e 3 vagas suplentes. 

4. Organizações Ambientalistas: 3 vagas titulares e 3 vagas suplentes. 

5. Associações Técnico-Científicas: 3 vagas titulares e 3 vagas suplentes. 
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Grupo de Representantes do Poder Público: 

1. Estadual: 6 vagas. 

2. Federal: 2 vagas. 

 Pela Lei Gaúcha das Águas, o suporte à Presidência dos Comitês é feito de duas 

formas: o apoio operacional/executivo, através da estrutura da Secretaria Executiva, e o apoio 

político. Este apoio, no COMITESINOS, vem da Comissão Permanente de Assessoramento - 

CPA, que ajuda a pensar os rumos, as diretrizes e as estratégias a serem dadas ao Comitê.  

 Os Grupos de Trabalho foram criados no COMITESINOS como forma de compensar 

a inexistência, até o momento, das Agências de Região Hidrográfica que, segundo a Lei 

Estadual, deveriam prestar suporte técnico aos comitês. Os grupos de trabalho exercem um 

papel fundamental no processo de divulgação e de consolidação do COMITESINOS na 

região. Atualmente, as comissões e os grupos de trabalho em atuação  no COMITESINOS 

são: Comissão Permanente de Assessoramento (CPA); Comissão Permanente de Educação 

Ambiental; Grupo de Trabalho do Monitoramento; Comissão do Saneamento (das categorias 

de esgotamento sanitário, drenagem urbana e abastecimento público); Comissão de 

Divulgação (o COMITESINOS possui uma página na Internet – 

http://www.comitesinos.com.br). 

 

Projetos, Programas e Propostas do COMITESINOS 

 Atualmente, os projetos, programas e propostas que estão sendo desenvolvidos pelo 

COMITESINOS são descritos no Quadro 8.5 abaixo. 

 
PROJETOS E PROGRAMAS EM ANDAMENTO 

Título Agente de 
Financiamento 

Resumo do Projeto 

Enquadramento das 
Águas do Rio dos Sinos  

Secretaria de Recursos 
Hídricos/MMA 

Tomada de decisão sobre o rio que a sociedade da 
bacia Sinos  quer, segundo seus diferentes usos, nos 
três trechos da bacia hidrográfica. 

Projeto Peixe Dourado Secretaria de Recursos 
Hídricos/MMA 

Dividido em três sub-projetos: ecologia do peixe 
dourado; educação ambiental e aqüicultura. Tem os 
objetivos de desenvolver a pesquisa científica sobre o 
ciclo de vida do dourado na bacia Sinos, mobilizar a 
comunidade para seu comprometimento nas ações de 
recuperação e preservação do rio e repovoar o rio com 
espécies nativas do dourado. 

Manutenção da 
Secretaria Executiva 

SEMA/RS Garantir recursos financeiros para o funcionamento da 
estrutura administrativa do Comitesinos. 

Programa Permanente 
de Educação Ambiental 

Gerdau 
 

Petrobrás/Unisinos 

Seminário Regional, cursos temáticos, Infanto-Juvenil, 
encontro nos municípios; rede regional; Mutirão rio 
dos Sinos. 

Quadro 8.5. Projetos, Programas e Propostas do COMITESINOS (adaptado de COMITESINOS, 2000). 
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PROJETOS E PROGRAMAS EM ANDAMENTO 
Avaliação estatística dos 
dados gerados pela Rede 
Interligada de 
Monitoramento 

Unisinos 
FEPAN 

 

 

PROJETOS E PROGRAMAS EM ANDAMENTO 
Página Internet Convênio SEMA Instrumento de informação e de divulgação 

institucional do Comitesinos. 
PROJETOS ELABORADOS E EM NEGOCIAÇÃO 

Programa de 
Investimentos da Bacia 
Hidrográfica do Rio dos 
Sinos 

Agência Nacional de 
Águas – ANA 

Plano que indique e priorize o tratamento de esgotos 
bem como que estabeleça um cronograma de 
implantação da tarifa pelo uso da água. 

Identificação e 
Sinalização dos Cursos  
D' água da Bacia Sinos 

Secretaria de Recursos 
Hídricos/MMA 

Identificar e sinalizar com placas, locais de travessia 
de cursos dá água (pontes, passagens) de importância 
da Bacia do rio dos Sinos; editar e publicar livro 
ilustrativo com informações hidrológicas, geográficas, 
históricas e sociais de cada um dos pontos 
selecionados. 

Cadastro dos usuários 
da Bacia Hidrográfica 
do Rio dos Sinos 

Secretaria de Recursos 
Hídricos/MMA 

Avaliar as demandas de água existentes na bacia 
hidrográfica e sua variação no tempo e a distribuição 
no espaço, permitindo a administração da oferta de 
água de forma compatibilizada com as demandas 
atuais e estimativa das demandas futuras. Subsídios 
para outorga e plano de bacia. 

Fortalecimento 
institucional do 
Comitesinos 

Secretaria de Recursos 
Hídricos/MMA 

Prover o Comitesinos de infra-estrutura e recursos 
financeiros necessários para a sua atuação eficiente 
naquilo que envolve capacitação, divulgação, 
mobilização, etc. 

Sistema Automático 
para Reconhecimento e 
Quantificação de Algas 
na Água 

Fundo Nacional de 
Desenvolvimento de 
Ciência e Tecnologia 

Desenvolvimento de um sistema automático para 
reconhecimento e quantificação das algas presentes na 
água através de um sistema inteligente baseado no 
processamento digital de imagens e redes neurais. 

PROJETOS E PROGRAMAS EM ELABORAÇÃO OU ELABORADOS MAS NÃO NEGOCIADOS 
Monitoramento em 
Tempo Real 

  

Diagnóstico Setorial de 
Saneamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio dos 
Sinos 

  

Funcionamento da Rede 
Regional de Educação 
Ambiental da Bacia 
Sinos 

Pró-Guaíba Manutenção das atividades programadas : Seminário 
Regional de Educação Ambiental; Cursos Temáticos; 
encontros nos municípios; Encontro Infanto-Juvenil; 
Mutirão Rio dos Sinos. 

Plano de Bacia – Bacia 
Hidrográfica do Rio dos 
Sinos 

Pró-Guaíba Plano de Bacia de forma a garantir, na bacia 
hidrográfica, a disponibilidade de água, em quantidade 
e qualidade, suficientes apara os usos futuros 
definidos no processo de enquadramento.  O PB 
pretende se constituir no conjunto das intervenções 
estruturais e não estruturais, com o objetivo de 
melhorar a oferta quali-quantitativa da água na 
natureza e de racionalizar seus usos. 

PROPOSTAS APROVADAS (PROJETOS NÃO FORMULADOS) 
Programa permanente 
de coleta de lixo 

 Disposição de lixeiras e placas informativas em pontos 
estratégicos, próximos ao rio. Coleta pelo sistema 
público. Troca de material coleta por bônus. 

Identificação visual do 
rio 

 Visitas técnicas ao rio dos Sinos, através de barco, 
para reconhecimento visual das condições  do rio.  

Quadro 8.5. Projetos, Programas e Propostas do COMITESINOS (adaptado de COMITESINOS, 2000) - 
Continuação. 
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PROPOSTAS APROVADAS (PROJETOS NÃO FORMULADOS) 
Programa Vigilante do 
Rio 

 Criação da figura do vigilante do rio (devidamente 
credenciado) para atuar como parte de um sistema de 
comunicação e fiscalização sobre procedimentos que 
ferem a legislação ambiental.  

PROPOSTAS APROVADAS (PROJETOS NÃO FORMULADOS) 
Projeto 
Turismo/Pesquisa no 
Rio 

 Aquisição de embarcação com características próprias 
de propulsão, mobilidade de uso, calado, dimensões, 
..., para ações de educação ambiental, pesquisa, lazer, 
etc. 

PROPOSTAS APROVADAS (PROJETOS NÃO FORMULADOS) 
Recomposição dos 
ecossistemas ao longo 
dos arrozais 

  

   Quadro 8.5. Projetos, Programas e Propostas do COMITESINOS (adaptado de COMITESINOS, 2000)  
   - Continuação. 
  
  
 De todos esses programas, projetos e propostas descritos acima, foi decidido em 

Reunião Plenária, realizada na sede do COMITESINOS, na Universidade do Vale dos Sinos, 

em 24 de janeiro de 2002, que os programas e projetos mais urgentes e mais importantes neste 

momento são (COMITESINOS, 2002): 

1. definição do Termo de Referência para a elaboração do Plano da Bacia; 

2. Programa Permanente de Educação Ambiental; 

3. Projeto Peixe Dourado; 

4. Programa de Investimentos na Bacia Hidrográfica (Pró-Guaíba); 

5. habilitação das Companhias de Saneamento ao Programa Nacional de Despoluição de 

Bacias Hidrográficas/ executado pela Agência Nacional de Águas (ANA); 

6. atividades de representação. 

O COMITESINOS possui representações nas seguintes instâncias: Conselho 

Deliberativo do Pró-Guaíba; Conselhos Municipais de Meio Ambiente: cidades de São 

Leopoldo, Estância Velha e Sapucaia do Sul; Conselho Regional de Desenvolvimento 

Regional do Vale dos Sinos (COREDE); Fórum Gaúcho de Comitês de Bacia; Fórum 

Nacional de Comitês de Bacia; Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental – 

Governo do Estado e Câmara Técnica de Educação Ambiental do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente – representando o Fórum Gaúcho. 

 O COMITESINOS é um exemplo de visão como órgão colegiado, plenamente afinada 

com a região a que pertence e com o momento histórico atual, constituindo-se em um espaço 

de referência para os outros Comitês de Bacia Hidrográfica e que, certamente, ajudou a 
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colocar o Rio Grande do Sul, através da Lei Estadual n° 10.350/94, na vanguarda das ações 

que envolvem a gestão de recursos hídricos no país. 

8.4 A NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS  

A bacia hidrográfica do rio dos Sinos apresenta problemas associados, 

principalmente, aos aspectos qualitativos de suas águas, retratando a realidade de uma área 

densamente urbanizada, que concentra a maior parte do desenvolvimento industrial do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

Analisando a situação de ocupação da bacia hidrográfica do rio dos Sinos e o uso dos 

respectivos recursos hídricos, pode-se concluir que os problemas referentes à qualidade das 

águas e a decorrente degradação ambiental são oriundos dos diversos tipos de uso, tanto dos 

solos como das águas, que não obedecem a um planejamento racional e integrado. Este fato 

origina conflitos de uso caracterizados pela presença simultânea de usos como despejos 

domésticos, industriais, rurais e lixívias de lixões, com o abastecimento humano e a recreação 

de contato primário, ao longo de praticamente toda a extensão da bacia. Só a existência deste 

fato já justificaria um estudo para a gestão adequada dos recursos hídricos da bacia 

hidrográfica em questão, enfocando o gerenciamento da qualidade das águas como fator 

prioritário, sob a ótica da manutenção do bem-estar das populações afetadas e da redução e da 

adequação dos custos em investimentos futuros. 

 De acordo com a Lei Estadual n° 10.350/94, os Planos de Bacia Hidrográfica devem 

ser elaborados pelas Agências de Região Hidrográfica. Como as Agências ainda não foram 

instaladas no Estado, a elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica ficaria para consultorias 

especialmente contratadas para isso ou para o órgão gestor de recursos hídricos do Estado. Em 

qualquer um dos casos, os Comitês de Bacia Hidrográfica devem ser envolvidos nesta 

elaboração, pois são eles que representam as necessidades da população da bacia como um 

todo. Além disso, segundo o art.19 da mesma Lei, uma das atribuições dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica é encaminhar ao Departamento de Recursos Hídricos a proposta relativa à bacia 

hidrográfica, contemplando, inclusive, objetivos de qualidade, para ser incluída no anteprojeto 

de lei do Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

Assim, a necessidade da elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica da bacia do rio 

dos Sinos é evidente e um dos desafios atuais é encontrar metodologias que propiciem a 
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participação efetiva de todos os atores envolvidos no processo de gestão dos recursos 

hídricos, via Comitês de Bacia Hidrográfica, conforme os fundamentos da Lei Nacional n° 

9.433/97. 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

O objetivo deste capítulo foi apresentar a área escolhida para aplicação da 

Metodologia Multicritério em Apoio à Decisão proposta neste trabalho, assim como justificar 

a necessidade de planejamento da bacia hidrográfica do rio dos Sinos. 

Em termos quantitativos, os recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos 

não apresentam nenhum problema significativo, o que não dispensaria um planejamento e 

monitoramento adequados da bacia, para evitar o surgimento de possíveis problemas. Em 

termos qualitativos, a bacia hidrográfica do rio dos Sinos sofre a chamada “escassez 

qualitativa de água” e algumas alternativas de solução poderiam ser a implantação de sistemas 

de tratamentos, reduzindo a carga que efetivamente chega aos cursos d'água, bem como 

mudanças de comportamento dos usuários dos recursos hídricos, como, por exemplo, efetuar 

mudanças nos métodos de produção, visando à redução da carga de poluição gerada. 

 A bacia hidrográfica do Rio dos Sinos apresenta uma situação de grande 

complexidade, devido à variada natureza da gama de problemas que a envolve. Porém, a 

questão fundamental é: qual é a forma mais adequada de lidar com essa realidade 

multidimensional? Quais são as prioridades que devem ser propostas na solução dos 

problemas existentes visando ao uso, controle e proteção das águas da bacia hidrográfica do 

rio dos Sinos, de forma a traçar estratégias, propondo alternativas de soluções para os 

problemas da bacia, de modo a incluir a participação da sociedade nesse processo, em 

atendimento às normas legais em vigência no país? 

 Visando responder a estas questões, pretende-se construir um modelo multicritério de 

apoio à decisão que se constitua em uma ferramenta de apoio à elaboração do Plano de Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos, através da identificação e avaliação de ações de 

aperfeiçoamento e da proposição de estratégias para a gestão integrada dos recursos hídricos 

da bacia, segundo as percepções e os valores dos atores que compõem a comunidade da bacia 

hidrográfica do Rio dos Sinos.  

 Este contexto, por sua complexidade e pela interação de situações variadas, mostra a 

necessidade do desenvolvimento da presente pesquisa, tendo em vista a existência de uma 
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bacia hidrográfica onde se constatam problemas concretos, que envolvem praticamente todos 

os principais usos da água, acoplados à existência de um órgão que congrega interlocutores 

legítimos para a discussão em torno das diretrizes gerais da gestão integrada dos recursos 

hídricos e da viabilidade política da implementação das propostas de planejamento oriundas 

desta pesquisa, visando ao alcance da adequada gestão dos recursos hídricos da bacia, baseada 

em uma metodologia científica. 

 

 
 
 
 



 

 

PARTE IV 
 

ESTUDO DE CASO – A APLICAÇÃO DO 

MÉTODO MULTICRITÉRIO EM APOIO À 

DECISÃO PROPOSTO 
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CAPÍTULO 9 - APLICAÇÃO DE UM MÉTODO MULTICRITÉRIO EM APOIO À 

DECISÃO PARA O PLANEJAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS 

 

INTRODUÇÃO  

 Este capítulo tem como objetivo apresentar a aplicação prática que foi utilizada para 

testar o método proposto, através de uma situação real de apoio à decisão, buscando 

demonstrar a sua aplicabilidade prática e as vantagens advindas da aplicação das 

Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão ao processo de planejamento dos recursos 

hídricos por bacias hidrográficas. O capítulo está dividido em cinco seções, sendo que, na 

primeira seção, é feita a identificação do contexto decisório, na segunda seção, é  apresentada 

a estruturação do problema e, na terceira seção, é apresentada a estruturação do modelo 

multicritério propriamente dito. Na quarta seção é apresentada a avaliação das ações 

potenciais e, na quinta seção, é apresentada a análise dos resultados do modelo e 

recomendações. Para finalizar, são apresentadas as conclusões do capítulo, sendo verificado 

se os temas de pesquisa apresentados no capítulo sete deste trabalho foram atendidos. 

 

9.1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTEXTO DECISÓRIO 

 A identificação do contexto decisório é a primeira etapa para construção de um 

modelo que busca o Apoio à Decisão. O objetivo desta etapa é identificar a problemática de 

referência e os atores envolvidos no processo decisório. A partir disso, serão conhecidas as 

múltiplas dimensões envolvidas no contexto decisório, a dimensão global do problema e 

como se descreve esta estrutura, permitindo, assim, conhecer melhor o problema. 

 

9.1.1 A Problemática da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos 

 Atualmente, o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - 

COMITESINOS finalizou o processo de enquadramento dos corpos de água em classes de 

uso preponderante, conforme atribuição proposta na Lei Estadual n° 10.350/94, e sua meta 

para o ano de 2003 é a elaboração e implantação do Plano da Bacia Hidrográfica.  
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 Assim, o COMITESINOS precisa identificar e avaliar as alternativas que devem 

constar no Plano da Bacia Hidrográfica para que as metas de qualidade de água estabelecidas 

no processo de enquadramento das águas sejam atingidas. Também precisam ser tomadas 

decisões relativas aos custos e prazos, de acordo com o juízo de valor dos membros do 

Comitê, para que estas metas de qualidade sejam atingidas. 

  Dentro deste contexto, será construído um modelo multicritério em apoio à decisão 

para auxiliar no processo de planejamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio 

dos Sinos, de forma a integrar os diversos tipos de uso para atingir as metas de qualidade 

propostas, através do Plano da Bacia Hidrográfica, sob o enfoque da comunidade que compõe 

a bacia, representada pelo Comitê de Gerenciamento Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 

instância legalmente instituída para discutir politicamente essas questões, representando os 

valores, percepções e desejos que a população da bacia considera importantes para um 

planejamento adequado dos recursos hídricos, buscando, desta forma, assegurar maior 

sustentabilidade da gestão integrada dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos 

Sinos. 

O Processo de Enquadramento do Rio dos Sinos 

 O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da 

água é um dos instrumentos de planejamento da Política Nacional de Recursos Hídricos. De 

acordo com o art. 9º, da Lei n° 9.433/97, o enquadramento das águas tem como objetivo 

assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas e 

diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. 

Segundo o art. 10°, da mesma Lei, as classes de corpos de água são estabelecidas pela 

legislação ambiental. 

 A legislação ambiental que estabelece as classes dos corpos de água no país é a 

Resolução nº 20/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Segundo esta 

Resolução, os custos do controle de poluição podem ser mais bem avaliados quando os níveis 

de qualidade exigidos, para um determinado corpo d`água ou seus diferentes trechos, estão de 

acordo com os usos que se pretende dar aos mesmos. Além disso, o enquadramento dos 

corpos d`água deve estar baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de 

qualidade que deveria possuir para atender às necessidades da comunidade. O enquadramento 

das águas avalia a qualidade das águas em relação aos níveis que foram estabelecidos 
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previamente, de forma a facilitar a fixação e controle de metas de qualidade, visando atingir 

gradativamente os objetivos permanentes de qualidade almejados pela sociedade. 

 Os níveis de qualidade das águas são avaliados através de parâmetros e indicadores 

específicos, sendo estabelecidos limites para esses parâmetros e indicadores, de acordo com o 

tipo de uso desejado. Segundo o art. 1º, da Resolução nº 20/86 do CONAMA, as águas doces, 

salobras e salinas são classificadas, segundo seus usos preponderantes, em nove classes. De 

acordo com o art. 2º desta mesma Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

a) classificação: qualidade das águas doces, salobras e salinas com base nos usos 

preponderantes (sistema de classes de qualidade); 

b) enquadramento: estabelecimento do nível de qualidade (classe) a ser alcançado e/ou 

mantido em um segmento de corpo d`água ao longo do tempo; 

c)  condição: qualificação do nível de qualidade apresentado por um segmento de corpo 

d`água, num determinado momento, em termos dos usos possíveis com segurança 

adequada; 

d)  efetivação do enquadramento: conjunto de medidas necessárias para colocar e/ou manter a 

condição de um segmento de corpo d`água em correspondência com a sua classe; 

e)  águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5% (5 classes: Especial, 1, 2, 3, 4); 

f)  águas salobras: águas com salinidade variando entre 0,5% e 3% (2 classes: 5 e 6); 

g)  águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 3% (2 classes: 7 e 8). 

 O Quadro 9.1 abaixo identifica os usos preponderantes de cada classe, para as águas 

doces, que é o caso das águas da bacia hidrográfica do rio dos Sinos. Além disso, o Quadro 

9.1 apresenta as cores que foram utilizadas pelo COMITESINOS, no processo de 

enquadramento, para identificar as classes de água, segundo a Resolução nº 20/86 do 

CONAMA, com a condição apresentada por cada uma delas, para facilitar a visualização e o 

entendimento das pessoas nos procedimentos de votação que foram realizados para o 

enquadramento das águas. 
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Condição da 
Água 

Cor Usos Possíveis Classes – Resolução 
CONAMA 20/86 

 
 
 

Excelente 

 1. Abastecimento doméstico sem prévia ou com simples 
desinfecção. 
2. Preservação do equilíbrio natural das comunidades 
aquáticas. 
3. Recreação de contato primário (banho e natação). 
4. Navegação sem motor. 
5. Harmonia paisagística. 

 
 
 

Especial 

 
 
 
 
 

Muito Boa 

 1. Abastecimento doméstico após tratamento simplificado. 
2. Dessedentação de animais. 
3. Proteção das comunidades aquáticas. 
4. Recreação de contrato primário (banho e natação). 
5. Irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas 
sem remoção de película. 
6. Criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies 
destinadas à alimentação humana. 
7. Uso na indústria de qualquer produto com controle de 
efluentes. 
8. Navegação com controle de despejos. 
9. Harmonia paisagística. 
10. Mineração. 
11. Geração de energia elétrica. 

 
 
 
 
 

1 (Um) 

 
 
 
 
 

Boa 

 1. Abastecimento doméstico, após tratamento convencional. 
2. Dessedentação de animais. 
3. Proteção das comunidades aquáticas. 
4. Recreação de contato primário (banho e natação). 
5. Irrigação de hortaliças e plantas frutíferas, não consumidas 
cruas e com controle de produtos químicos. 
6. Criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies 
destinadas à alimentação humana. 
7. Uso na indústria de qualquer produto com controle de 
efluentes. 
8. Navegação com controle de despejos. 
9. Harmonia paisagística. 
10. Mineração. 
11. Geração de energia elétrica. 

 
 
 
 
 

2 (Dois) 

 
 
 

Regular 

 1. Abastecimento doméstico, após tratamento convencional. 
2. Dessedentação de animais. 
3. Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras. 
4. Uso restrito na indústria. 
5. Navegação com controle de despejos. 
6. Harmonia paisagística. 
7. Mineração. 
8. Geração de energia elétrica. 

 
 
 

3 (Três) 

 
 

Ruim 

 1. Uso muito restrito na indústria. 
2. Navegação restrita quando a poluição é por lixo. 
3. Harmonia paisagística. 
4. Mineração. 
5. Geração de energia elétrica. 

 
 

4 (Quatro) 

Quadro 9.1. Classes de Uso Preponderante das Águas Doces de Acordo com a Resolução nº 20/86 do 
CONAMA (extraído de COMITESINOS, 2000). 
 

 

 A Resolução nº 20/86 do CONAMA apresenta limites de concentração a serem 

obedecidos por diversos parâmetros em cada classe de enquadramento. O Quadro 9.2 abaixo 

apresenta alguns dos principais parâmetros de análise que são considerados. 
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Parâmetros\ Classes Classe Especial Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 
Coliformes Fecais ausentes ≤ 200 ≤ 1000 ≤ 4000 - 
(organismos por 100 ml) Totais ausentes ≤ 1000 ≤ 5000 ≤ 20.000 - 
PH - 6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Oxigênio Dissolvido (mg/l) - ≥ 6 ≥ 5 ≥ 4 - 
DBO5 (mg/l) ausentes ≤ 3 ≤ 5 ≤ 10 - 
Fósforo total (mg/l) ausentes ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,025 - 
Nitrogênio total (mg/l) ausentes ≤ 11 ≤ 11 ≤ 11 - 
Sólidos dissolvidos totais (mg/l) ausentes 500 500 500 - 
Quadro 9.2. Limites para Alguns Parâmetros de Análise da Qualidade da Água de acordo com a 
Resolução nº 20/86 do CONAMA (extraído de LANNA, 1999, p. 83). 
 

 Segundo a Lei Estadual nº 10.350/94, o enquadramento dos corpos de água da bacia 

hidrográfica em classes de uso e conservação é de competência dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica, e posteriormente, é proposto aos órgãos competentes.  

 Assim, o processo de enquadramento do rio dos Sinos iniciou no ano 2000 e 

terminou neste ano de 2003, sendo feito de forma amplamente participativa. O 

COMITESINOS coordenou a parte política do processo e de mobilização da sociedade e a 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) auxiliou tecnicamente o Comitê neste 

processo. 

 Para realizar a parte técnica do processo de enquadramento do rio dos Sinos, a 

FEPAM utilizou as sub-divisões da bacia que foram feitas no trabalho realizado pela Magna 

Engenharia e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul sobre a bacia hidrográfica do rio dos Sinos - “Simulação de uma Proposta de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos na Bacia do Rio dos Sinos”, em 1996. 

 Segundo Magna (1996, p. 14), para a identificação dos usos e demandas dos recursos 

hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, bem como para efeitos de 

compartimentalização do planejamento de ações, buscando facilitá-lo, a bacia foi subdividida 

em regiões e em sub-bacias. Além dessa delimitação, foi procedida uma subdivisão para 

identificar os diversos trechos do rio dos Sinos e seus principais afluentes (Paranhana, da Ilha 

e Rolante), objetivando a melhor caracterização de uma área hidrogeográfica em relação aos 

usos dos recursos hídricos. 

 O critério adotado para fazer essa subdivisão foi o de fazer coincidir os trechos do rio 

dos Sinos e seus principais afluentes com os trechos definidos pelas seções de amostragem e 

monitoramento empregadas pela FEPAM e pelo COMITESINOS. Este critério de divisão 

teve como objetivo permitir o relacionamento dos parâmetros de qualidade da água 
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monitorados com os usos do solo e da água nos trechos correspondentes. O resultado dessa 

subdivisão foi a identificação de 8 trechos no rio dos Sinos, 3 trechos no rio Rolante, 1 trecho 

no rio da Ilha e 2 trechos no rio Paranhana. Existem 16 pontos de amostragem e 

monitoramento de qualidade de água no rio dos Sinos e 1 ponto no rio Rolante. A Figura 9.1 

abaixo apresenta os pontos de amostragem existentes e, através das cores dos pontos de 

amostragem, pode ser visualizada a situação atual da qualidade das águas do rio dos Sinos e 

afluentes. O Quadro 9.3, apresentado a seguir, descreve de forma mais detalhada a subdivisão 

dos trechos dos cursos d'água da bacia, assim como a qualidade de suas águas. As células em 

branco, no Quadro 9.3, representam os trechos dos cursos d'água que não possuem pontos de 

amostragem e monitoramento de qualidade da água. 

 

 
Figura 9.1. Situação Atual da Qualidade das Águas do Rio dos Sinos e Afluentes (extraído de 
COMITESINOS, 2002). 
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Trecho Situação Atual da Qualidade 
das Águas da Bacia 

Código Nome Descrição  Condição Classe 
S1- S2 Sinos Inferior IV Foz – Captação Esteio RUIM 4 
S2 – S3 Sinos Inferior III Cap. Esteio – Arroio Portão RUIM 4 
S3 – S4 Sinos Inferior II Arroio Portão – Arroio São José RUIM 4 
S4 – S5 Sinos Inferior I Arroio São José – Campo Bom RUIM 4 
S5 – S6 Sinos Médio III Campo Bom – Rio Paranhana RUIM 4 
S6 – S7 Sinos Médio II  Rio Paranhana – Foz Rio Rolante REGULAR / BOA 3 / 2 
S7 – S8 Sinos Médio I  Foz Rio Rolante – Arroio Caraá BOA 2 
S8 – S9 Sinos Superior  Arroio Caraá – Nascente BOA / MUITO BOA 2 / 1 
R1 – R2 Rolante Inferior  Foz Rio Rolante – Arroio Areia REGULAR 3 
R2 – R3 Rolante Médio  Arroio Areia – Arroio Riozinho REGULAR 3 
R3 – R4 Rolante Superior  Arroio Riozinho – Nascente   
I1 – I2 Rio da Ilha Foz – Nascente   
P1 – P2 Paranhana Inferior  Foz – Três Coroas   
P2 – P3 Paranhana Superior  Três Coroas – Nascente   

Quadro 9.3. Subdivisão do Rio dos Sinos e Principais Afluentes em Trechos e Situação Atual da Qualidade 
das Águas da Bacia (extraído de COMITESINOS, 2002). 
 

 Após um longo processo de maturação, o processo de enquadramento dos corpos 

d'água em classes de uso preponderantes foi finalizado e a sociedade da bacia hidrográfica do 

rio dos Sinos, através do COMITESINOS, decidiu sobre as classes de uso que deseja para os 

recursos hídricos da bacia. A Figura 9.2 abaixo apresenta o enquadramento dos recursos 

hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos.  

 
Figura 9.2. Enquadramento dos Corpos D'Água em Classes de Uso Preponderantes da Bacia Hidrográfica 
do Rio dos Sinos (extraído de COMITESINOS, 2002).  
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 O Quadro 9.4 abaixo apresenta uma comparação entre a situação atual e a situação 

desejada para a qualidade das águas da bacia hidrográfica do rio dos Sinos (enquadramento). 

Trecho Situação Atual da Qualidade 
das Águas 

Situação Desejada da 
Qualidade das Águas 

Código Nome Descrição  Condição Classe Condição Classe 
S1 - S2 Sinos Inferior IV Foz - Captação Esteio RUIM 4 REGULAR 3 
S2 - S3 Sinos Inferior III Cap. Esteio - Arroio Portão RUIM 4 REGULAR 3 
S3 - S4 Sinos Inferior II Arroio Portão - Arroio São José RUIM 4 REGULAR 3 
S4 - S5 Sinos Inferior I Arroio São José - Campo Bom RUIM 4 REGULAR 3 
S5 - S6 Sinos Médio III Campo Bom - Rio Paranhana RUIM 4 REGULAR 3 

S6 - S7 Sinos Médio II  Rio Paranhana - Foz Rio 
Rolante BOA / REGULAR 2 / 3 BOA 2 

S7 - S8 Sinos Médio I  Foz Rio Rolante - Arroio Caraá BOA 2 BOA 2 

S8 - S9 Sinos Superior  Arroio Caraá - Nascente MUITO BOA / 
BOA 1 / 2 MUITO BOA 1 

R1 - R2 Rolante Inferior  Foz Rio Rolante - Arroio Areia REGULAR 3 BOA 2 
R2 - R3 Rolante Médio  Arroio Areia - Arroio Riozinho REGULAR 3 BOA 2 
R3 - R4 Rolante Superior  Arroio Riozinho - Nascente   MUITO BOA 1 
I1 - I2 Rio da Ilha Foz - Nascente   BOA 2 
P1 - P2 Paranhana Inferior  Foz - Três Coroas   BOA 2 
P2 - P3 Paranhana Superior  Três Coroas - Nascente   MUITO BOA 1 

Quadro 9.4. Comparação entre a Situação Atual e a Situação Desejada para a Qualidade das Águas da 
Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – Processo de Enquadramento (extraído de COMITESINOS, 2002). 
 

 Segundo Lanna (1999, p. 83), o enquadramento das águas em classes de uso é uma 

das diretrizes estratégicas para o planejamento de recursos hídricos, pois estabelece o nível de 

qualidade a ser alcançado e/ou mantido nos segmentos dos corpos d'água ao longo do tempo, 

sendo estabelecidos, em função disso, os limites para o lançamento de resíduos. Assim, a 

partir da execução do enquadramento das águas, o próximo passo é estabelecer programas 

permanentes de acompanhamento de sua condição, bem como programas de controle da 

poluição para que os cursos d'água atinjam as respectivas classes. Essas ações devem ser 

planejadas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, visando à construção do Plano da Bacia 

Hidrográfica. 

 

9.1.2 Identificação dos Atores Envolvidos no Processo Decisório 

 Os atores envolvidos no processo decisório da bacia hidrográfica do rio dos Sinos 

foram identificados da seguinte forma: 

- agidos: toda população da bacia hidrográfica do rio dos Sinos. 

- decisores: membros do COMITESINOS. 

- facilitador: autora deste trabalho. 
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 Assim, foram identificados os decisores do problema da bacia hidrográfica do Rio 

dos Sinos, que são todos os membros do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do 

Rio dos Sinos (COMITESINOS), órgão colegiado legalmente instituído, cujo objetivo 

principal é promover a descentralização das decisões sobre a gestão dos recursos hídricos da 

bacia, com atribuições de caráter deliberativo e consultivo. Porém, quando se aborda um 

problema técnico que envolve sessenta pessoas (todos os membros do Comitê), algumas 

etapas do trabalho tornam-se inviáveis de serem desenvolvidas com a totalidade do grupo, o 

que trouxe a necessidade de formar um grupo menor para a execução de algumas etapas, 

grupo este já previamente referendado pelo próprio Regimento do COMITESINOS. 

 Assim, em uma reunião com a Comissão Permanente de Assessoramento (CPA) do 

COMITESINOS, na sede do Comitê, na cidade de São Leopoldo, na Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos – UNISINOS, em maio de 2002, ficou acordado entre a autora deste trabalho, 

que atua como facilitadora, que os decisores do trabalho continuarão sendo todos os membros 

do COMITESINOS, mas, devido ao fato de as reuniões em plenário, com todos os membros 

do Comitê, serem efetuadas apenas a cada 2 meses e, nestes casos, a pauta demandada pelos 

assuntos do Comitê ser sempre bastante extensa, não havendo, desta forma, condições para 

acrescentar mais um tema em todas elas, tema este que também exige bastante atenção dos 

participantes, o trabalho seria realizado de forma mais intensa com os membros da Comissão 

Técnica de Assessoramento (CPA).  

 De acordo com o Regimento Interno do COMITESINOS, a CPA tem como 

competências: assessorar o Presidente e o Vice-Presidente do Comitê; propor ao Comitê a 

criação de grupos de trabalho, assim como supervisionar as atividades desses grupos, 

emitindo pareceres sobre as suas atividades; encaminhar à Diretoria do Comitê os programas 

e ações de interesse da bacia hidrográfica, bem como supervisionar o andamento desses 

programas e ações propostos e aprovados; e propor à Diretoria do Comitê alterações do 

Regimento Interno. Desta forma, a CPA tem a função de assessorar tecnicamente o 

COMITESINOS, sendo composta pelo Secretário Executivo do Comitê e por representantes 

das entidades membro, podendo ainda integrar a Comissão pessoas convidadas pela Direção 

do Comitê. Segundo o Regimento Interno do COMITESINOS, a composição da CPA será 

definida pela Diretoria e referendada pelo Comitê, tendo mandato coincidente com o mandato 

da Diretoria.  

 A CPA do COMITESINOS é composta por 16 membros, sendo 3 membros da 

Diretoria do Comitê (presidente, vice-presidente e secretária executiva), 7 membros do Grupo 



 227

dos Usuários da Água, 4 membros do Grupo da População da Bacia, 1 membro da 

METROPLAN – Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional, órgão de 

apoio da Secretaria de Coordenação e Planejamento do Estado, e 1 membro convidado pela 

Diretoria. 

 Deste modo, pode-se constatar que, além de a CPA do COMITESINOS ser bastante 

representativa dos grupos que compõem o Comitê, por assumir a função de assessorá-lo 

tecnicamente, torna-se especialmente adequada para atuar como representante do grande 

grupo do COMITESINOS para a execução de algumas etapas deste trabalho. 

 Além disso, este trabalho também envolveu especialistas, como o próprio presidente 

do COMITESINOS, que é especialista em engenharia sanitária, e possui uma vasta 

experiência em gestão de recursos hídricos. Também participaram diversos técnicos dos 

órgãos gestores de recursos hídricos do Estado, oriundos do Departamento de Recursos 

Hídricos – DRH e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM. 

 

 9.2 ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA 

 Depois de identificar o contexto decisório, o próximo passo no processo de apoio à 

decisão é a estruturação do problema. A estruturação do problema visa organizar, desenvolver 

e expandir o conhecimento dos decisores a respeito do contexto decisório, procurando definir 

quais os aspectos que serão considerados para avaliar as alternativas. Existem diversos 

métodos para auxiliar na estruturação de problemas. Neste trabalho, foram seguidas as 

orientações ditadas por Keeney (1992).  

 Assim, segundo Keeney (1992), a primeira etapa para a estruturação de um problema 

é a obtenção dos elementos primários de avaliação, que são aspectos considerados relevantes 

pelos decisores para a tomada de decisões.  

 

9.2.1 Obtenção dos Elementos Primários de Avaliação 

 Keeney (1992) explora diversas formas de se obterem valores públicos, como 

levantamentos ou enquetes, elicitação direta e indireta de valores, envolvimento de grupos-

foco e envolvimento público direto (método do foro público). 
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 Neste trabalho, os elementos primários de avaliação foram obtidos em duas etapas: 

primeiro, através de entrevistas individuais com alguns membros do Comitê e, 

posteriormente, através da aplicação de um questionário para todos os membros do Comitê.  

 A idéia de utilizar um instrumento como um questionário ocorreu devido à 

impossibilidade de realizarem entrevistas com todos os membros do Comitê, pois, como se 

trata de uma bacia hidrográfica, os membros do COMITESINOS residem em diversos 

municípios pertencentes à região da bacia, o que, além do problema de custos e tempo de 

mobilização da facilitadora deste trabalho para a realização das entrevistas em municípios 

bastante distantes, também implicava a falta de tempo dos entrevistados.  

 Assim, optou-se por entrevistar individualmente os membros da Comissão 

Permanente de Assessoramento (CPA) do COMITESINOS, que realizavam reuniões 

freqüentes da sede do Comitê e que se dispuseram prontamente para realizar esta tarefa. 

Também foram realizadas entrevistas individuais com outros membros do Comitê, que não 

pertenciam a CPA, mas que demonstraram interesse em participar deste trabalho, como a 

representante do órgão ambiental do Estado, a FEPAM, no Comitê. Além dos membros do 

COMITESINOS, também foram entrevistados o Diretor do Departamento de Recursos 

Hídricos (DRH) do Estado,  e dois outros membros deste mesmo departamento, responsáveis 

pela elaboração dos Termos de Referência dos Planos de Bacia Hidrográfica do Estado, no 

que se refere à participação do Poder Público na elaboração deste instrumento de 

planejamento. As entrevistas foram gravadas em fitas de áudio para que não houvesse perda 

de informações, com prévia autorização do entrevistado. 

 Seguindo o roteiro descrito no capítulo seis para obtenção dos elementos primários 

de avaliação, ou seja, obtendo um rótulo para o problema, segundo a visão de cada decisor, e 

fazendo os questionamentos sugeridos por Keeney (1992), adaptando-os à problemática da 

bacia hidrográfica do rio dos Sinos, foram realizadas as entrevistas individuais com o grupo 

de decisores, o que permitiu a obtenção de alguns elementos primários de avaliação. Porém, 

fazia-se necessário captar as perspectivas, as visões-de-mundo, os valores e as motivações, 

sobre os aspectos que deveriam ser considerados em um processo de avaliação de alternativas 

para o Plano da Bacia Hidrográfica do rio dos Sinos de todos os decisores do trabalho, que 

corresponde ao grupo formado por todos os membros do COMITESINOS.  

 Assim, deu-se início à segunda etapa de obtenção dos elementos primários de 

avaliação, através da elaboração e aplicação de um questionário para todos os membros do 
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COMITESINOS. A primeira versão do questionário foi feita a partir da análise de 

documentos do COMITESINOS, das respostas obtidas nas entrevistas individuais, e das 

questões sugeridas por Keeney (1992) para a identificação dos elementos primários de 

avaliação. Diz-se primeira versão do questionário, porque o mesmo passou por modificações 

ao longo do processo, como parte da abordagem construtivista adotada neste trabalho. Assim, 

o questionário aplicado foi elaborado de forma participativa, para que os membros do Comitê 

fossem familiarizando-se com a metodologia do trabalho, com o tema proposto e, desta 

forma, “apropriando-se” do trabalho. A primeira versão do questionário continha 15 questões 

fechadas, mas que permitiam que os decisores acrescentassem outros itens além dos itens 

listados previamente, assim como as suas opiniões a respeito de cada questão. A CPA do 

COMITESINOS sugeriu mudanças em algumas questões, alterando a formulação de algumas 

delas, ficando, então, o questionário, em sua versão final, com 14 questões semi-fechadas, 

conforme pode ser visualizado na Figura A1.2 (Apêndice A1). É importante destacar que, 

visando às etapas posteriores da metodologia em apoio à decisão proposta neste trabalho, em 

6 questões do referido questionário foi solicitado que os decisores indicassem os 3 primeiros 

níveis de preferência entre os itens listados e, em 2 questões, foi solicitado aos decisores que 

indicassem os 5 primeiros níveis de preferência entre os itens listados. 

 Assim, em setembro de 2002, o questionário foi enviado por e-mail para a grande 

maioria dos membros do Comitê e, para os membros que não possuíam e-mail, foi enviado 

por fax e pelo correio. Juntamente com o questionário, foi enviado um Ofício da Diretoria do 

COMITESINOS, conforme pode ser visualizado na Figura A1.1 (Apêndice A1), assinado por 

seu presidente, justificando a importância da aplicação deste instrumento para a construção do 

Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, assim como a sua importância para o 

COMITESINOS, explicando sucintamente o assunto e demonstrando a seriedade do trabalho 

que estava sendo feito, além do apoio explícito do Comitê à realização deste trabalho. O 

questionário também foi entregue pessoalmente para os membros do Comitê, em reunião 

plenária realizada na sede do COMITESINOS, em novembro de 2002, para que fosse 

entregue preenchido no final na reunião, como forma de proporcionar a participação dos 

membros do Comitê que ainda não tinham respondido ao instrumento e, também, para 

finalizar esta etapa, devido ao cronograma da pesquisa. 

 A maioria dos questionários respondidos foi enviada por e-mail para a facilitadora 

deste trabalho, com muitas sugestões, elogios e críticas ao trabalho, enriquecendo ainda mais 

o processo de apoio à decisão, de forma amplamente participativa. Também foram enviados 

questionários preenchidos por fax e pelo correio. Além disso, a facilitadora deste trabalho 
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recebeu vários telefonemas dos membros do Comitê para tirar dúvidas sobre o preenchimento 

do instrumento, contribuindo desta forma para futuros aperfeiçoamentos ao longo do processo 

de apoio à decisão e, principalmente, demonstrando o interesse pela participação, a intimidade 

adquirida com o assunto e o entrosamento natural que ocorreu entre os decisores e a 

facilitadora deste trabalho.  

 Assim, foram enviados 60 questionários, para todos os membros do Comitê, dos 

quais 40 foram respondidos, o que significa uma taxa de 67% de retorno. A literatura registra 

que a taxa de retorno desse tipo de instrumento é pequena, em torno de 10%, sendo que os 

motivos do não retorno das respostas aos questionários podem ser de diversas naturezas, 

como falta de tempo, falta de interesse, esquecimento e outros. Desta forma, o fato de 67% 

dos membros do COMITESINOS terem respondido ao referido instrumento significa, mais 

uma vez, o interesse que este trabalho despertou nos membros do Comitê, assim como a 

efetiva participação das pessoas tanto nas decisões do COMITESINOS, como na realização 

deste trabalho.  

 A Figura 9.3 a seguir apresenta os grupos que compõem o COMITESINOS, o 

número de categorias de cada grupo, o número total de pessoas por grupo, o número de 

questionários respondidos por grupo e o número total de questionários respondidos pelos 

membros do COMITESINOS. Analisando a Figura 9.3, pode-se observar que houve uma 

representatividade bastante uniforme da participação dos grupos do Comitê ao instrumento 

aplicado para coleta de dados, o que faz com que não haja favorecimentos de preferências por 

nenhum grupo do Comitê. Além disso, pode-se constatar que os membros do COMITESINOS 

apresentaram valores semelhantes em relação à recuperação, conservação e preservação dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, de acordo com as respostas que 

foram obtidas através da aplicação do questionário. 
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Grupos do Comitê  N° de 

Categorias 
N° Total 

de Pessoas 
N° de Questionários 

Respondidos 
% 

1. Usuários da Água 7 29 19 66 % 
2. Representantes da População da Bacia 5 29 19 66 % 
3. Poder Público 2 2 2 100 % 
TOTAL 14 60 40 67 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.3. Total de Questionários Respondidos Pelos Grupos que Compõem o COMITESINOS. 
 
 

 Após tratamento estatístico das respostas dos questionários, obteve-se uma série de 

impressões, valores e preferências dos membros do COMITESINOS em relação aos recursos 

hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos. Pela abrangência e dimensão do trabalho, 

esses resultados podem ser visualizados no Apêndice A1. 

 Desta forma, a partir das entrevistas realizadas e das respostas dos membros do 

COMITESINOS ao questionário proposto, foram obtidos os elementos primários de avaliação 

do problema. O próximo passo para a estruturação do problema é agrupar estes elementos 

primários de avaliação em áreas de interesse, cujo procedimento será descrito a seguir. 

 

9.2.2 O Agrupamento em Áreas de Interesse 

 Como já foi descrito no capítulo seis deste trabalho, o agrupamento dos elementos 

primários de avaliação (ou preocupações) em áreas de interesse é feito através da junção das 

preocupações que expressam idéias semelhantes, sendo resultante deste processo uma lista de 

interesses articulados com princípios lógicos, mas não de maneira estruturada. 

 Assim, os dados obtidos através das respostas dos questionários foram tabulados e o 

primeiro agrupamento das preocupações em áreas de interesse foi feito por questões, cujas 

respostas foram divididas em 3 grupos:  

Total de Questionários Respondidos pelos Grupos do COMITESINOS

66%

66%

100%

1. Grupo dos Usuários
da Água

2. Grupo dos
Representantes da
População da Bacia
3. Grupo do Poder
Público
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1. limite superior: questões que obtiveram maior número de votos, ficando com uma 

pontuação acima ou em torno de 50%; 

2.  limite intermediário: questões que obtiveram uma votação intermediária, ficando com uma 

pontuação entre 50% e 25%, aproximadamente; 

3. limite inferior: questões que obtiveram menor número de votos, ficando com uma 

pontuação abaixo ou em torno de 25%. 

 A partir desta análise, foram identificadas 125 preocupações, agrupadas em 20 áreas 

de interesse, de acordo com a semelhança de suas idéias, como pode ser visualizado no 

Quadro 9.5 a seguir.  
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3. MAIORES PROBLEMAS ENFRENTADOS PELOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 
ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES ÁREAS DE INTERESSE 

1. lançamento de esgotos domésticos urbanos 95 % limite superior -  Lançamento de efluentes 
2. lançamento de lixo das áreas urbanas 80 % acima de Resíduos Sólidos 
3. lançamento de esgotos industriais 70 % 50% Lançamento de efluentes 
4. poluição pelas habitações ribeirinhas 43 % limite  Ocupação do Solo 
5. lançamento de esgotos da criação animal 40 % intermediário - Lançamento de efluentes 
6. escoamento das águas da chuva com detritos de lixões 40 % entre 50% Resíduos Sólidos 
7. lançamento de esgotos domésticos rurais 30 % e 25% Lançamento de efluentes 
8. lançamento de agrotóxicos 28 %  Lançamento de efluentes 
9. poluição das águas subterrâneas 20 % limite inferior -  Águas Subterrâneas 
10. lançamento de lixo pela agropecuária 15 % abaixo de Resíduos Sólidos 
11. poluição pelos despejos da navegação 8 % 25% Lançamento de efluentes 
4. PRINCIPAIS CAUSAS DOS PROBLEMAS COM OS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES ÁREAS DE INTERESSE 
1. falta de tratamento dos esgotos domésticos 95 % limite superior -  Lançamento de efluentes 
2. intensa urbanização sem planejamento do uso do solo 75 % acima de Ocupação do Solo 
3. inexistência de um local adequado para disposição final dos resíduos sólidos (lixo) 58 % 50% Resíduos Sólidos 
4. falta de tratamento dos esgotos industriais 53 %  Lançamento de efluentes 
5. falta de redes coletoras de esgotos domésticos e industriais 53 %  Obras de Infra-estrutura 
6. obstrução das canalizações por resíduos sólidos (lixo) 48 %  Resíduos Sólidos 
7. destruição da mata nas margens dos rios 48 %  Uso do Solo 
8. falta de esclarecimento da população sobre a importância de preservar os recursos hídricos 43 % limite  Educação Ambiental 
9. devastação da cobertura vegetal natural do solo 40 % intermediário - Uso do Solo 
10. falta de tratamento dos esgotos da criação animal 38 % entre 50% Lançamento de efluentes 
11. erosão do solo na região 25 % e 25% Ocupação do Solo 
12. extração de areia do leito dos rios sem controle 13 % limite inferior -  Fiscalização 
13. uso excessivo de agrotóxicos na agricultura 13 % abaixo de Lançamento de efluentes 
14. falta de redes coletoras de esgotos nas zonas rurais 13 % 25% Lançamento de efluentes 
15. uso intensivo da água para irrigação na agricultura 10 %  Disponibilidade de Água 
5. CONSEQÜÊNCIAS MAIS GRAVES DOS PROBLEMAS COM OS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES ÁREAS DE INTERESSE 
1. poluição de ecossistemas importantes como banhados e nascentes de rios 65 % limite superior - Ecossistemas 
2. aumento das enchentes pelo uso inadequado do solo 58 % acima de Uso do Solo 
3. encarecimento do abastecimento público porque a água precisa ser captada mais longe 48 % 50% Custo da Água 

Quadro 9.5. Primeiro Agrupamento das Respostas do Questionário em Elementos Primários de Avaliação ou Preocupações em Áreas de Interesse.  
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ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES ÁREAS DE INTERESSE 
4. inexistência de vida aquática e extinção da fauna regional 43 % limite Ecossistemas 
5. inviabilidade da pesca no rio pela mortandade dos peixes 38 % intermediário - Lazer 
6. impossibilidade de recreação e lazer por não ser mais possível tomar banho no rio e praticar esportes 33 % entre 50%  Lazer 
7. prejuízo da harmonia paisagística na região pois a água tem odor desagradável e aspecto ruim 28 % e 25% Lazer 
8. prejuízo ao desenvolvimento regional por indústrias não poderem se instalar na região 20 % limite inferior – Competitividade 
9. inviabilidade do turismo ecológico na região 15 % abaixo de 25% Competitividade 
10. redução do plantio de algumas culturas pela atividade agrícola devido a má qualidade da água 10 %  Competitividade 
11. proliferação de doenças entre a população ribeirinha 10 %  Saúde 
12. prejuízo para a atividade da pecuária pois os animais não podem mais beber água direto do rio 8 %  Competitividade 
13. assoreamento dos rios 5 %  Qualidade da Água 
6. MAIORES DIFICULDADES PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS 

ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES ÁREAS DE INTERESSE 
1. falta de vontade política dos governantes para produzirem melhorias para os recursos hídricos 85 % limite superior - Credibilidade Política 
2. a população em geral não possui esclarecimentos sobre a importância da preservação da água 78 % acima de Educação Ambiental 
4. falta de planejamento do uso do solo pelos responsáveis legais (municípios e Estado) 58 % 50% Uso do Solo 
3. as empresas públicas e/ou privadas não têm recursos financeiros para fazerem alterações nos seus processos ou 
para executarem obras de melhorias 

55 %  Recursos Financeiros 

5. falta de planejamento e coordenação do uso da água pelos usuários da bacia 45 % limite Disponibilidade de Água 
6. os governos municipais e estaduais não possuem recursos financeiros para fazerem melhorias 35 % intermediário - Recursos Financeiros 
7. a população em geral não está disposta a pagar pelo uso da água buscando a sua preservação 28 % entre 50% e 25% Educação Ambiental 
8. as empresas públicas e/ou privadas não têm interesse em alterarem processos ou executarem obras de melhorias 18 % limite inferior – 

abaixo de 25%  
Educação Ambiental 

7. CONFLITOS ENTRE OS USOS DA ÁGUA DA BACIA 
ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES ÁREAS DE INTERESSE 

1. abastecimento público e lançamento de esgotos domésticos 83 % limite superior - Saúde 
2. abastecimento público e lançamento de esgotos industriais 80 % acima de 50% Saúde 
3. proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da zona urbana 65 %  Ecossistemas 
4. recreação (tomar banho no rio) e lançamento de esgotos domésticos e industriais 55 %  Lazer 
5. usos industriais e lançamento de esgotos domésticos 43 % limite Competitividade 
6. abastecimento público e lançamento de efluentes da criação animal 35 % intermediário – Saúde 
7. abastecimento público e lançamento de agrotóxicos 33 % entre 50% Saúde 
8. harmonia paisagística e lançamento de efluentes em geral 30 % e 25% Lazer 
9. abastecimento público e retirada de água para irrigação 23 % limite inferior -  Saúde 
10. proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da zona rural 20 % abaixo de Ecossistemas 
11. usos industriais e lançamento de esgotos da criação animal 20 % 25% Competitividade 
12. navegação e lançamento de resíduos sólidos (lixo) 15 %  Competitividade 

Quadro 9.5. Primeiro Agrupamento das Respostas do Questionário em Elementos Primários de Avaliação ou Preocupações em Áreas de Interesse (Continuação). 
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8. USOS DA ÁGUA DA BACIA MAIS IMPORTANTES 
ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES ÁREAS DE INTERESSE 

1. abastecimento público 98 % limite superior - Saúde 
2. manutenção da vida aquática 60 % acima de Ecossistemas 
3. usos industriais 53 % 50% Competitividade 
4. preservação para as futuras gerações 48 %  Disponibilidade de Água 
5. irrigação 38 % limite Competitividade 
6. dessedentação de animais 38 % intermediário – Competitividade 
7. recreação (tomar banho no rio) 33 % entre 50% Lazer 
8. harmonia paisagística 25 % e 25% Lazer 
9. navegação 18 % limite inferior -  Competitividade 
10. pesca 18 % abaixo de Competitividade 
11. geração de energia 10 % 25% Competitividade 
9. AÇÕES NÃO ESTRUTURAIS QUE DEVERIAM SER EXECUTADAS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ÁGUAS DA BACIA 

ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES ÁREAS DE INTERESSE 
1. programas de comunicação social de massa para esclarecer a população sobre a importância da preservação dos 
recursos hídricos da bacia 

93 % limite superior – 
acima de 

Educação Ambiental 

2. planejamento e controle do uso e ocupação do solo na região através de Planos Diretores Municipais 78 % 50% Uso do Solo 
3. programas permanentes de educação ambiental visando o exercício da cidadania para a preservação dos recursos 
hídricos da bacia 

75 %  Educação Ambiental 

4. orientação dos produtores rurais para o manejo adequado dos efluentes da criação animal 73 %  Educação Ambiental 
5. preservação de ecossistemas importantes como banhados e nascentes 73 %  Ecossistemas 
6. fiscalização do tratamento dos efluentes industriais da empresas de pequeno e médio porte 70 %  Fiscalização 
7. reaproveitamento de efluentes rurais (de pocilgas, por ex.) para fertilização de culturas agrícolas 68 %  Qualidade da Água 
8. revegetação das margens dos rios e arroios para conter a erosão e reter o lançamento de contaminantes 63 %  Uso do Solo 
9. controle do desmatamento e da devegetação através de mapeamentos do uso do solo 60 %  Uso do Solo 
10. restrição à localização de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras 53 %  Fiscalização 
11. execução do enquadramento dos corpos de água em classe de uso 50 %  Políticas de Gestão 
12. controle do desperdício de água por negligência operacional e problemas nos equipamentos 50 %  Disponibilidade de Água 
13. controle do uso excessivo de agrotóxicos incentivando outras práticas agrícolas 45 % limite  Educação Ambiental 
14. incentivo à cobrança pelo uso da água como medida de racionalização de seu uso 45 % intermediário - Políticas de Gestão 
15. controle da extração de areia do leito dos rios através de fiscalização pela FEPAM 43 % entre 50% Fiscalização 
16. reflorestamento dos solos através da aquisição de mudas 35 % e 25% Uso do Solo 
17. utilização de efluentes domésticos para irrigação de parques e jardins 18 % limite inferior – 

abaixo de 25% 
Qualidade da Água 

Quadro 9.5. Primeiro Agrupamento das Respostas do Questionário em Elementos Primários de Avaliação ou Preocupações em Áreas de Interesse (Continuação). 
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10. AÇÕES ESTRUTURAIS QUE DEVERIAM SER EXECUTADAS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DAS ÁGUAS DA BACIA 
ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES ÁREAS DE INTERESSE 

1. tratamento dos esgotos domésticos urbanos e rurais através da construção de redes coletoras e estações de 
tratamento de esgotos 

98 % limite superior – 
acima de 

Qualidade da Água 

2. destinação adequada do lixo através da construção de aterros sanitários e da coleta seletiva 90 % 50% Resíduos Sólidos 
3. promoção pelo setor industrial de processos de reuso da água para racionalizar o uso na captação 70 %  Disponibilidade de Água 
4. realocação de lixões de zonas críticas ambientais 68 %  Fiscalização 
5. evitar a poluição das águas subterrâneas através da manutenção adequada das fossas sépticas 58 %  Qualidade da Água 
6. promoção do tratamento parcial de drenagens de estábulos, pocilgas e aviários 53 %  Qualidade da Água 
7. remoção da população ribeirinha das margens dos cursos de água da bacia 50 %  Uso do Solo 
8. ampliação da rede de monitoramento da qualidade da água aumentando as estações de amostragem 50 %  Políticas de Gestão 
9. desobstrução de canais pelos resíduos sólidos 45 % limite  Resíduos Sólidos 
10. compostagem enclausurada de estercos para evitar a dispersão e carreamento para os rios 45 % intermediário – Qualidade da Água 
11. implantação e recuperação de banhados para tratamento dos efluentes rurais 43 % entre 50% e 25% Obras de Infra-estrutura 
12. contenção do escoamento das águas da chuva com esgotos domésticos e detritos através da construção de 
canais e sistemas de infiltração 

33 %  Obras de Infra-estrutura 

13. redução das infiltrações das redes coletoras de esgotos 28 %  Obras de Infra-estrutura 
14. controle da erosão através da construção de barreiras em canais e riachos 25 %  Obras de Infra-estrutura 
15. contenção do assoreamento dos rios através da execução de lagoas 25 %  Obras de Infra-estrutura 
16. construção de diques de retenção de drenagens agrícolas reduzindo o lançamento de agrotóxicos 8 % limite inferior – 

abaixo de 25% 
Obras de Infra-estrutura 

11. MAIORES RESPONSÁVEIS PELOS PROBLEMAS COM OS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 
ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES ÁREAS DE INTERESSE 

1. setor de abastecimento público / esgotamento sanitário e drenagem urbana 90 % limite superior - Qualidade da Água 
2. a população da bacia como um todo 90 % acima de Educação Ambiental 
3. setor industrial 68 % 50% Qualidade da Água 
4. governo municipal e estadual 65 %  Credibilidade Política 
5. setor de mineração 15 % limite inferior – Competitividade 
6. setor de geração de energia 3 % abaixo de 25% Competitividade 
7. setor de transporte por navegação 3 %  Competitividade 
12. DISPOSIÇÃO A FAZER PARA AJUDAR A RESOLVER OS PROBLEMAS COM OS RECURSOS HÍDRICOS 

ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES ÁREAS DE INTERESSE 
1. participar do COMITESINOS para ter mais informações sobre o problema 75 % limite superior - Participação nas Decisões 
2. participar de programas de educação ambiental e incentivar outras pessoas a �aze-lo 70 % acima de Educação Ambiental 
3. ajudar a proteger as áreas importantes de preservação ambiental 60 % 50% Ecossistemas 
4. ter mais cuidado com a disposição do lixo 48 %  Educação Ambiental 

Quadro 9.5. Primeiro Agrupamento das Respostas do Questionário em Elementos Primários de Avaliação ou Preocupações em Áreas de Interesse (Continuação). 
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ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES ÁREAS DE INTERESSE 
6. pagar pelo uso da água 38 % limite Participação nas Decisões 
5. auxiliar na revegetação das margens dos rios com plantação de mudas 35 % intermediário – Ecossistemas 
7. orientar os produtores rurais com práticas alternativas de manejo do uso do solo 30 % entre 50% e 25% Educação Ambiental 
8. ajudar a fiscalizar a extração ilegal de areia do leito do rio 8 % limite inferior – 

abaixo de 25%  
Fiscalização 

13. RESPONSÁVEIS PELA TOMADA DE DECISÕES RELATIVAS AOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 
ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES ÁREAS DE INTERESSE 

1. a sociedade da bacia através do COMITESINOS 85 % limite superior - Participação nas Decisões 
2. os setores governamentais e o COMITESINOS 48 % acima de 50% Participação nas Decisões 
3. os setores governamentais em consulta à sociedade da bacia 40 % limite Participação nas Decisões 
4. os setores governamentais locais ligados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário 35 % intermediário –  Políticas de Gestão 
5. o poder econômico do mercado 25 % entre 50% e 25% Políticas de Gestão 
6. os setores governamentais sem consulta à sociedade 8 % limite inferior – Políticas de Gestão 
7. ninguém se responsabiliza pelas decisões 3 % abaixo de 25% Políticas de Gestão 

Quadro 9.5. Primeiro Agrupamento das Respostas do Questionário em Elementos Primários de Avaliação ou Preocupações em Áreas de Interesse (Continuação). 
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 O Quadro 9.5 foi apresentada à CPA do COMITESINOS, que concordou com a idéia 

de separar as questões em 3 grupos, de acordo com a votação obtida, assim como com as 

áreas de interesse detectadas. A partir da análise do Quadro9.5, que foi feito em conjunto com 

a CPA do COMITESINOS, elaborou-se o segundo agrupamento das preocupações em áreas 

de interesse, agora considerando apenas as questões pertencentes ao primeiro grupo (limite 

superior). As áreas de interesse foram reagrupadas, por sugestão do grupo de decisores, assim 

como algumas preocupações que apresentavam conceitos muito semelhantes. Assim, foi 

elaborada o Quadro 9.6 a seguir, com 55 preocupações, agrupadas em 13 áreas de interesse. A 

CPA do COMITESINOS considerou as 13 áreas de interesse bastante adequadas e sugeriu a 

sua manutenção até o final deste procedimento. 

 O terceiro agrupamento das preocupações em áreas de interesse foi feito 

considerando-se apenas as questões pertencentes ao segundo grupo (limite intermediário), 

apresentando 38 preocupações, agrupadas em 12 áreas de interesse, conforme pode ser 

visualizado no Quadro 9.7, logo abaixo do Quadro 9.6. 
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ÁREAS DE INTERESSE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES 

Qualidade da Água  1. lançamento de esgotos domésticos urbanos 
(qualidade da água,  2. lançamento de lixo das áreas urbanas 
lançamento de efluentes e 3. lançamento de esgotos industriais 
resíduos sólidos) 4. falta de tratamento dos esgotos domésticos 
 5. inexistência de um local adequado para disposição final dos resíduos sólidos (lixo) 
 6. falta de tratamento dos esgotos industriais 
 7. obstrução das canalizações por resíduos sólidos (lixo) 
 8. reaproveitamento de efluentes rurais (de pocilgas, por ex.) para fertilização de culturas agrícolas 
 9. tratamento dos esgotos domésticos urbanos e rurais através da construção de redes coletoras e estações de tratamento de esgotos 
 10. destinação adequada do lixo através da construção de aterros sanitários e da coleta seletiva 
 11. evitar a poluição das águas subterrâneas através da manutenção adequada das fossas sépticas 
 12. promoção do tratamento parcial de drenagens de estábulos, pocilgas e aviários 
 13. responsáveis pela poluição das águas são os setores de abastecimento e esgotamento 
 14. responsáveis pela poluição das águas são os setores industriais 
Uso e Ocupação do Solo 1. intensa urbanização sem planejamento do uso do solo 
 2. destruição da mata nas margens dos rios 
 3. aumento das enchentes pelo uso inadequado do solo 
 4. falta de planejamento do uso do solo pelos responsáveis legais (municípios e Estado) 
 5. planejamento e controle do uso e ocupação do solo na região através de Planos Diretores Municipais 
 6. revegetação das margens dos rios e arroios para conter a erosão e reter o lançamento de contaminantes 
 7. controle do desmatamento e da devegetação através de mapeamentos do uso do solo 
 8. remoção da população ribeirinha das margens dos cursos de água da bacia 
Ecossistemas 1. poluição de ecossistemas importantes como banhados e nascentes de rios 
Importantes 2. proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da zona urbana 
 3. manutenção da vida aquática 
 4. preservação de ecossistemas importantes como banhados e nascentes 
 5. ajudar a proteger as áreas importantes de preservação ambiental 
Disponibilidade de Água 1. preservação para as futuras gerações 
 2. controle do desperdício de água por negligência operacional e problemas nos equipamentos 
 3. promoção pelo setor industrial de processos de reuso da água para racionalizar o uso na captação 
Saúde 1. conflitos de uso entre abastecimento público e lançamento de esgotos domésticos 
 2. conflitos de uso entre abastecimento público e lançamento de esgotos industriais 
 3. uso fundamental da água para abastecimento público 
Lazer 1. recreação (tomar banho no rio) e lançamento de esgotos domésticos e industriais 
Participação nas Decisões 1. participar do COMITESINOS para ter mais informações sobre o problema das águas 
 2. responsáveis pelas decisões são a sociedade da bacia através do COMITESINOS 
 3. responsáveis pelas decisões são os setores governamentais e o COMITESINOS 

Quadro 9.6. Segundo Agrupamento dos Elementos Primários de Avaliação ou Preocupações em Áreas de Interesse - Limite Superior Acima de 50%. 
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ÁREAS DE INTERESSE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES 

Educação Ambiental 1. a população em geral não possui esclarecimentos sobre a importância da preservação da água 
 2. programas de comunicação social de massa para esclarecer a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos da bacia 
 3. programas permanentes de educação ambiental visando o exercício da cidadania para a preservação dos recursos hídricos da bacia 
 4. orientação dos produtores rurais para o manejo adequado dos efluentes da criação animal 
 5. a população da bacia como um todo é responsável pela poluição das águas 
 6. participar de programas de educação ambiental e incentivar outras pessoas a fazê-lo 
 7. ter mais cuidado com a disposição do lixo 
Custo da Água 1. encarecimento do abastecimento público porque a água precisa ser captada mais longe 
Obras de Infra-estrutura 1. falta de redes coletoras de esgotos domésticos e industriais 
Competitividade 
(recursos financeiros) 

1. as empresas públicas e/ou privadas não têm recursos financeiros para fazerem alterações nos seus processos ou para executarem obras de 
melhorias 

 2. necessidade de água de boa qualidade para os usos industriais para poder competir 
Fiscalização  1. fiscalização do tratamento dos efluentes industriais da empresas de pequeno e médio porte 
 2. restrição à localização de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras 
 3. realocação de lixões de zonas críticas ambientais 
Políticas de Gestão 1. execução do enquadramento dos corpos de água em classe de uso 
(credibilidade política) 2. falta de vontade política dos governantes para produzirem melhorias para os recursos hídricos 
 3. ampliação da rede de monitoramento da qualidade da água aumentando as estações de amostragem 
 4. responsáveis pela poluição das águas dos governos municipal e estadual 

Quadro 9.6. Segundo Agrupamento dos Elementos Primários de Avaliação ou Preocupações em Áreas de Interesse - Limite Superior Acima de 50% (Continuação). 
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ÁREAS DE INTERESSE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO  OU PREOCUPAÇÕES 
Qualidade da Água  1. lançamento de esgotos da criação animal 
 2. escoamento das águas da chuva com detritos de lixões 
 3. lançamento de esgotos domésticos rurais 
 4. lançamento de agrotóxicos 
 5. falta de tratamento dos esgotos da criação animal 
 6. desobstrução de canais pelos resíduos sólidos 
 7. compostagem enclausurada de estercos para evitar a dispersão e carreamento para os rios 
Uso e Ocupação do Solo 1. poluição pelas habitações ribeirinhas 
 2. devastação da cobertura vegetal natural do solo 
 3. erosão do solo na região 
 4. reflorestamento dos solos através da aquisição de mudas 
Ecossistemas 1. inexistência de vida aquática e extinção da fauna regional 
Importantes 2. auxiliar na revegetação das margens dos rios com plantação de mudas 
Disponibilidade de Água 1. falta de planejamento e coordenação do uso da água pelos usuários da bacia 
Saúde 1. conflitos de uso entre abastecimento público e lançamento de efluentes da criação animal 
 2. conflitos de uso entre abastecimento público e lançamento de agrotóxicos 
Lazer 1. inviabilidade da pesca no rio pela mortandade dos peixes 
 2. impossibilidade de recreação e lazer por não ser mais possível tomar banho no rio e praticar esportes 
 3. prejuízo da harmonia paisagística na região pois a água tem odor desagradável e aspecto ruim 
Participação nas Decisões 1. participar da discussão sobre a cobrança do uso da água 
 2. responsáveis pelas decisões são os setores governamentais em consulta à sociedade da bacia 
Educação Ambiental 1. falta de esclarecimento da população sobre a importância de preservar os recursos hídricos 
 2. a população em geral não está disposta a pagar pelo uso da água buscando a sua preservação 
 3. controle do uso excessivo de agrotóxicos incentivando outras práticas agrícolas 
 4. orientar os produtores rurais com práticas alternativas de manejo do uso do solo 
Obras de Infra-estrutura 1. implantação e recuperação de banhados para tratamento dos efluentes rurais 
 2. contenção do escoamento das águas da chuva com esgotos domésticos e detritos através da construção de canais e sistemas de infiltração 
 3. redução das infiltrações das redes coletoras de esgotos 
 4. controle da erosão através da construção de barreiras em canais e riachos 
 5. contenção do assoreamento dos rios através da execução de lagoas 
Competitividade 1. os governos municipais e estaduais não possuem recursos financeiros para fazerem melhorias 
 2. conflitos de uso entre os usos industriais e lançamento de esgotos domésticos 
 3. necessidade de água de boa qualidade para irrigação para poder competir 
 4. necessidade de água de boa qualidade para dessedentação de animais para atividades de criação de animais 
Fiscalização  1. controle da extração de areia do leito dos rios através de fiscalização pela FEPAM 
Políticas de Gestão 1. incentivo à cobrança pelo uso da água como medida de racionalização de seu uso 
 2. os setores governamentais locais ligados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário 
 3. o poder econômico do mercado 

Quadro 9.7. Terceiro Agrupamento dos Elementos Primários de Avaliação em Áreas de Interesse - Limite Intermediário entre 50% e 25%. 
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 Em reunião com a CPA do COMITESINOS, resolveu-se levar em consideração 

algumas preocupações referentes ao terceiro grupo (limite inferior), que correspondia às 

questões que obtiveram menor número de votos. Segundo o juízo de valor do grupo de 

decisores, algumas questões, mesmo apresentando baixa votação, representavam 

preocupações importantes, que não poderiam ser deixadas de fora do contexto decisório. 

Assim, elaborou-se o quarto agrupamento das preocupações em áreas de interesse, 

considerando-se apenas algumas questões do terceiro grupo (limite inferior), com 11 

preocupações, agrupadas em 6 áreas de interesse, como pode ser visualizado no Quadro 9.8 

abaixo. 

ÁREAS DE INTERESSE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES 
Qualidade da Água  1. poluição das águas subterrâneas 
 2. lançamento de lixo pela agropecuária 
 3. utilização de efluentes domésticos para irrigação de parques e jardins 
Ecossistemas 
Importantes 

1. conflitos de uso entre a proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da 
zona rural 

Saúde 1. proliferação de doenças entre a população ribeirinha 
Educação Ambiental 1. as empresas públicas e/ou privadas não têm interesse em alterarem processos 

ou executarem obras de melhorias 
Obras de Infra-estrutura 1. construção de diques de retenção de drenagens agrícolas reduzindo o 

lançamento de agrotóxicos 
Competitividade 1. prejuízo ao desenvolvimento regional por indústrias não poderem se instalar 

na região 
 2. inviabilidade do turismo ecológico na região 
 3. redução do plantio de algumas culturas pela atividade agrícola devido a má 

qualidade da água 
 4. conflitos de usos entre os usos industriais e lançamento de esgotos da criação 

animal 
Quadro 9.8. Quarto Agrupamento dos Elementos Primários de Avaliação em Áreas de Interesse – Limite 
Inferior abaixo de 25%. 
 

 A partir da análise dos Quadros 9.6, 9.7 e 9.8, pôde-se elaborar o quinto e último 

agrupamento das preocupações em áreas de interesse, reunindo, assim, todos os aspectos 

considerados mais relevantes pelos decisores para serem consideradas no contexto decisório 

em questão e, conseqüentemente, na estruturação da Árvore de Pontos de Vista do problema. 

Este último agrupamento reuniu 80 preocupações, agrupadas em 13 áreas de interesse. O 

Quadro 9.9 a seguir apresenta este agrupamento. 

 Desta forma, foi finalizada a etapa de estruturação do problema, tendo sido o 

próximo passo a estruturação do modelo multicritério, a partir da construção de uma Árvore 

de Pontos de Vista Fundamentais.  
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ÁREAS DE INTERESSE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES 

Qualidade da Água  1. falta de tratamento dos esgotos domésticos 
 2. falta de tratamento dos esgotos industriais 
 3. falta de tratamento dos esgotos da criação animal 
 4. lançamento de esgotos domésticos rurais 
 5. lançamento de agrotóxicos 
 6. obstrução das canalizações por resíduos sólidos (lixo) 
 7. inexistência de um local adequado para disposição final dos resíduos sólidos (lixo) 
 8. escoamento das águas da chuva com detritos de lixões 
 9. lançamento de lixo pela agropecuária 
 10. reaproveitamento de efluentes rurais (de pocilgas, por ex.) para fertilização de culturas agrícolas 
 11. tratamento dos esgotos domésticos urbanos e rurais através da construção de redes coletoras e estações de tratamento de esgotos 
 12. destinação adequada do lixo através da construção de aterros sanitários e da coleta seletiva 
 13. evitar a poluição das águas subterrâneas através da manutenção adequada das fossas sépticas 
 14. promoção do tratamento parcial de drenagens de estábulos, pocilgas e aviários 
 15. responsáveis pela poluição das águas são os setores de abastecimento e esgotamento 
 16. responsáveis pela poluição das águas são os setores industriais 
 17. compostagem enclausurada de estercos para evitar a dispersão e carreamento para os rios 
 18. utilização de efluentes domésticos para irrigação de parques e jardins 
Uso e Ocupação do Solo 19. intensa urbanização sem planejamento do uso do solo 
 20. destruição da mata nas margens dos rios 
 21. aumento das enchentes pelo uso inadequado do solo 
 22. falta de planejamento do uso do solo pelos responsáveis legais (municípios e Estado) 
 23. planejamento e controle do uso e ocupação do solo na região através de Planos Diretores Municipais 
 24. revegetação das margens dos rios e arroios para conter a erosão e reter o lançamento de contaminantes 
 25. controle do desmatamento e da devegetação através de mapeamentos do uso do solo 
 26. remoção da população ribeirinha das margens dos cursos de água da bacia 
 27. devastação da cobertura vegetal natural do solo 
 28. erosão do solo na região 
 29. reflorestamento dos solos através da aquisição de mudas 
Ecossistemas 30. poluição de ecossistemas importantes como banhados e nascentes de rios 
Importantes 31. conflitos de uso entre a proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da zona urbana e rural 
 32. inexistência de vida aquática e extinção da fauna regional 
 33. ajudar a proteger as áreas importantes de preservação ambiental 
Disponibilidade de Água 34. preservação para as futuras gerações 
 35. controle do desperdício de água por negligência operacional e problemas nos equipamentos 
 36. promoção pelo setor industrial de processos de reuso da água para racionalizar o uso na captação 
 37. conflitos de uso entre abastecimento público e lançamento de esgotos domésticos 
 38. conflitos de uso entre abastecimento público e lançamento de esgotos industriais 
Saúde 39. uso fundamental da água para abastecimento público 
 40. proliferação de doenças entre a população ribeirinha 
 41. falta de redes coletoras de esgotos domésticos e industriais 

Quadro 9.9. Quinto Agrupamento dos Elementos Primários de Avaliação ou Preocupações em Áreas de Interesse – Agrupamento Final. 
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ÁREAS DE INTERESSE ELEMENTOS PRIMÁRIOS DE AVALIAÇÃO OU PREOCUPAÇÕES 

Lazer 42. inviabilidade da pesca no rio pela mortandade dos peixes 
 43. impossibilidade de recreação e lazer por não ser mais possível tomar banho no rio e praticar esportes 
 44. prejuízo da harmonia paisagística na região pois a água tem odor desagradável e aspecto ruim 
Participação nas Decisões 45. participar do COMITESINOS para ter mais informações sobre o problema das águas 
 46. responsáveis pelas decisões são a sociedade da bacia através do COMITESINOS 
 47. responsáveis pelas decisões são os setores governamentais e o COMITESINOS 
 48. participar da discussão sobre a cobrança do uso da água 
Educação Ambiental 49. a população em geral não possui esclarecimentos sobre a importância da preservação da água 
 50. programas de comunicação social de massa para esclarecer a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos da bacia 
 51. programas permanentes de educação ambiental visando o exercício da cidadania para a preservação dos recursos hídricos da bacia 
 52. orientação dos produtores rurais para o manejo adequado dos efluentes da criação animal e do manejo do solo 
 53. a população da bacia como um todo é responsável pela poluição das águas 
 54. participar de programas de educação ambiental e incentivar outras pessoas a fazê-lo 
 55. ter mais cuidado com a disposição do lixo 
 56. as empresas públicas e/ou privadas não têm interesse em alterarem processos ou executarem obras de melhorias 
 57. a população em geral não está disposta a pagar pelo uso da água buscando a sua preservação 
 58. controle do uso excessivo de agrotóxicos incentivando outras práticas agrícolas 
Custo da Água 59. encarecimento do abastecimento público porque a água precisa ser captada mais longe 
Obras de Infra-estrutura 60. implantação e recuperação de banhados para tratamento dos efluentes rurais 
 61. contenção do escoamento das águas da chuva com esgotos domésticos e detritos através da construção de canais e sistemas de infiltração 
 62. redução das infiltrações das redes coletoras de esgotos 
 63. controle da erosão através da construção de barreiras em canais e riachos 
 64. contenção do assoreamento dos rios através da execução de lagoas 
 65. construção de diques de retenção de drenagens agrícolas reduzindo o lançamento de agrotóxicos 
Competitividade 66. prejuízo ao desenvolvimento regional por indústrias não poderem se instalar na região 
 67. inviabilidade do turismo ecológico na região 
 68. redução do plantio de algumas culturas pela atividade agrícola devido a má qualidade da água 
 69. necessidade de água de boa qualidade para dessedentação de animais para atividades de criação de animais 
 70. as empresas públicas e/ou privadas não têm recursos financeiros para fazerem alterações nos seus processos ou para executarem obras de melhorias 
 71. os governos municipais e estaduais não possuem recursos financeiros para fazerem melhorias 
Fiscalização  72. fiscalização do tratamento dos efluentes industriais da empresas de pequeno e médio porte 
 73. restrição à localização de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras 
 74. realocação de lixões de zonas críticas ambientais 
 75. controle da extração de areia do leito dos rios através de fiscalização pela FEPAM 
Políticas de Gestão 76. execução do enquadramento dos corpos de água em classe de uso 
 77. falta de vontade política dos governantes para produzirem melhorias para os recursos hídricos 
 78. ampliação da rede de monitoramento da qualidade da água aumentando as estações de amostragem 
 79. falta de planejamento e coordenação do uso da água pelos usuários da bacia 
 80. incentivo à cobrança pelo uso da água como medida de racionalização de seu uso 

Quadro 9.9. Quinto Agrupamento dos Elementos Primários de Avaliação ou Preocupações em Áreas de Interesse – Agrupamento Final (Continuação). 
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9.3 A ESTRUTURAÇÃO DO MODELO MULTICRITÉRIO 

 A estruturação do problema multicritério é feita em quatro etapas: estruturação de 

uma Árvore de Pontos de Vista Fundamentais para o problema, construção de descritores para 

os Pontos de Vista Fundamentais, construção de funções de valor e determinação das taxas de 

substituição. 

 

 9.3.1 A Árvore de Pontos de Vista Fundamentais do Problema 

 Até esta etapa, foram vistos os conceitos que formam o conjunto de valores 

envolvidos na problemática da bacia hidrográfica do rio dos Sinos. Agora, o problema técnico 

consiste em converter este conjunto de conceitos em uma estrutura organizada, que represente 

os valores dos decisores. Este conjunto de valores tem, no ápice, os objetivos estratégicos dos 

decisores e, na sua base, o conjunto de ações ou meios que devem ser levados à 

materialização. 

 Assim, em dezembro de 2002, em uma reunião da CPA, na sede do COMITESINOS,  

foi realizado um trabalho de debate e expansão dos conceitos anteriormente descritos, visando 

à uniformização dos conhecimentos dos integrantes do grupo, no que concerne à problemática 

de avaliação da bacia hidrográfica do rio dos Sinos. O objetivo era iniciar a estruturação do 

problema multicritério, através da geração de uma arborescência de pontos de vista. 

 Em um primeiro momento, foi apresentado ao grupo de decisores o Quadro 9.9, 

referente ao último agrupamento realizado, contendo o conjunto de preocupações 

consideradas no problema, agrupadas por áreas de interesse. O objetivo era obter a validação 

dos decisores a respeito dos conceitos obtidos e a forma como foram agrupados em áreas de 

interesse. Assim, a CPA do COMITESINOS validou a elaboração do Quadro 9.6, 

considerando-o bastante adequado e representativo do contexto decisório da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos. A seguir, buscou-se em cada área de interesse, a partir das 

preocupações listadas, estruturar os eixos de avaliação ou Pontos de Vista Fundamentais do 

modelo, ou seja, fazer o enquadramento do processo decisório. 

Enquadramento do Processo Decisório 

 Segundo Keeney (1992, p. 30), o enquadramento (frame) do processo decisório é 

formado pelo conjunto de ações potenciais associado aos Pontos de Vista Fundamentais dos 
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decisores. Para fazer o enquadramento do processo decisório, é preciso avaliar o contexto de 

decisão segundo os conceitos que representam fins a serem atingidos e os conceitos que são 

meios para atingir estes fins. O esquema gráfico mostrado na Figura 6.4 abaixo representa o 

contexto de decisão e os Pontos de Vista Fundamentais (PVFs), conforme proposição feita 

por Keeney (1992). 

Objetivos 
estratégicos 

globais

Conjunto de
ações

PVFs

Contexto Decisório
Estratégico

Contexto Decisório
Específico

Objetivos Estratégicos
do decisor para o contexto

decisório

Meios
Fins  

Figura 9.4. Enquadramento do Processo Decisório (adaptado de KEENEY, 1992, p. 46). 

  

 A Figura 9.4 mostra que, no lado direito do cone, estão os objetivos estratégicos dos 

decisores. Mais no centro, há uma redução do cone, centrando o foco apenas nos objetivos 

estratégicos a serem levados em conta no contexto decisório do problema em  análise. No 

lado esquerdo, encontram-se os meios ou ações que serão considerados para o contexto 

decisório específico. 

 A estruturação dos objetivos estratégicos, através de uma família de Pontos de Vista 

Fundamentais, é de grande auxílio à tomada de decisão, pois estabelece uma base comum de 

discussão entre os intervenientes do processo. Assim, são os valores dos atores, expressos 

através de julgamentos de valor, que irão relacionar os PVFs aos objetivos estratégicos do 

problema. Portanto, os valores dos atores se traduzem através dos Pontos de Vista 

Fundamentais. 
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 A Figura 9.4 representa, indiretamente, as fases do processo de estruturação do 

problema. A base estratégica para a estruturação é formada pelas características dos tipos de 

ações disponíveis e pelos objetivos dos decisores juntamente com o ambiente de decisão no 

qual se encontra a situação problemática. Desta forma,  pode-se então concretizar o framing 

do problema de avaliação, ou seja, identificar os Pontos de Vista Fundamentais, segundo os 

quais serão avaliadas as alternativas de ação, de forma a satisfazer os objetivos estratégicos 

dos decisores. 

 Para iniciar o processo de enquadramento do processo decisório, precisa-se 

identificar três tipos de conceitos no agrupamento das preocupações em áreas de interesse: a) 

os conceitos que expressam objetivos estratégicos dos decisores; b) os conceitos que 

expressam o conteúdo de um possível PVF; e c) os conceitos que podem representar ações 

potenciais. Partindo-se do rótulo do problema, que deve expressar um objetivo estratégico, o 

facilitador usa duas propriedades definidas por Keeney (1992) para verificar onde se localiza 

o possível PVF. O conceito candidato a PVF deve ser essencial, ou seja, deve refletir um 

aspecto importante do problema e, portanto, não negligenciável. Além disso, o conceito deve 

ser controlável, ou seja, deve ser plenamente alcançado e/ou explicado pelas conseqüências 

das ações que são consideradas para este contexto decisório. 

 Assim, a partir do rótulo do problema estabelecido pelos decisores, devem-se 

analisar as preocupações listadas, caminhando-se em direção ao contexto decisório. O PVF é 

o primeiro objetivo estratégico que os decisores podem alcançar integralmente no contexto 

decisório, porque é operacionalizável. O nível mais inferior do cone representa o nível das 

ações, que são os meios para tornar os PVFs operacionalizáveis. Desta forma, analisando-se o 

Quadro 9.9, a Preocupação 23 - “planejamento e controle do uso e ocupação do solo na região 

através de Planos Diretores Municipais”, por exemplo, é uma ação que operacionaliza a 

preocupação mais ampla “Uso e Ocupação do Solo”. Assim, o conceito “Uso e Ocupação do 

Solo” é um candidato a Ponto de Vista Fundamental. Segundo Ensslin et al. (2001, p. 130), o 

termo candidato é utilizado para destacar o fato de que os pontos de vista serão submetidos a 

uma série de testes para verificar se as suas características atendem às propriedades 

necessárias para serem considerados como Pontos de Vista Fundamentais do modelo. 

 Seguindo este procedimento, foram identificados todos os candidatos a Pontos de 

Vista Fundamentais do problema, podendo-se agora apresentar este conjunto de pontos de 

vista na forma de uma estrutura arborescente. A Figura 9.5 abaixo apresenta a primeira versão 

da Árvore de Pontos de Vista Fundamentais. 
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Figura 9.5. Primeira Versão da Árvore de Pontos de Vista do Problema. 

 A partir desta primeira versão da Árvore de Pontos de Vista, cada um dos 

participantes do grupo de decisores teve a oportunidade de analisá-la e fazer comentários, o 

que resultou em pequenas modificações na versão original. A discussão foi direcionada a cada 

ponto de vista da árvore, tendo sido os participantes encorajados a justificar por que cada 

ponto de vista deveria ser mantido ou removido. Este procedimento proporcionou ao grupo de 

decisores um maior entendimento a respeito do modelo proposto e, ao mesmo tempo, a 

uniformização do conhecimento entre os participantes. 

 Durante o mês de janeiro, diversas versões da Árvore de Pontos de Vista foram 

construídas e submetidas ao grupo de decisores, algumas vezes pessoalmente, e outras vezes, 

via e-mail, sendo que, a cada interação, novos conhecimentos eram gerados e incorporados ao 

modelo. Assim, pôde-se chegar a um consenso a respeito da estrutura arborescente que 

melhor representava a problemática da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, conforme pode ser 

visualizado na Figura 9.6 a seguir. 

PVF1 – Qualidade da Água

PVF2 – Uso e Ocupação do Solo 

PVF3 – Ecossistemas Importantes

PVF4 – Disponibilidade de Água

PVF6 – Lazer

PVF5 – Saúde

PVF7 – Participação nas Decisões

PVF9 – Custo da Água

PVF10 – Obras de Infra-Estrutura

PVF11 – Competitividade

PVF13 – Fiscalização 

PVF12 – Políticas de Gestão

PVF8 – Educação Ambiental

RECUPERAÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E 

PRESERVAÇÃO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO 

RIO DOS SINOS 
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PVF2 – Ocupação 
e Manejo do Solo 

RECUPERAÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E 

PRESERVAÇÃO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS 

DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO 

RIO DOS SINOS 

Ambiental

PVF1 – Qualidade 
da Água

PVF3 – Ecossistemas 
Importantes

PVE3.1 – Ecossistemas Aquáticos

PVE3.2 – Diversidade de Espécies

PVF4 – Disponibilidade 
de Água

PVE4.1 – Águas Superficiais

PVE4.2 – Águas Subterrâneas

PVE3.3 – Áreas de Preservação

PVE1.1 – Fontes de Poluição

PVE1.2 – Cargas Poluidoras

PVE2.1 – Planejamento do Solo

PVE2.2 – Manejo do Solo

Social PVF6 – Lazer

PVF5 – Saúde

PVE6.1 – Recreação de Contato Primário

PVE6.2 – Pesca Recreativa

PVF7 – Cidadania
PVE7.1 – Participação nas Decisões

PVE7.2 – Educação Ambiental

PVE5.1 – Acesso a Água Potável

PVE5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos

PVE6.3 – Áreas Verdes

PVF8 – Custo da Água

Econômico PVF9 – Custo Estruturais 
e Não Estruturais

PVF10 – Competitividade PVE10.2 – Atratividade Turística

PVE10.1 – Atratividade Industrial e Imobiliária

PVF11 – Efetividade de 
Políticas Públicas 

PVE11.1 – Sistema de Gestão de Recursos Hídricos

PVE11.2 – Programas de Incentivos Ambientais

PVE11.3 – Monitoramento da Qualidade Ambiental

PVE12.1 – Atividades Potencialmente PoluidorasPVF12 – Fiscalização
de Atividades de Risco

PVE12.2 – Mapeamentos do Uso do Solo

Político-
Institucional

Figura 9.6. Árvore de Pontos de Vista do Problema.



 

 

 Diversas mudanças ocorreram, desde a primeira versão da estrutura arborescente até 

a versão atual. A primeira delas diz respeito à alteração da nomenclatura do PVF2 – Uso  e 

Ocupação do Solo para PVF2 – Ocupação e Manejo do Solo, pela consideração dos decisores 

de que esta denominação tornava mais claro o objetivo pretendido.  

 A segunda alteração diz respeito aos PVF7 – Participação nas Decisões e PVF8 – 

Educação Ambiental, que os decisores acharam mais adequado agrupá-los em um único PVF, 

que na versão atual da árvore de pontos de vista, ficou como PVF7 – Cidadania. Essa 

mudança se deve ao fato da consideração dos decisores de que participação nas decisões e 

educação ambiental eram, na verdade, meios para atingir um objetivo que seria mais 

estratégico, como ter Cidadania. Com esta mudança, o PVF9 – Custo da Água passa a ser o 

PVF8 - Custo da Água. O PVF10 – Custo de Obras de Infra-Estrutura, além de passar a ser o 

PVF9, os decisores julgaram ser mais adequado chamá-lo de PVF9 – Custos Estruturais e 

Não Estruturais, pois custos de obras de infra-estrutura pode restringir-se a avaliar apenas os 

custos com obras que significam uma intervenção física direta na bacia, deixando de avaliar 

os custos com medidas não estruturais, que não implicam intervenções físicas diretas na bacia, 

mas que são de fundamental importância, visto que têm como objetivo primordial fomentar a 

participação comunitária nos projetos de preservação da qualidade ambiental da bacia como 

um todo. Com esta mudança, o PVF11 – Competitividade passa a ser o PVF10 - 

Competitividade. 

 O mesmo ocorreu com o PVF12 – Políticas de Gestão, que passou a denominar-se 

PVF11 – Efetividade de Políticas Públicas, ressaltando, assim, a credibilidade política que se 

mostrou tão importante neste contexto decisório, segundo o juízo de valor dos decisores. 

Também a numeração e nomenclatura do PVF13 – Fiscalização foi alterada para PVF12 – 

Fiscalização de Atividades de Risco, pois os decisores consideraram que apenas o termo 

fiscalização estava muito vago, não especificando o que seria fiscalizado. Os Pontos de Vista 

Elementares (PVEs) foram definidos em função dos Pontos de Vista Fundamentais, a partir de 

análises feitas com relação às preocupações listadas no Quadro 9.9, e tendo como objetivo 

principal melhor explicar e avaliar os respectivos PVFs. 

 Finalmente, resolveu-se agrupar os 12 PVFs em quatro grandes áreas de interesse, 

segundo os aspectos a serem avaliados: área ambiental, área social, área econômica e área 

político-institucional. Assim, a área ambiental apresenta 4 PVFs, que foram avaliados 

segundo 9 PVEs, a área social é composta por 3 PVFs, que foram avaliados de acordo com 7 

PVEs, a área econômica apresenta 3 PVEs, que foram avaliados segundo 2 PVEs e, 
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finalmente, a área político-institucional é constituída por 2 PVFs, que foram avaliados de 

acordo com 5 PVEs. 

 Alguns PVEs precisaram ser subdivididos em Sub-PVEs, com o objetivo de avaliar 

melhor os aspectos que estavam sendo considerados. Porém, esta subdivisão será mostrada 

apenas na próxima etapa, na construção dos descritores para cada um dos objetivos da Árvore 

de Pontos de Vista Fundamentais. 

 É importante salientar que os PVFs foram testados, individualmente e em conjunto, 

atendendo a todas as propriedades necessárias para serem considerados uma família de PVFs, 

permitindo, assim, a continuidade da construção do modelo multicritério. 

 

9.3.2 Os Descritores do Problema  

 Na construção dos descritores, o facilitador precisa voltar as suas atenções 

novamente para os valores dos atores envolvidos, mas também para as características das 

ações a serem avaliadas. É fundamental que os atores concordem com as dimensões do 

problema levadas em conta, mas também com os níveis expressos no descritor. Por sua vez, 

na medida do possível, o facilitador precisa pensar nas ações potenciais que serão avaliadas, 

porque estas impactarão sobre os níveis que serão descritos. 

 Nesta etapa, assim como em todas as outras, a participação dos decisores é 

fundamental, já que o conjunto de níveis de impacto, para cada ponto de vista, será 

identificado por eles, e a partir desse conjunto serão avaliadas as ações. Os níveis de impacto 

dos descritores devem refletir tanto os valores dos decisores quanto as características das 

ações consideradas relevantes, segundo a sua percepção. 

 Segundo Ensslin et al. (2001, p. 146), ao adotar-se o paradigma construtivista, não 

existe um descritor “ótimo” para avaliar um determinado Ponto de Vista Fundamental. Assim, 

um descritor é considerado adequado à medida que os decisores o considerem como uma 

ferramenta apropriada para  a avaliação das ações potenciais. Neste trabalho, os descritores 

foram construídos a partir das informações coletadas anteriormente, sendo também utilizados 

os resultados do trabalho realizado pela Magna Engenharia e o Instituto de Pesquisas 

Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (MAGNA, 1996a, 1996b, 1996c, 

1996d, 1996e) - “Simulação de uma Proposta de Gerenciamento de Recursos Hídricos na 



 252

Bacia do Rio dos Sinos”, após algumas revisões, atualizações e complementações, e em 

conjunto com a CPA do COMITESINOS. 

 Como um dos objetivos do processo de construção dos descritores é auxiliar na 

compreensão do que os decisores estão considerando no modelo de avaliação, buscando 

clarificar o significado dos pontos de vista, tornando-os mais inteligíveis e fazendo com que 

não haja ambigüidade na sua interpretação por diferentes atores, inicia-se esta etapa definindo 

o objetivo estratégico dos decisores neste contexto, que se denominou como o rótulo do 

problema (NORONHA, 2003, p. 62), descrito a seguir: 

Rótulo do Problema - Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da 

Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos: busca recuperar, conservar e preservar os recursos 

hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, melhorando a qualidade e a quantidade das 

suas águas, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável da região e preservando 

os recursos hídricos da bacia para as futuras gerações. 

 Segundo o  juízo de valor dos decisores, o problema da Recuperação, Conservação e 

Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos deveria ser 

avaliado de acordo com 12 Pontos de Vista Fundamentais, que foram divididos em 4 grandes 

áreas de interesse: ambiental, social, econômica e político-institucional. 

 A área ambiental avalia os aspectos ambientais da recuperação, conservação e 

preservação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos e contempla 4 PVFs: 

PVF1 - Qualidade da Água, PVF2 - Ocupação e Manejo do Solo, PVF3 - Ecossistemas 

Importantes e PVF4 - Disponibilidade de Água.  

 Assim, o processo de construção dos descritores teve como ponto de partida as idéias 

geradas pelos decisores quando responderam aos questionários, sendo que, em muitos casos, 

os conceitos emitidos por eles como respostas àquelas perguntas se constituíam em formas de 

avaliar alternativas, sendo assim aproveitados para auxiliar na formulação dos descritores. 

 A partir de sugestões apresentadas pela facilitadora deste trabalho, o grupo de 

decisores reunidos avaliava se o descritor era adequado para representar a performance de 

uma dada alternativa naquele ponto de vista, pensando em termos do seu impacto na 

Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio dos Sinos. Em caso afirmativo, o descritor era validado, caso contrário, o grupo de 

decisores, orientados pela facilitadora, discutia qual seria o descritor mais adequado para 
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aquele ponto de vista. Este procedimento foi efetuado para a construção de cada um dos 

descritores dos pontos de vista do modelo. Assim, foram construídos 40 descritores para 

avaliar os 12 Pontos de Vista Fundamentais do modelo, sendo cada descritor constituído por 

uma escala ordinal, que permite representar o desempenho de qualquer alternativa, segundo o 

ponto de vista que está sendo considerado. 

 Pela abrangência e dimensão do trabalho, será apresentado a seguir apenas o 

descritor para o PVF1 – Qualidade da Água, sendo os descritores dos outros PVFs 

apresentados no Apêndice A2. 

1) Descritor do PVF1 – Qualidade da Água: 

O PVF1 – Qualidade da Água avalia a qualidade das águas do rio dos Sinos e seus 

formadores através dos descritores de 2 PVEs e 6 Sub-PVEs, conforme pode ser visualizado 

na Figura 9.7 abaixo. 

 
Figura 9.7. Descritor do PVF1 – Qualidade da Água. 
 
 

1.1) Descritor do PVE1.1 – Fontes de Poluição:  

 O descritor do PVE1.1 – Fontes de Poluição avalia a poluição das águas da bacia 

através das suas principais fontes de poluição. O descritor para o PVE1.1 é descrito pelos 

descritores de 6 Sub-PVEs. 

1.1.1) Descritor do Sub-PVE1.1.1 – Lançamento de Efluentes Domésticos: 

 O Sub-PVE1.1.1 - Lançamento de Efluentes Domésticos avalia a poluição das águas 

da bacia referente aos esgotos domésticos, oriundos, principalmente, dos usos domésticos da 
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população da bacia. Os esgotos domésticos urbanos representam uma das principais fontes de 

poluição dos recursos hídricos na bacia, sendo responsáveis por altas cargas de 

contaminantes, situação agravada pela inexistência de processos de tratamento, que seriam de 

extrema necessidade especialmente nas zonas urbanas das cidades, próximas da capital do 

Estado, mais densamente habitadas. Além disso, a drenagem pluvial urbana carreia para os 

cursos d’água da bacia grande parte dos esgotos domésticos, por intermédio das ligações das 

fossas sépticas domiciliares na rede de drenagem, onde existente, e através do escoamento das 

águas da chuva pelas áreas urbanas, transportando toda sorte de detritos e mesmo os esgotos 

domésticos não tratados, que são lançados “in natura” às sarjetas. Os efeitos negativos desta 

poluição é que, além de a água contaminada constituir-se em um foco de proliferação de 

bactérias e outros agentes de doenças de veiculação hídrica, também origina conflitos de uso, 

prejudicando o abastecimento público e industrial, assim como a recreação de contato 

primário e outros usos.  

 A poluição das águas causada pelo lançamento de esgotos domésticos no rio dos 

Sinos e seus afluentes pode ser avaliada pela quantidade de efluentes domésticos coletados 

que recebem tratamento e o nível de tratamento que esses efluentes recebem antes de serem 

lançados nos rios e arroios pelas empresas responsáveis por esses serviços. Este descritor foi 

operacionalizado através de um descritor construído. A Figura 9.8 apresenta a identificação 

dos Sub-PVEs e estados possíveis do Sub-PVE1.1.1 – Lançamento de Efluentes Domésticos e 

o Quadro 9.10 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação 

dos níveis de ancoragem Bom e Neutro. 

 Os descritores construídos seguem a seguinte seqüência de elaboração: 1) 

identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e identificação dos estados 

possíveis, em que cada PVE é decomposto em elementos explicativos mais simples, sendo 

identificadas também as formas de descrever estes Sub-PVEs; 2) montagem das combinações 

possíveis entre os estados, em que os diversos estados dos Sub-PVEs são combinados entre si; 

3) hierarquização das combinações possíveis, em que as combinações descritas são ordenadas 

de acordo com a preferência dos decisores; e 4) descrição dos descritores através de níveis de 

impacto, visando melhorar o entendimento do descritor. Assim, neste trabalho, todos os 

pontos de vista que forem operacionalizados através de descritores construídos seguiram estas 

etapas. 

A escolha dos limites superior e inferior dos níveis de impacto deve ser feita de 

forma cuidadosa, sendo que o melhor nível deve ser aquele considerado pelos decisores como 
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o melhor viável, e o pior nível, aquele considerado como o pior admissível. Assim, os níveis 

de ancoragem referentes aos níveis Bom e Neutro somente são identificados após a descrição 

dos descritores em níveis de impacto, juntamente com os decisores. O Quadro 9.10 a seguir 

exemplifica o significado dos níveis de impacto de referência relativos aos níveis Bom e 

Neutro. 

Também é importante lembrar que os descritores já possuem uma estrutura de pré-

ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um nível inferior. Além 

disso, a avaliação de uma ação que possua qualquer nível intermediário entre os níveis pode 

ser facilmente calculada através de uma interpolação linear. 

 - Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

O descritor para o Sub-PVE1.1.1 - Lançamento de Efluentes Domésticos é 

construído com dois Sub-Pontos de Vista Elementares: 1) – Tratamento de Efluentes 

Domésticos; e 2) – Nível de Tratamento dos Efluentes Domésticos. 

 
Figura 9.8. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do Sub-PVE1.1.1 – Lançamento de Efluentes 
Domésticos. 
 

- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer dez combinações: 1. AF; 2. AG; 3. BF; 4. BG; 5. 

CF; 6. CG; 7. DF; 8. DG; 9. EF e 10. EG. 

 
- Hierarquização das Combinações Possíveis entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N10 - AF; 2. 

N9 - AG; 3. N8 – BF; 4. N7 - BG; 5. N6 - CF; 6. N5 - CG; 7. N4 - DF; 8. N3 – DG; 9. N2 – 

EF e 10. N1 - EG.  
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- Descritor do Sub-PVE1.1.1 – Lançamento de Efluentes Domésticos: 
Níveis 

de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis 
de 

Referência 

 

 
N10 

 

 
100% da vazão coletada dos efluentes domésticos é 
tratada e o tratamento é em nível secundário 

  
 

   Zona acima das 
    expectativas dos 

decisores 

 
N9 

 
100% da vazão coletada dos efluentes domésticos é 
tratada e o tratamento é em nível primário 

  
Bom 

 

 
N8 

 

 
80% da vazão coletada dos efluentes domésticos é 
tratada e o tratamento é em nível secundário 

   

 
N7 

 
80% da vazão coletada dos efluentes domésticos é 
tratada e o tratamento é em nível primário 

    Zona dentro das 
    expectativas dos 

decisores 
 

N6 
 
60% da vazão coletada dos efluentes domésticos é 
tratada e o tratamento é em nível secundário 

   

 
N5 

 
60% da vazão coletada dos efluentes domésticos é 
tratada e o tratamento é em nível primário 

   

 
N4 

 
40% da vazão coletada dos efluentes domésticos é 
tratada e o tratamento é em nível secundário 

  
Neutro 

 

 

 
N3 

 
40% da vazão coletada dos efluentes domésticos é 
tratada e o tratamento é em nível primário 

   

 
N2 

 
20% ou menos da vazão coletada dos efluentes 
domésticos é tratada e o tratamento é em nível 
secundário 

   
    Zona abaixo das 
    expectativas dos 

decisores 

 
N1 

 
20% ou menos da vazão coletada dos efluentes 
domésticos é tratada e o tratamento é em nível primário 

   

Quadro 9.10. Descritor do Sub-PVE1.1.1 – Lançamento de Efluentes Domésticos. 

 

1.1.2) Descritor do Sub-PVE1.1.2 – Lançamento de Efluentes Industriais: 

O Sub-PVE1.1.2 - Lançamento de Efluentes Industriais avalia a poluição das águas da 

bacia por efluentes industriais. Uns dos principais usuários das águas na bacia do rio dos 

Sinos são as indústrias, localizadas especialmente nas áreas urbanas, não tanto pelo volume 

que consomem, mas muito mais pela perda da qualidade da água, dependendo do processo 

industrial utilizado e do tratamento dado aos efluentes. As atividades mais poluidoras 

concentram-se nos municípios de Estância Velha, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo e 

Sapucaia do Sul. Outros municípios importantes quanto à atividade industrial incluem Campo 

Bom, Canoas, Esteio e Sapiranga. O controle dos efluentes líquidos industriais tem registrado 

avanço na última década, graças à ação fiscalizadora da FEPAM, impondo a instalação de 

sistemas de tratamento, especialmente nas grandes indústrias poluidoras. Porém, persistem, 

em toda a bacia, lançamentos de efluentes industriais não tratados adequadamente, com 
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cargas significativas, provenientes das empresas de pequeno e médio porte. O lançamento de 

efluentes industriais nas águas da bacia do rio dos Sinos origina conflitos de uso, pois, no 

mesmo local onde estes efluentes são lançados, as águas também são usadas para 

abastecimento público e recreação de contato primário.  

 Assim, a poluição das águas da bacia do rio dos Sinos devido ao lançamento de 

efluentes industriais, foi avaliada através da quantidade de indústrias localizadas na bacia que 

possuem sistemas de tratamento de efluentes e quanto a eficácia do tratamento realizado. Este 

descritor foi operacionalizado através de um descritor construído e a Figura 9.9 abaixo 

apresenta a identificação dos Sub-PVEs e estados possíveis do Sub-PVE1.1.2 – Lançamento 

de Efluentes Industriais. O Quadro 9.11 apresenta a descrição do descritor em níveis de 

impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar 

que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível 

superior é sempre preferível a um nível inferior. Além disso, a avaliação de uma ação que 

possua qualquer nível intermediário entre os níveis pode ser facilmente calculada através de 

uma interpolação linear. 

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o Sub-PVE1.1.2 - Lançamento de Efluentes Industriais é construído 

com dois Sub-Pontos de Vista Elementares: 1) – Tratamento de Efluentes Industriais; e 2) – 

Eficácia do Tratamento dos Efluentes Industriais. 

 
Figura 9.9. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do Sub-PVE1.1.2 – Lançamento de Efluentes 
Industriais. 
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- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer oito combinações: 1. AE; 2. AF; 3. BE; 4. BF; 5. 

CE; 6. CF; 7. DE e 8. DF. 

 

- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N8 – AE; 2. 

N7 - BE; 3. N6 - CE; 4. N5 - AF; 5. N4 - BF; 6. N3 – CF; 7. N2 – DE e 8. N1 - DF.  

 

- Descritor do Sub-PVE1.1.2 – Lançamento de Efluentes Industriais: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de  
Referência 

 
N8 

 
100% das indústrias possuem sistemas de tratamento de 
efluentes e a eficiência do tratamento é alta 

  
Bom 

 
N7 

 
75% das indústrias possuem sistemas de tratamento de 
efluentes e a eficiência do tratamento é alta 

  

 
N6 

 
50% das indústrias possuem sistemas de tratamento de 
efluentes e a eficiência do tratamento é alta 

  
 

 
N5 

 

 
100% das indústrias possuem sistemas de tratamento de 
efluentes e a eficiência do tratamento é baixa 

  

 
N4 

 

 
75% das indústrias possuem sistemas de tratamento de 
efluentes e a eficiência do tratamento é baixa 

  

 
N3 

 
50% das indústrias possuem sistemas de tratamento de 
efluentes e a eficiência do tratamento é baixa 

  
Neutro 

 
N2 

 
25% das indústrias ou menos possuem sistemas de 
tratamento de efluentes e a eficiência do tratamento é alta 

  

 
N1 

 
25% das indústrias ou menos possuem sistemas de 
tratamento de efluentes e a eficiência do tratamento é 
baixa 

  

Quadro 9.11. Descritor do Sub-PVE1.1.2 – Lançamento de Efluentes Industriais. 

 

1.1.3) Descritor do Sub-PVE1.1.3 – Resíduos Sólidos Domésticos: 

 O Sub-PVE1.1.3 – Resíduos Sólidos Domésticos avalia a poluição das águas da 

bacia devido aos resíduos sólidos domésticos. Esta fonte de poluição se deve, principalmente, 

às lixívias de lixões ou de aterros sanitários mal implantados no passado. Esse fato se traduz 

nas más condições da qualidade da água de alguns cursos d'água, especialmente aqueles que 

drenam as zonas urbanas e industriais dos municípios da Região Metropolitana de Porto 

Alegre, sendo as lixívias de resíduos sólidos domésticos causadoras de uma parcela 

significativa das cargas poluentes das águas da bacia do rio dos Sinos. Além do problema com 



 259

os lixões ou aterros sanitários mal acondicionados, a coleta de lixo é fator fundamental, pois 

diversos detritos são carreados pela drenagem pluvial, quando não são lançados diretamente 

aos rios e arroios. Existem também, na região da bacia, depósitos municipais de lixo 

localizados a poucos metros de mananciais de captação de água para abastecimento público.  

Junto a esses depósitos de lixo, existem vilas residenciais de baixa renda, onde a maioria dos 

moradores sobrevive como catadores de lixo. Esta situação torna-se ainda mais grave em 

épocas de enchentes, quando os detritos desses lixões são carreados diretamente para os rios e 

arroios da bacia. É comum visualizar grande quantidade de lixo flutuando em alguns trechos 

das águas da bacia, principalmente após fortes chuvas. 

 Assim, a poluição das águas da bacia do rio dos Sinos devido aos resíduos sólidos 

domésticos foi avaliada através da existência de coleta de lixo e de formas para o destino final 

do lixo produzido na bacia.Este descritor foi operacionalizado através de um descritor 

construído e a Figura 9.10 abaixo apresenta a identificação dos Sub-PVEs e estados possíveis 

do Sub-PVE1.1.3 – Resíduos Sólidos Domésticos. O Quadro 9.12 apresenta a descrição do 

descritor em níveis de impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. 

É importante lembrar que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou 

seja, um nível superior é sempre preferível a um nível inferior.  

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o Sub-PVE1.1.3 – Resíduos Sólidos Domésticos é construído com 

dois Sub-Pontos de Vista Elementares: 1) – Coleta de Resíduos Sólidos Domésticos; e 2) – 

Disposição Final de Resíduos Sólidos Domésticos. 

 
Figura 9.10. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do Sub-PVE1.1.3 – Resíduos Sólidos 
Domésticos. 
 

PVE1.1.3 – Resíduos Sólidos 
Domésticos

Disposição 
Final de Resíduos 

Coleta de
Resíduos

A. Coleta seletiva e
tradicional de lixo 

B. Coleta tradicional 
de lixo

C. Não existe coleta de lixo

E. Aterros sanitários

F. Aterros controlados

G. Lixões

D. Unidade de separação de 
materiais recicláveis e compostagem

A
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tiv
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- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer nove combinações: 1. AD; 2. AE; 3. AF; 4. AG; 5. 

BD; 6. BE; 7. BF; 8. BG e 9. CG. 

- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N9 – AD; 2. 

N8 - AE; 3. N7 - BD; 4. N6 - BE; 5. N5 - AF; 6. N4 – BF; 7. N3 – AG; 8. N2 - BG e 9. N1 - 

CG. 

- Descritor do Sub-PVE1.1.3 – Resíduos Sólidos Domésticos: 
 

Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de  
Referência 

 
N9 

 

 
Existe coleta seletiva e tradicional de resíduos sólidos 
domésticos e unidades de separação de materiais recicláveis e 
compostagem 

  
 

 
N8 

 
Existe coleta seletiva e tradicional de resíduos sólidos 
domésticos e existem aterros sanitários 

  
Bom 

 
N7 

 
Existe coleta tradicional de resíduos sólidos domésticos e 
existem unidades de separação de materiais recicláveis e 
compostagem 

  

 
N6 

 

 
Existe coleta tradicional de resíduos sólidos domésticos e 
existem aterros sanitários 

  
 

 
N5 

 
Existe coleta seletiva e tradicional de resíduos sólidos 
domésticos e existem aterros controlados 

  
 

 
N4 

 
Existe coleta tradicional de resíduos sólidos domésticos e 
existem aterros controlados 

  
Neutro 

 
N3 

 
Existe coleta seletiva e tradicional de resíduos sólidos 
domésticos e existem apenas lixões 

  

 
N2 

 

 
Existe coleta tradicional de resíduos sólidos domésticos e 
existem apenas lixões 

  
 

 
N1 

 
Não existe coleta de resíduos sólidos domésticos e existem 
apenas lixões 

  

Quadro 9.12. Descritor do Sub-PVE1.1.3 – Resíduos Sólidos Domésticos. 
 

1.1.4) Descritor do Sub-PVE1.1.4 – Lançamento de Efluentes Agrícolas:  

 O descritor do Sub-PVE1.1.4 – Lançamento de Efluentes Agrícolas avalia a poluição 

das águas da bacia devido aos efluentes agrícolas. O descritor para o Sub-PVE1.1.4 é descrito 
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pelos descritores de 2 Sub-PVEs: PVE1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos e PVE1.1.4.2 – Efluentes 

da Pecuária. 

1.1.4.1) Descritor do Sub-PVE1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos: 

 O Sub-PVE1.1.4.1 -  Uso de Agrotóxicos avalia a poluição das águas da bacia devido 

aos agrotóxicos utilizados nas lavouras. A drenagem pluvial rural encaminha aos arroios e 

rios da bacia a lixívia dos produtos químicos utilizados nas culturas anuais e perenes, além 

dos resíduos sólidos gerados pela atividade agropecuária, como o descarte de embalagens 

tóxicas. Em trechos do rio dos Sinos, há problemas de mortandade de peixes e eutrofização 

(floração de algas) por excesso de nutrientes. A FEPAM, órgão ambiental do Estado,  

constatou que uma das causas desses problemas era a limpeza de equipamentos agrícolas, 

utilizados na margem direita do rio dos Sinos 

 Assim, a poluição das águas da bacia do rio dos Sinos devido ao uso de agrotóxicos 

será avaliada através da adoção do receituário agronômico e do descarte de embalagens 

tóxicas. A adequação do produto/cultura visa atender uma exigência técnica e legal de que um 

determinado agrotóxico deva ser usado de forma restrita à sua indicação. O cumprimento 

desta norma visa proteger o consumidor e o meio ambiente de conseqüências indesejáveis, 

especialmente, de possíveis resíduos e intoxicações crônicas. A adequação do agrotóxico para 

cada cultura é determinada pelo fabricante, sendo o agrotóxico liberado para uso pelos órgãos 

de controle. A adequação do uso produto/cultura exige o cumprimento das recomendações de 

aplicação determinadas tecnicamente. O instrumento estabelecido por lei é o Receituário 

Agronômico. Este consta de uma receita emitida por profissional habilitado o qual é co-

responsabilizado pelo mau uso de um produto agrotóxico. Portanto, a adoção do Receituário 

Agronômico é uma das principais formas de controlar a utilização de agrotóxicos.  

 Além disso, deve ser considerada  relevante a prática que se refere ao destino das 

embalagens, vidros, latas ou pacotes oriundos do uso dos agrotóxicos. A Lei Estadual 

9.921/93 é veemente na responsabilização pelo mau destino das embalagens. Porém, não é 

rara a ocorrência de acidentes irreversíveis, advindos do mero abandono das embalagens no 

meio ambiente após o uso do produto. Desta forma, esse descritor foi operacionalizado 

através de um descritor construído e a Figura 9.11 abaixo apresenta a identificação dos Sub-

PVEs e estados possíveis do Sub-PVE1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos. O Quadro 9.13 apresenta 

a descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação dos níveis de referência 
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Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem uma estrutura de pré-

ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um nível inferior.  

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o Sub-PVE1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos é construído por dois Sub-

Pontos de Vista Elementares: 1) – Receituário Agronômico; e 2) – Descarte de Embalagens. 

 
Figura 9.11. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do Sub-PVE1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos. 
 
 
- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer quatro combinações: 1. AC; 2. AD; 3. BC e 4. BD. 

 
- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N4 – AC; 2. 

N3 - AD; 3. N2 – BC e 4. N1 – BD. 

 
- Descritor do Sub-PVE1.4.1.1 – Uso de Agrotóxicos: 
 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de  
Referência 

 
N4 

 

A maioria dos agricultores adota o receituário agronômico 
para o uso de agrotóxicos e a maioria das embalagens são 
recolhidas para depósitos coletivos 

  
Bom 

 
N3 

A maioria dos agricultores adota o receituário agronômico 
para o uso de agrotóxicos, mas apenas uma pequena parte 
das embalagens são recolhidas para depósitos coletivos 

  

 
N2 

Apenas uma pequena parte dos agricultores adota o 
receituário agronômico para o uso de agrotóxicos, mas a 
maioria das embalagens são recolhidas para depósitos 
coletivos 

  
Neutro 

 
N1 

 

Apenas uma pequena parte dos agricultores adota o 
receituário agronômico para o uso de agrotóxicos e apenas 
uma pequena parte das embalagens são recolhidas para 
depósitos coletivos 

  
 

Quadro 9.13. Descritor do Sub-PVE1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos. 

PVE1.1.4.1 – Uso 
de Agrotóxicos

A. A maioria dos agricultores
adota o receituário agronômico 
para o uso de agrotóxicos

Receituário 
Agronômico

Descarte de 
Embalagens

B. Apenas uma pequena parte
dos agricultores adota o receituário 
agronômico para o uso de agrotóxicos

C. A maioria das embalagens
são recolhidas para depósitos 
coletivos

D. Apenas uma pequena parte 
das embalagens são recolhidas 
para depósitos coletivos

A
tra

tiv
id

ad
e
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1.1.4.2) Descritor do Sub-PVE1.4.1.2 – Efluentes da Pecuária: 

 O Sub-PVE1.1.4.2 - Efluentes da Pecuária avalia a poluição das águas da bacia 

devido aos efluentes oriundos da atividade da pecuária. Esta fonte de poluição das águas está 

intimamente relacionada à drenagem pluvial rural, sendo os efluentes gerados lançados 

diretamente nos cursos d’água, sem qualquer tipo de tratamento prévio. O lançamento de 

efluentes da pecuária é responsável por grande parte da contaminação dos cursos d’água da 

bacia. 

 Assim, a poluição das águas da bacia do rio dos Sinos devido aos efluentes da 

pecuária foi avaliada através da existência de tratamento para os efluentes da atividade 

pecuária e do manejo do esterco animal. Esse descritor foi operacionalizado através de um 

descritor construído e a Figura 9.12 abaixo apresenta a identificação dos Sub-PVEs e estados 

possíveis do Sub-PVE1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária. O Quadro 9.14 apresenta a descrição 

do descritor em níveis de impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e 

Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem 

completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um nível inferior.  

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o Sub-PVE1.1.4.1 – Efluentes da Pecuária é construído por dois 

Sub-Pontos de Vista Elementares: 1) – Tratamento de Efluentes da Pecuária; e 2) – Manejo do 

Esterco Animal. 

 
Figura 9.12. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do Sub-PVE1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária. 
 
 
- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer quatro combinações: 1. AC; 2. AD; 3. BC e 4. BD. 

 

 

PVE1.1.4.2 – Efluentes
da Pecuária

Tratamento dos Efluentes
da Pecuária

Manejo do Esterco 
Animal

A. Existe tratamento das drenagens
de estábulos, pocilgas e aviários, 
através de lagoas de detenção 
e/ou banhados artificiais

B. Não existe nenhum tipo de
tratamento das drenagens de 
estábulos, pocilgas e aviários

C. É feita compostagem
enclausurada de estercos

D. Não é feita compostagem
enclausurada de estercos

A
tra

tiv
id

ad
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- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N4 – AC; 2. 

N3 - AD; 3. N2 – BC e 4. N1 – BD. 

- Descritor do Sub-PVE1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária: 

Níveis 
de 

Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de  
Referência 

 
N4 

 

Existe tratamento das drenagens de estábulos, pocilgas e 
aviários, através de lagoas de detenção e/ou banhados 
artificiais, e é feita compostagem enclausurada de estercos 

  
Bom 

 
N3 

Existe tratamento das drenagens de estábulos, pocilgas e 
aviários, através de lagoas de detenção e/ou banhados 
artificiais, mas não é feita compostagem enclausurada de 
estercos 

  

 
N2 

Não existe nenhum tipo de tratamento das drenagens de 
estábulos, pocilgas e aviários, mas é feita compostagem 
enclausurada de estercos 

  
Neutro 

 
N1 

 

Não existe nenhum tipo de tratamento das drenagens de 
estábulos, pocilgas e aviários, e nem é feita compostagem 
enclausurada de estercos 

  

Quadro 9.14. Descritor do Sub-PVE1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária. 

 

1.2) Descritor do PVE1.2 – Cargas Poluidoras: 

 O descritor do PVE1.2 – Cargas Poluidoras permite avaliar a qualidade das águas do 

rio dos Sinos e seus formadores através da concentração de alguns parâmetros físico-químicos 

e biológicos que indicam o grau de poluição e/ou contaminação das águas. Esta avaliação da 

qualidade das águas é feita através de coletas e análises de qualidade, que são realizadas 

mensalmente, ao longo dos 15 pontos de amostragem existentes na bacia do Rio dos Sinos, 

através das Redes de Monitoramento da FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) 

e do Programa Pró-Guaíba, do qual participam a CORSAN (Companhia Riograndense de 

Saneamento) e o DMAE (Departamento Municipal de Águas e Esgotos / Porto Alegre). 

 Os dados obtidos através das Redes de Monitoramento são analisados e interpretados 

de acordo com a legislação ambiental vigente, ou, mais especificamente, com os limites 

estabelecidos pela Resolução n° 20/86 do CONAMA (Conselho Nacional de Meio 

Ambiente), que fixa os padrões de qualidade que devem ter as águas no meio ambiente em 

função dos usos a que se destinam. Esta análise de dados é feita através do cálculo do IQA - 

Índice de Qualidade da Água. O IQA adotado pela FEPAM é o da NSF – National Sanitation 

Foundation, adaptado a partir da retirada do parâmetro temperatura e da utilização do 

nitrogênio total em lugar do nitrato. No cálculo do IQA são considerados os seguintes 
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parâmetros indicadores da qualidade das águas: oxigênio dissolvido, coliformes fecais, DBO, 

pH, nitrogênio total, fosfato total, turbidez e sólidos totais. Assim, o IQA apresenta as médias 

anuais de cada um dos parâmetros utilizados no seu cálculo. Na metodologia de cálculo do 

IQA, a qualidade das águas recebe uma nota de qualidade, que varia de zero a cem, e é 

comparada com os limites estipulados pela Resolução n° 20/86 do CONAMA. 

Assim, esse descritor foi operacionalizado através de um descritor indireto, sendo 

identificados quatro estados possíveis para o descritor do PVE1.2 - Cargas Poluidoras, 

verificando se o IQA estava de acordo com as classes de uso preponderantes dos corpos de 

água, estabelecidas no processo de enquadramento das águas da bacia hidrográfica do rio dos 

Sinos. Não existem, portanto, combinações de estados, de modo que se pode fazer a descrição 

dos níveis de impacto de forma direta. A Figura 9.13 abaixo apresenta a identificação dos 

estados possíveis do PVE1.2 e o Quadro 9.15 apresenta a descrição do descritor em níveis de 

impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar 

que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível 

superior é sempre preferível a um nível inferior. Além disso, a avaliação de uma ação que 

possua qualquer nível intermediário entre os níveis pode ser facilmente calculada através de 

uma interpolação linear. 

 
Figura 9.13. Identificação dos Estados Possíveis do PVE1.2 – Cargas Poluidoras. 
 

A. Em 100% dos corpos d‘água o IQA está 
de acordo com as classes de usos das águas

B. Em 75% dos corpos d‘água o IQA está
de acordo com as classes de usos das águas

C. Em 50% dos corpos d‘água o IQA está 
de acordo com as classes de usos das águas

D. Em 25% ou menos dos corpos d‘água o IQA
está de acordo com as classes de usos das águas

PVE1.2 – Cargas 
Poluidoras
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- Descritor do PVE1.2 – Cargas Poluidoras: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de  
Referência 

 
N4 

 

 
Em 100% dos corpos d'água o IQA está de acordo com as 
classes de usos das águas 

  
Bom 

 
N3 

 
Em 75% dos corpos d'água o IQA está de acordo com as 
classes de usos das águas 

  
 

 
N2 

 
Em 50% dos corpos d'água o IQA está de acordo com as 
classes de usos das águas 

  
Neutro 

 
N1 

 

 
Em 25% ou menos dos corpos d'água o IQA está de 
acordo com as classes de usos das águas 

  
 

Quadro 9.15. Descritor do PVE1.2 – Cargas Poluidoras. 

 

9.3.3 A Construção das Funções de Valor e Critérios de Avaliação 

 Tendo sido conhecidos os valores envolvidos no processo de apoio à decisão, o 

próximo passo é converter os pontos de vista do modelo em escalas mensuráveis para que os 

decisores possam medir os impactos que as ações alternativas existentes, ou ainda a serem 

criadas, irão causar. São as preferências dos decisores em relação aos diferentes níveis de 

impacto dos descritores. 

 Assim, em um processo decisório, é preciso utilizar medidas ou conhecimentos da 

teoria da mensuração para que se possam conhecer melhor as preferências dos decisores. 

Neste trabalho, utilizam-se as funções de valor, ou funções de preferência, para reproduzir as 

preferências dos decisores entre as ações alternativas. Desta forma, as funções de valor nada 

mais são do que a representação matemática, em forma de gráfico ou de escalas numéricas, 

das preferências dos decisores em relação aos níveis de impacto dos descritores, o que 

significa saber, numericamente, quanto um nível de impacto é preferível a outro nível de 

impacto. 

 Como na etapa anterior, a determinação das funções de valor foi feita pelo grupo de 

decisores formado pela CPA do COMITESINOS, sendo que o papel da facilitadora deste 

trabalho foi o de dar subsídios que os capacitassem para a realização desta tarefa. Desta 

forma, o processo de construção das funções de valor deu-se através de reuniões, realizadas 

na sede do COMITESINOS, em que todos os decisores tiveram ampla participação. 

 Na construção dos descritores, foi construída uma escala ordinal, que apresentava os 

diversos níveis de impacto, ordenados de acordo com seu grau de atratividade. Assim, a 
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construção das funções de valor consiste em quantificar as diferenças de atratividade entre os 

níveis de impacto dos descritores.  

 Foram necessárias várias sessões de entrevistas para que os decisores conseguissem 

expressar as informações qualitativas necessárias para construir as funções de valor. Algumas 

entrevistas para a obtenção das funções de valor foram realizadas individualmente, com os 

membros da CPA do COMITESINOS, que, posteriormente, eram validadas nas reuniões do 

grupo. 

 O processo para construção das funções de valor baseia-se nas respostas dos 

decisores a questões pré-determinadas. Neste modelo, foi utilizado o método MACBETH 

(Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) para obter as 

funções de valor dos descritores. O método MACBETH tem como objetivo simplificar a 

construção das funções de valor, através do uso de julgamentos semânticos (BANA e COSTA 

e VANSNICK, 1995). 

 Assim, é solicitado aos decisores que emitam seus juízos de valor no que se relaciona 

às diferenças de atratividade entre os níveis de impacto dos descritores para que se possa 

medir a atratividade parcial das alternativas. As funções de valor são encontradas através de 

comparações par-a-par da diferença de atratividade entre ações potenciais. Como essa 

informação é qualitativa, modelos de Programação Linear determinam o conjunto de funções 

de valor que melhor representam as preferências reveladas pelos decisores. 

 O procedimento para construção das funções de valor inicia-se através da construção 

de matrizes de juízos de valor para cada um dos descritores construídos e, a partir disso, 

obtêm-se as escalas de valor cardinais que fornecem uma avaliação local das alternativas. 

Como se segue um modelo de agregação linear, antes de se construírem as matrizes de juízos 

de valor, fizeram-se testes de independência preferencial cardinal entre os pontos de vista, 

pois só assim o modelo teria validade. A agregação aditiva de funções individuais, através de 

fatores de ponderação, só é justificável em situações em que os Pontos de Vistas 

Fundamentais são preferencialmente independentes. Deste modo, cada escore ou taxa de 

substituição do Ponto de Vista Fundamental contribui de forma independente para um escore 

global de cada alternativa.  

 De acordo com von Wright (1972, p. 141), a independência preferencial significa, na 

prática, que as preferências por algum nível do Ponto de Vista Fundamental não dependem  

do nível fixado para outros Pontos de Vista Fundamentais. Assim, somente nestas condições 
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tem sentido falar em preferência marginal. No caso de não se manter a independência 

preferencial entre os Pontos de Vista Fundamentais, precisa-se pensar em outro modelo de 

agregação. Segundo Beinat (1995, p. 38), existem diversos tipos de testes de independência 

entre Pontos de Vista Fundamentais, como os modelos usados por Keeney e Raiffa (1976) e 

por Dyer e Sarin (1979). O teste de independência preferencial precisa ser feito, efetivamente, 

para independência preferencial ordinal e cardinal. Porém, mesmo quando não há 

independência ordinal ou cardinal entre dois Pontos de Vista Fundamentais, não é necessário 

rejeitar imediatamente o modelo aditivo. Desta forma, a solução, em muitas situações, é 

simplesmente fundir os referidos Pontos de Vista Fundamentais em um único Ponto de Vista. 

 Conforme apresentado no capítulo seis deste trabalho, a partir da determinação das 

funções de valor associadas aos descritores, pode-se considerar que foi construído um critério 

de avaliação para um dado ponto de vista. Os critérios de avaliação são ferramentas que 

permitem mensurar, da forma menos ambígua possível, a performance das ações de acordo 

com os pontos de vista do modelo. 

 Como na etapa anterior, pela abrangência e dimensão do trabalho, será apresentada a 

seguir apenas a construção das funções de valor e dos critérios de avaliação para o PVF1 – 

Qualidade da Água, sendo as funções de valor e critérios de avaliação dos outros PVFs 

apresentados no Apêndice A3. 

1) Funções de Valor e Critérios de Avaliação do PVF1 – Qualidade da Água: 

 De acordo com o que foi visto anteriormente, o PVF1 – Qualidade da Água foi 

operacionalizado através da construção de descritores para 2 PVEs e 6 Sub-PVEs. Assim, foi 

necessária a construção de matrizes de juízos de valor para cada um deles, resultando em uma 

função de valor para cada descritor. A partir da associação das funções de valor aos 

descritores, obterem-se os critérios de avaliação para os pontos de vista do PVF1. 

1.1) Função de Valor do Sub-PVE1.1.1 – Lançamento de Efluentes Domésticos: 

 A partir do descritor do Sub-PVE1.1.1 – Lançamento de Efluentes Domésticos, com 

dez níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor. O Sub-PVE1.1.1 – 

Lançamento de Efluentes Domésticos pertence ao PVE1.1 – Fontes de Poluição.   

 Para construir uma função de valor sobre um conjunto de estímulos, o método 

MACBETH faz uso de um procedimento que consiste em questionar os decisores para que 
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expressem verbalmente a diferença de atratividade entre dois estímulos a e b (com a mais 

atrativo que b) escolhendo uma das seguintes categorias semânticas: 

C0 - nenhuma diferença de atratividade (indiferença) 

C1 - diferença de atratividade muito fraca 

C2 - diferença de atratividade fraca 

C3 - diferença de atratividade moderada 

C4 - diferença de atratividade forte 

C5 - diferença de atratividade muito forte 

C6 - diferença de atratividade extrema 

 A questão fundamental da metodologia MACBETH é: 

“Dados os impactos ij(a) e ij(b) de duas ações potenciais ‘a’ e ‘b’ segundo um critério j, 

sendo ‘a’ julgada mais atrativa (localmente) que ‘b’, a diferença de atratividade entre ‘a’ e 

‘b’ é ‘fraca’, ‘forte’, etc.” (BANA e COSTA e VANSNICK, 1995, p. 5). 

 Com base nestas informações, constrói-se uma matriz semântica que contém, 

esquematicamente, a resposta dos decisores à questão acima formulada.  

 Assim, adaptando-se a questão fundamental da metodologia MACBETH para a 

construção de funções de valor, para o descritor do Sub-PVE1.1.1 – Lançamento de Efluentes 

Domésticos, apresentado no Quadro 9.16 a seguir, foi feita a seguinte pergunta para os 

decisores: 

“Supondo-se que exista uma situação em que 100% da vazão coletada dos efluentes 

domésticos é tratada e o tratamento é em nível secundário (N10); e que a comparássemos 

com uma situação em que 100% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o 

tratamento é em nível primário (N9); Quanto seria a perda de atratividade de passar do N10 

para o N9?” 



 270

 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Níveis de 
Referência 

N10 
 

100% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento é em 
nível secundário 

 
 

N9 100% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento é em 
nível primário 

Bom 

N8 
 

80% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento é em 
nível secundário 

 

N7 80% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento é em 
nível primário 

 

N6 60% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento é em 
nível secundário 

 

N5 60% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento é em 
nível primário 

 

N4 40% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento é em 
nível secundário 

Neutro 
 

N3 40% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento é em 
nível primário 

 

N2 20% ou menos da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o 
tratamento é em nível secundário 

 

N1 20% ou menos da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o 
tratamento é em nível primário 

 

Quadro 9.16. Descritor do Sub-PVE1.1.1 – Lançamento de Efluentes Domésticos. 

 Como pode ser visualizado na Figura 9.14 a seguir, os decisores julgaram que a 

perda de atratividade de passar do N10 para o N9 era moderada (categoria 3). Assim, coloca-

se o valor 3 no cruzamento da linha N10 com a coluna N9 da matriz. É importante salientar 

que este número 3 não tem significado numérico absoluto e apenas representa a categoria de 

diferença de atratividade moderada (C3) do método MACBETH. Desta forma, o mesmo 

procedimento é realizado com os outros níveis de impacto, até completar a matriz de juízos de 

valor (o procedimento é feito sempre em linha).  

 Após, essa matriz é colocada no software MACBETH, que utiliza uma programação 

linear para obter uma função de valor que represente os juízos de valor emitidos pelos 

decisores. A parte superior da Figura 9.14 mostra a matriz de juízos de valor, com os juízos 

semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE1.1.1, a função de valor obtida através 

do software da metodologia MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da 

Figura 9.14 apresenta a função de valor reescalonada também na forma gráfica. A 

apresentação da função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente 

os decisores na validação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos 

níveis de impacto Bom e Neutro. 
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 N10 N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de 

Valor  
MACBETH 

Função de 
Valor 

Reescalonada 
N10 0 3 3 3 4 4 5 5 6 6 100 115 
N9  0 3 3 3 4 4 5 6 6 93 100 
N8   0 3 3 3 4 5 6 6 85 84 
N7    0 3 3 4 5 5 6 78 68 
N6     0 3 4 4 5 6 71 52 
N5      0 3 4 5 5 64 37 
N4       0 3 4 5 47 0 
N3        0 3 4 31 - 37 
N2         0 3 12 - 79 
N1          0 0  - 105 

 

  

 

 

 

 
 
Figura 9.14. Função de Valor do Sub-PVE1.1.1 – Lançamento de Efluentes Domésticos. 
 

 Como já foi visto anteriormente, o reescalamento dos valores encontrados pelo 

método MACBETH ou a obtenção da função de valor transformada é necessária para que se 

possam utilizar os níveis Bom e Neutro na determinação das taxas de substituição. Assim, faz-

se uma transformação linear na escala de atratividade, de forma a encontrar uma nova escala, 

que defina o nível 100 como o nível de impacto Bom e o 0 (zero) como o nível de impacto 

Neutro em todos os descritores dos PVFs. Desta forma, a faixa de variação das funções de 

valor fica ancorada, fixando-se os valores da escala referentes aos níveis Bom e Neutro em 

cada descritor. Assim, os níveis de impacto terão uma atratividade equivalente em todos os 

descritores dos PVFs.  

 Para efetuar esse reescalonamento é utilizada uma transformação linear positiva do 

tipo: 

v(.) = a.m(.) + b 

onde: 
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• m(.) é a função de valor (escala de intervalos) original; 

• v(.) é a função transformada; 

• a e b são duas constantes (sendo a uma constante positiva, ou seja, a > 0); 

 No presente caso, deseja-se determinar para o Sub-PVE1.1.1 a e b, tal que: 

v(N9) = a.m (N9)  +  b  = 100  (1) 

      v(N4) =  a.m (N4)   +  b  = 0 

Substituindo-se os valores de v(N9) e v(N4) em (1), precisa-se resolver as equações:  

   100  =  a .93  +  b   

   0      =  a .47  +  b  

 Existem  2 equações de primeiro grau com duas incógnitas que são resolvidas pelo 

método da substituição. Substituindo-se o b da primeira equação, com  b = - a.47, proveniente 

da segunda equação, tem-se: 

   100 = a .93 – a .47  de onde resulta  a = 2,17 

 O valor de  b resulta da substituição do valor de a = 2,17 na expressão b = - a .47, de 

onde resulta que b = - 102,17 

 Logo, a função v(.)  é definida como: 

v(.) = 2,17. m(.) – 102,17 

 Substituindo-se os valores de cada nível de impacto da escala m(.) original, nessa 

nova função v(.), têm-se os valores da função de valor reescalonada. 

 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 1.1.1 – Lançamento de Efluentes Domésticos: 

 Como foi visto anteriormente, a partir da determinação de uma função de valor 

associada a um descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para um 

determinado Ponto de Vista. Assim, o Quadro 9.17 abaixo apresenta a construção do Sub-

Critério1.1.1 – Lançamento de Efluentes Domésticos. 
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Níveis de 
Impacto 

Níveis de 
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N10 
 

 100% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento 
é em nível secundário 

115 

N9 Bom 100% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento 
é em nível primário 

100 

N8 
 

 80% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento é 
em nível secundário 

84 

N7  80% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento é 
em nível primário 

68 

N6  60% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento é 
em nível secundário 

52 

N5  60% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento é 
em nível primário 

37 

N4 Neutro 
 

40% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento é 
em nível secundário 

0 

N3  40% da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o tratamento é 
em nível primário 

- 37 

N2  20% ou menos da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o 
tratamento é em nível secundário 

- 79 

N1  20% ou menos da vazão coletada dos efluentes domésticos é tratada e o 
tratamento é em nível primário 

 - 105 

Quadro 9.17. Sub-Critério1.1.1 – Lançamento de Efluentes Domésticos. 

 

 Este procedimento foi repetido para todos os descritores dos pontos de vista do 

modelo, visando à construção das funções de valor e, posteriormente, aos critérios de 

avaliação dos respectivos pontos de vista. 

 

1.2) Função de Valor do Sub-PVE1.1.2 – Lançamento de Efluentes Industriais: 

 A partir do descritor do Sub-PVE1.1.2 – Lançamento de Efluentes Industriais, com 

oito níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízos de valor, juntamente com os 

decisores. O Sub-PVE1.1.2 – Lançamento de Efluentes Industriais pertence ao PVE1.1 – 

Fontes de Poluição. Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software 

MACBETH, que forneceu a função de valor do Sub-PVE1.1.2.  

 A Figura 9.15 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com os 

juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE1.1.2, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

9.15 apresenta a função de valor reescalonada também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

validação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de impacto 

Bom e Neutro para este ponto de vista. 
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 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor  
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada  

N8 0 2 3 3 4 5 6 6 100 100 
N7  0 2 2 3 5 6 6 89 83 
N6   0 2 3 4 5 6 82 72 
N5    0 3 4 5 6 75 61 
N4     0 3 3 5 55 27 
N3      0 3 4 37 0 
N2       0 3 20 - 27 
N1        0 0 - 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.15. Função de Valor do Sub-PVE1.1.2 – Lançamento de Efluentes Industriais. 
 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 1.1.2 – Lançamento de Efluentes Industriais: 

 A partir da determinação de uma função de valor associada a um descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para um determinado Ponto de Vista. 

Desta forma, o Quadro 9.18 abaixo apresenta a construção do Sub-Critério1.1.2 – 

Lançamento de Efluentes Industriais. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N8 Bom 100% das indústrias possuem sistemas de tratamento de efluentes e a 
eficiência do tratamento é alta 

100 

N7  75% das indústrias possuem sistemas de tratamento de efluentes e a 
eficiência do tratamento é alta 

83 

N6  
 

50% das indústrias possuem sistemas de tratamento de efluentes e a 
eficiência do tratamento é alta 

72 

N5 
 

 100% das indústrias possuem sistemas de tratamento de efluentes e a 
eficiência do tratamento é baixa 

61 

N4 
 

 75% das indústrias possuem sistemas de tratamento de efluentes e a 
eficiência do tratamento é baixa 

27 

N3 Neutro 50% das indústrias possuem sistemas de tratamento de efluentes e a 
eficiência do tratamento é baixa 

0 

N2  25% das indústrias ou menos possuem sistemas de tratamento de 
efluentes e a eficiência do tratamento é alta 

- 27 

N1  25% das indústrias ou menos possuem sistemas de tratamento de 
efluentes e a eficiência do tratamento é baixa 

- 61 

Quadro 9.18. Sub-Critério1.1.2 – Lançamento de Efluentes Industriais. 
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1.3) Função de Valor do Sub-PVE1.1.3 – Resíduos Sólidos Domésticos: 

 A partir do descritor do Sub-PVE1.1.3 – Resíduos Sólidos Domésticos, com nove 

níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízos de valor, juntamente com os decisores. O 

Sub-PVE1.1.3 – Resíduos Sólidos Domésticos pertence ao PVE1.1 – Fontes de Poluição. 

Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que 

forneceu a função de valor do Sub-PVE1.1.3.  

 A Figura 9.16 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com os 

juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE1.1.3, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

9.16 apresenta a função de valor reescalonada também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

validação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de impacto 

Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 
 

 N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de 
Valor  

MACBETH 

Função de 
Valor 

Reescalonada 
N9 0 1 2 3 4 4 5 5 6 100 111 
N8  0 1 2 4 4 5 5 6 97 100 
N7   0 2 3 3 4 5 6 94 88 
N6    0 3 3 4 5 6 88 66 
N5     0 2 4 5 6 76 22 
N4      0 4 4 5 70 0 
N3       0 2 6 48 - 78 
N2        0 4 39 - 111 
N1         0 0 - 255 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.16. Função de Valor do Sub-PVE1.1.3 – Resíduos Sólidos Domésticos. 
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Construção do Sub-Critério de Avaliação 1.1.3 – Resíduos Sólidos Domésticos: 

 A partir da determinação de uma função de valor associada a um descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para um determinado Ponto de Vista. 

Desta forma, o Quadro 9.19 abaixo apresenta a construção do Sub-Critério1.1.3 – Resíduos 

Sólidos Domésticos. 

 
Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N9 
 

 
 

Existe coleta seletiva e tradicional de resíduos sólidos domésticos e 
unidades de separação de materiais recicláveis e compostagem 

111 

N8 Bom Existe coleta seletiva e tradicional de resíduos sólidos domésticos e 
existem aterros sanitários 

100 

N7  Existe coleta tradicional de resíduos sólidos domésticos e existem unidades 
de separação de materiais recicláveis e compostagem 

88 

N6 
 

 
 

Existe coleta tradicional de resíduos sólidos domésticos e existem aterros 
sanitários 

66 

N5  
 

Existe coleta seletiva e tradicional de resíduos sólidos domésticos e 
existem aterros controlados 

22 

N4 Neutro Existe coleta tradicional de resíduos sólidos domésticos e existem aterros 
controlados 

0 

N3  Existe coleta seletiva e tradicional de resíduos sólidos domésticos e 
existem apenas lixões 

- 78 

N2 
 

 Existe coleta tradicional de resíduos sólidos domésticos e existem apenas 
lixões 

- 111 

N1  Não existe coleta de resíduos sólidos domésticos e existem apenas lixões - 255 
Quadro 9.19. Sub-Critério1.1.3 – Resíduos Sólidos Domésticos. 
 
 
1.4) Função de Valor do Sub-PVE1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos : 

 A partir do descritor do Sub-PVE1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos, com quatro níveis de 

impacto, construiu-se uma matriz de juízos de valor, juntamente com os decisores. O Sub-

PVE1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos pertence ao Sub-PVE1.1.4 – Lançamento de Efluentes 

Agrícolas, que pertence ao PVE1.1 – Fontes de Poluição. Posteriormente, esta matriz de 

juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de valor do Sub-

PVE1.1.4.1.  

 A Figura 9.17 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com os 

juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE1.1.4.1, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

9.17 apresenta a função de valor reescalonada também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

validação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de impacto 

Bom e Neutro para este ponto de vista. 
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 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 

MACBETH 
Função de Valor 

Reescalonada 
N4 0 4 4 5 100 100 
N3  0 3 4 60 43 
N2   0 3 30 0 
N1    0 0 - 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.17. Função de Valor do Sub-PVE1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos. 
 
 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos: 

 A partir da determinação de uma função de valor associada a um descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para um determinado Ponto de Vista. 

Desta forma, o Quadro 9.20 abaixo apresenta a construção do Sub-Critério1.1.4.1 – Uso de 

Agrotóxicos. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

 
N4 

 

 
Bom 

A maioria dos agricultores adota o receituário agronômico para o uso de 
agrotóxicos e a maioria das embalagens são recolhidas para depósitos 
coletivos 

100 

 
N3 

 A maioria dos agricultores adota o receituário agronômico para o uso de 
agrotóxicos, mas apenas uma pequena parte das embalagens são 
recolhidas para depósitos coletivos 

43 

 
N2 

 
Neutro 

Apenas uma pequena parte dos agricultores adota o receituário 
agronômico para o uso de agrotóxicos, mas a maioria das embalagens são 
recolhidas para depósitos coletivos 

0 

 
N1 

 

 Apenas uma pequena parte dos agricultores adota o receituário 
agronômico para o uso de agrotóxicos e apenas uma pequena parte das 
embalagens são recolhidas para depósitos coletivos 

- 43 

Quadro 9.20. Sub-Critério1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos. 

 
1.5) Função de Valor do Sub-PVE1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária: 

 A partir do descritor do Sub-PVE1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária, com quatro níveis 

de impacto, construiu-se uma matriz de juízos de valor, juntamente com os decisores. O Sub-
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PVE1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária pertence ao Sub-PVE1.1.4 – Lançamento de Efluentes 

Agrícolas, que pertence ao PVE1.1 – Fontes de Poluição. Posteriormente, esta matriz de 

juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de valor do Sub-

PVE1.1.4.1.  

 A Figura 9.18 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com os 

juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE1.1.4.2, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

9.18 apresenta a função de valor reescalonada também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

validação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de impacto 

Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 
 

 N4 N3 N2 N1 Função de Valor  
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N4 0 3 5 6 100 100 
N3  0 3 4 60 43 
N2   0 3 30 0 
N1    0 0 - 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.18. Função de Valor do Sub-PVE1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária. 
 
 
Construção do Sub-Critério de Avaliação 1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária: 

 A partir da determinação de uma função de valor associada a um descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para um determinado Ponto de Vista. 

Assim, o Quadro 9.21 abaixo apresenta a construção do Sub-Critério1.1.4.2 – Efluentes da 

Pecuária. 
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Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

 
N4 

 

 
Bom 

Existe tratamento das drenagens de estábulos, pocilgas e aviários, através 
de lagoas de detenção e/ou banhados artificiais, e é feita compostagem 
enclausurada de estercos 

100 

 
N3 

 Existe tratamento das drenagens de estábulos, pocilgas e aviários, através 
de lagoas de detenção e/ou banhados artificiais, mas não é feita 
compostagem enclausurada de estercos 

43 

N2 Neutro Não existe nenhum tipo de tratamento das drenagens de estábulos, 
pocilgas e aviários, mas é feita compostagem enclausurada de estercos 

0 

N1 
 

 Não existe nenhum tipo de tratamento das drenagens de estábulos, 
pocilgas e aviários, e nem é feita compostagem enclausurada de estercos 

- 43 

Quadro 9.21. Sub-Critério1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária. 

 

1.6) Função de Valor do PVE1.2 – Cargas Poluidoras:  

 A partir do descritor do PVE1.2 – Cargas Poluidoras, com quatro níveis de impacto, 

construiu-se uma matriz de juízos de valor, juntamente com os decisores. Posteriormente, esta 

matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de valor 

do PVE1.2.  

 A Figura 9.19 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com os 

juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVE1.2, a função de valor obtida através 

do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 9.19 

apresenta a função de valor reescalonada também na forma gráfica. A apresentação da função 

de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

validação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de impacto 

Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 
 N4 N3 N2 N1 Função de Valor  

MACBETH 
Função de Valor 

Reescalonada 
N4 0 4 5 6 100 100 
N3  0 4 6 71 55 
N2   0 5 35 0 
N1    0 31 -55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.19. Função de Valor do PVE1.2 – Cargas Poluidoras. 
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Construção do Sub-Critério de Avaliação 1.2 – Cargas Poluidoras: 

 A partir da determinação de uma função de valor associada a um descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para um determinado Ponto de Vista. 

Assim, o Quadro 9.22 abaixo apresenta a construção do Sub-Critério1.2 – Cargas Poluidoras. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N4 
 

Bom Em 100% dos corpos d'água o IQA está de acordo com as classes 
de usos das águas 

100 

N3  Em 75% dos corpos d'água o IQA está de acordo com as classes de 
usos das águas 

55 

N2 Neutro Em 50% dos corpos d'água o IQA está de acordo com as classes de 
usos das águas 

0 

N1 
 

 Em 25% ou menos dos corpos d'água o IQA está de acordo com as 
classes de usos das águas 

-55 

Quadro 9.22. Sub-Critério1.2 – Cargas Poluidoras. 

 

Assim, até este ponto do processo de apoio à decisão, o modelo multicritério permite 

avaliar apenas localmente (em cada critério) a performance das ações. Para que se faça uma 

avaliação global das ações, levando em conta todos os critérios simultaneamente, é preciso 

determinar as taxas de substituição do modelo, que serão vistas a seguir. 

 

9.3.4 A Determinação das Taxas de Substituição 

 Tendo sido definidos os critérios e sub-critérios do modelo, pode-se agora avaliar 

localmente a performance das ações potenciais. Porém, muitas vezes, os decisores desejam 

agregar estas informações locais para que seja possível a obtenção de uma avaliação global 

das ações, permitindo, assim, comparar melhor as alternativas disponíveis. 

 No tipo de modelo multicritério utilizado neste trabalho, para que seja possível 

agregar as informações locais e obter uma avaliação global das ações é preciso determinar as 

taxas de substituição. Assim, as taxas de substituição são parâmetros que permitem 

transformar valores locais de preferência (avaliados em cada critério) em valores globais de 

preferência (agregando as avaliações locais das ações potenciais numa única avaliação 

global). 

 Neste trabalho, será utilizada uma função de agregação aditiva, na forma de uma 

soma ponderada, para agregar as diversas dimensões de avaliação do problema. A ponderação 

de cada critério será definida pelas taxas de substituição. Desta forma, a avaliação global de 

uma ação potencial a é calculada pela seguinte equação: 
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V(a) = w1.v1(a) + w2.v2(a) + w3.v3(a) + ... + wn.vn(a) 

onde: 

V(a) → Valor Global da ação a. 

v1(a), v2(a), ... vn(a) → Valor parcial da ação a nos critérios 1, 2, ..., n. 

w1, w2, ..., wn → Taxas de Substituição dos critérios 1, 2, ..., n. 

n → número de critérios do modelo. 

 Existem diversos métodos para determinar as taxas de substituição entre os critérios, 

que se baseiam no conceito de compensação. Por isso, muitas vezes, as taxas de substituição 

também são chamadas de taxas de compensação ou harmonização. Neste trabalho, será 

utilizado o método MACBETH. O método MACBETH tem como objetivo simplificar a 

determinação das taxas de substituição, através do uso de julgamentos semânticos (BANA e 

COSTA e VANSNICK, 1995). O procedimento para obtenção das taxas de substituição 

usando o método MACBETH é semelhante ao utilizado para construção das funções de valor, 

como foi visto na seção anterior.  

Assim, o processo adotado pelo método  MACBETH para determinação das taxas de 

substituição consiste em fazer uma comparação par-a-par de ações fictícias com performances 

diferentes em apenas dois critérios, e com desempenho idêntico nos demais. Nestes dois 

critérios, uma ação impacta no nível Bom no primeiro critério e no nível Neutro no segundo 

critério. Já a segunda ação impacta no nível Neutro no primeiro critério e no nível Bom no 

segundo critério. Este procedimento é feito com todos os pares de critérios e sub-critérios do 

modelo. 

A determinação das taxas de substituição utilizando-se o método MACBETH é feita 

em duas etapas: a primeira etapa visa a ordenação preferencial dos critérios, através de uma 

matriz de ordenação (ROBERTS, 1979). Na segunda etapa, os decisores definem 

qualitativamente (através de categorias semânticas) a intensidade de preferência entre os pares 

de ações fictícias. 

Posteriormente, o software MACBETH utiliza esses julgamentos semânticos para 

calcular, mediante modelos de Programação Linear, as taxas de substituição que melhor 

representem, numericamente, tais julgamentos. 

 A determinação das funções de valor foi feita pelo grupo de decisores formado pela 

CPA do COMITESINOS, sendo que o papel da facilitadora deste trabalho foi o de dar 
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subsídios que os capacitassem para a realização desta tarefa. Desta forma, o processo de 

construção das funções de valor deu-se através de reuniões, realizadas na sede do 

COMITESINOS, em que todos os decisores tiveram ampla participação. Além disso, as 

respostas dos membros do COMITESINOS ao questionário aplicado foram de grande auxílio 

para a ordenação dos critérios e sub-critérios do modelo, facilitando significativamente o 

processo de determinação das taxas de substituição do modelo. 

 Para dar início ao processo, é preciso definir um esquema de agregação entre os 

diferentes níveis do modelo para, então, determinar as taxas de substituição. A Figura 9.20 a 

seguir mostra o esquema de agregação que será utilizado. 

 

 
Figura 9.20. Esquema de Agregação entre os Diferentes Níveis do Modelo para Determinação das Taxas 
de Substituição. 
 

 Analisando-se a Figura 9.20, pode-se verificar que existem quatro níveis de 

agregação. Assim, inicia-se a determinação das taxas de substituição para os Sub-Critérios 

que pertencem ao Nível 1, depois para os Sub-Critérios que pertencem ao Nível 2, depois para 

os Sub-Critérios que pertencem ao Nível 3 e, finalmente, para os Critérios que pertencem ao 

Nível 4. 

 Pela abrangência e dimensão do trabalho, será apresentada a seguir apenas a 

determinação das taxas de substituição dos Sub-Critérios do Nível 1, sendo as taxas de 

substituição dos Sub-Critérios e Critérios dos outros níveis apresentados no Apêndice A4. 
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Determinação das Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Nível 1: 

 De acordo com o modelo, existem apenas 7 Sub-Critérios que pertencem ao nível 1: 

os Sub-Critérios do Sub-Critério1.1.4 – Lançamento de Efluentes Agrícolas, os Sub-Critérios 

do Sub-Critério2.2.1 – Desmatamento e os Sub-Critérios do Sub-Critério2.2.2 – Erosão. A 

Figura 9.21 a seguir mostra esses Sub-Critérios, salientados na cor amarela, que pertencem ao 

Nível 1 de agregação. 

 
 

 
Figura 9.21. Determinação das Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Nível 1. 
 

1) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Sub-Critério1.1.4 – 

Lançamento de Efluentes Agrícolas: 

 O Sub-Critério1.1.4 – Lançamento de Efluentes Agrícolas apresenta dois Sub-

Critérios, sendo que o procedimento de determinação das taxas de substituição segue os 

seguintes passos: 1) ordenação dos critérios ou sub-critérios; e 2) identificação do grau de 

atratividade entre os critérios ou sub-critérios. Este procedimento será apresentado a seguir 

para a obtenção das taxas de substituição entre os Sub-Critérios do Sub-Critério1.1.4 – 

Lançamento de Efluentes Agrícolas. 

- Ordenação dos Sub-Critérios do Sub-Critério1.1.4 – Lançamento de Efluentes Agrícolas: 

 Para este procedimento, utiliza-se a matriz de Roberts (1979). Esta matriz consta de 

uma tabela de dupla entrada, que permite que um ponto de vista de uma linha seja, 

sucessivamente e par-a- par, comparado com os outros pontos de vista dispostos nas colunas. 

Assim, partindo-se dos níveis de impacto referenciais Bom e Neutro, que correspondem, 

Sub-Critério2.2.1 –
Desmatamento

Sub-Critério 2.2.2 –
Erosão

Critério2 – Ocupação e Manejo
do Solo

Sub-Critério2.2 – Manejo 
do Solo

Sub-Critério2.2.1.2 –
Floresta e Vegetação

Natural nas 
Encostas com 
Declividade 

Superior a 45°

Sub-Critério2.2.1.1
– Mata Ciliar ao 

Longo dos Rios ou 
de Outros 

Cursos D'água

Sub-Critério2.2.1.3 
– Cobertura 

Vegetal 
dos Mananciais 

de Abastecimento 
Público

Sub-Critério 
2.2.2.2 –

Assoreamento 
dos Cursos 

d‘água

Sub-Critério 
2.2.2.1 –
Tipos e 
Usos 

do Solo

Sub-Critério1.1.4 –
Lançamento 

de Efluentes Agrícolas

Sub-Critério1.1 – Fontes 
de Poluição 

Sub-Critério
1.1.4.2 –
Efluentes 

da Pecuária

Sub-Critério 
1.1.4.1 –
Uso de  

Agrotóxicos

Critério1 – Qualidade da Água

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4



 284

respectivamente, aos valores 100 e 0, o decisor é colocado diante da matriz de Roberts, 

conforme pode ser visualizado no Quadro 9.23 abaixo. 

 
Sub-Critérios 1.1.4.1 1.1.4.2 Total Ordem 
Sub-Critério1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos  
 

    

Sub-Critério1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária 
 

    

Quadro 9.23. Exemplo da Matriz de Ordenamento dos Sub-Critérios do Sub-Critério1.1.4 – 
Lançamento de Efluentes Agrícolas (não preenchida). 
  

 O facilitador começa, então, a fazer as comparações par-a-par. Tomando-se a 

primeira linha, relativa ao Sub-Critério1.1.4.1, compara-se este Sub-Critério com o Sub-

Critério1.1.4.2. Quando o Sub-Critério1.1.4.1 é preferível ao seu par, coloca-se o algarismo 1 

na sua linha, no local que corresponde ao encontro desta linha com a coluna do par que está 

sendo comparado com ele. Se o par é preferível ao Sub-Critério1.1.4.1, coloca-se o algarismo 

0 no quadrinho da linha do Sub-Critério 1.1.4.1 e o algarismo 1 é colocado no quadrinho que 

corresponde ao encontro da coluna do Sub-Critério1.1.4.1 com a linha do par, que é 

dominante. Assim, para ordenar os Sub-Critérios, o facilitador dirige a seguinte pergunta aos 

decisores: 

“Estando os Sub-Critério1.1.4.1 e Sub-Critério1.1.4.2 ambos no nível Neutro, seria 

mais atrativo passar para o nível Bom no Sub-Critério1.1.4.1 ou no Sub-Critério1.1.4.2?” 

 A Figura 9.22 ilustra graficamente este questionamento para facilitar a sua 

interpretação. De acordo com a Figura 9.22, observa-se que esta pergunta é feita aos decisores 

com o objetivo de saber qual das duas hipóteses (representada pelas duas diagonais) lhe é 

mais atrativa. A linha cheia representa que os decisores consideraram mais atrativo passar do 

nível Neutro para o nível Bom no Sub-Critério1.1.4.2. 

Figura 9.22. Demonstração da Pergunta Feita aos Decisores para Ordenação dos Sub-Critérios do Sub-
Critério1.1.4 – Lançamento de Efluentes Agrícolas. 

Sub-Critério1.1.4 – Lançamento de Efluentes Agrícolas

Sub-Critério1.1.4.1 –
Uso de Agrotóxicos

Sub-Critério1.1.4.2 –
Efluentes da Pecuária

Bom

Neutro

Bom

Neutro

A maioria dos agricultores adota o receituário 
agronômico para o uso de agrotóxicos e a maioria das 
embalagens são recolhidas para depósitos coletivos

Apenas uma pequena parte dos agricultores adota o 
receituário agronômico para o uso de agrotóxicos, mas a 
maioria das embalagens são recolhidas para depósitos 
coletivos

Existe tratamento das drenagens de estábulos, 
pocilgas e aviários, através de lagoas de detenção 
e/ou banhados artificiais e é feita compostagem 

enclausurada de estercos

Não existe nenhum tipo de tratamento das 
drenagens de estábulos, pocilgas e aviários, mas é 
feita compostagem enclausurada de estercos
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 Os decisores acharam preferível passar o Sub-Critério1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária 

do nível Neutro para o Bom. Assim, coloca-se o algarismo 1 no quadrinho correspondente ao 

encontro da linha do Sub-Critério1.1.4.2 com a coluna do Sub-Critério1.1.4.1; e coloca-se o 

algarismo 0 no quadrinho que corresponde ao encontro da coluna do Sub-Critério1.1.4.2 com 

a linha do Sub-Critério1.1.4.1. O Quadro 9.24 abaixo apresenta  a matriz de ordenamento dos 

Sub-Critérios preenchida.  

 

Sub-Critérios 1.1.4.1 1.1.4.2 Total Ordem 
Sub-Critério1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos  
 

 0 0 2° 

Sub-Critério1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária 
 

1  1 1° 

Quadro 9.24. Matriz de Ordenamento dos Sub-Critérios do Sub-Critério1.1.4 – Lançamento de  
Efluentes Agrícolas (preenchida). 
 

 Feitas as devidas comparações, somam-se as linhas na coluna total. A ordem de 

preferência é dada pelo escore atingido. O  maior escore indica a maior preferência e o menor, 

a menor preferência. Depois de ordenados os Sub-Critérios, pode-se passar para o próximo 

passo. 

 É importante destacar que o uso da Matriz de Roberts (1979) faz-se necessário 

apenas quando houver mais de dois Critérios ou Sub-Critérios a serem comparados. Neste 

caso,  foi construída a Matriz de Roberts para ordenação dos Sub-Critérios do Sub-

Critério1.1.4 – Lançamento de Efluentes Agrícolas mais a título de demonstração. Além 

disso, através das respostas obtidas para a questão n° 3 (maiores problemas enfrentados pelos 

recursos hídricos da bacia) do questionário aplicado para os membros do COMITESINOS, foi 

considerado que o lançamento de efluentes oriundos da criação animal era mais prejudicial 

para os cursos d’água da bacia do que o lançamento de agrotóxicos (ver Apêndice A1). 

 

- Identificação do Grau de Atratividade entre os Sub-Critérios do Sub-Critério1.1.4 – 

Lançamento de Efluentes Agrícolas: 

 Com os Sub-Critérios ordenados em ordem decrescente de preferência, determina-se 

uma função de preferência para o conjunto. Antes disso, porém, é preciso acrescentar uma 

Ação Neutro - A0, que tem o pior nível de impacto entre todos os Sub-Critérios. O objetivo 

desta ação é evitar que se percam informações relativas ao pior Sub-Critério, o que ocorreria 

se este fosse considerado de atratividade zero. Assim, o problema passa a ser o mesmo 
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daquele que foi descrito para o uso do método MACBETH para construção das funções de 

valor.  

 Adaptando-se a questão fundamental da metodologia MACBETH para construção de 

funções de valor, para a determinação das taxas de substituição dos Sub-Critérios do Sub-

Critério1.1.4 – Lançamento de Efluentes Agrícolas, apresentado no Quadro 9.25 a seguir, foi 

feita a seguinte pergunta para os decisores: 

“Sabendo-se que foi considerado mais atrativo passar do nível Neutro para o nível 

Bom no Sub-Critério1.1.4.2 ao invés do Sub-Critério1.1.4.1, a diferença de atratividade que 

existe nessa passagem é: indiferente, muito fraca, fraca, moderada, forte, muito forte ou 

extremamente forte ?” 

 

Sub-Critérios 1.1.4.2 1.1.4.1 A0 Escala 
MACBETH 

Taxas de 
Substituição 

Sub-Critério1.1.4.2 – Efluentes da 
Pecuária 

 4 5 100 67% 

Sub-Critério1.1.4.1 – Uso de 
Agrotóxicos  

  5 50 33% 

Ação Neutro (A0) 
 

   0 0 

Quadro 9.25. Taxas de Substituição dos Sub-PVEs do Sub-PVE1.1.4 – Lançamento de Efluentes 
Agrícolas. 
  

 Como pode ser visualizado no Quadro 9.25, os decisores julgaram que a diferença de 

atratividade de passar do nível Neutro para o nível Bom no Sub-Critério1.1.4.2 – Efluentes da 

Pecuária em relação ao Sub-Critério1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos, é forte (categoria 4). 

Assim, coloca-se o valor 4 no cruzamento da linha do Sub-Critério1.1.4.2 com a coluna do 

Sub-Critério1.1.4.1 da matriz. É importante salientar que este número 4 não tem significado 

numérico absoluto e apenas representa a categoria de diferença de atratividade moderada (C4) 

do método MACBETH.  

 A partir desses julgamentos, a metodologia MACBETH determina uma escala de 

valor cardinal que represente os julgamentos de valor dos decisores, escala esta que será 

normalizada e fornecerá os valores das taxas de substituição entre os critérios e sub-critérios, 

tornando possível o uso de um modelo de agregação aditivo. Esta normalização é obtida 

através do seguinte cálculo: divide-se o valor obtido na escala de valor cardinal (MACBETH) 

para cada critério ou sub-critério pelo somatório dos valores obtidos na escala de valor 

cardinal para todos os critérios ou sub-critérios. O Quadro 9.26 abaixo apresenta esse cálculo. 
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Sub-Critérios Função MACBETH Operação Taxas de Substituição (%) 
Sub-Critério1.1.4.2 – 
Efluentes da Pecuária 

100 100/150 = 0,67 67 % 

Sub-Critério1.1.4.1 –  
Uso de Agrotóxicos  

50 50/150 = 0,33 33 % 

Ação Neutro (A0) 
 

0 0/150 = 0 0 % 

Total 150 - 100 % 
Quadro 9.26. Cálculo das Taxas de Substituição dos Sub-Critérios dos Sub-Critério1.1.4 – Lançamento de 
Efluentes Agrícolas. 
  

 Pela análise das taxas de substituição, observa-se que os decisores consideram  

passar do nível Neutro para o “Efluentes da Pecuária” 2,03 (67/33) vezes mais importante do 

que passar do nível Neutro para o “Uso de Agrotóxicos”. Isto significa que seria preciso, para 

cada unidade de melhoria no “Efluentes da Pecuária”, 2,03 unidades de melhoria no “Uso de 

Agrotóxicos” para que os decisores se sentissem indiferentes ou, dito de outra forma, seriam 

necessárias 2,03 unidades no “Uso de Agrotóxicos” para compensar a perda de uma unidade 

no “Efluentes da Pecuária”. Porém, cabe destacar que os decisores manifestaram, através das 

taxas de substituição, que o “Uso de Agrotóxicos” também é importante, com a taxa de 33%. 

 Deve ficar claro que as taxas de substituição encontradas através do programa não 

devem ser consideradas como verdades absolutas, mas, sim, como uma sugestão aos 

decisores, que podem aceitá-las ou não. Caso os decisores não sintam que as taxas de 

substituição refletem o seu juízo de valores, o programa MACBETH permite que se façam 

pequenas alterações nos valores encontrados. Se mesmo assim os decisores não estiverem 

satisfeitos, devem ser reconsiderados os julgamentos que originaram a matriz semântica e a 

mesma deve ser refeita, parcial ou totalmente, até que os decisores sintam que as taxas de 

substituição representam a sua compreensão a respeito do contexto decisório analisado.  

 Este procedimento será repetido para todos os Critérios e Sub-Critérios do modelo, 

visando à determinação das taxas de substituição entre todos eles. 

 

2) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Sub-Critério2.2.1 - 

Desmatamento: 

 O Sub-Critério2.2.1 – Desmatamento apresenta três Sub-Critérios. A Figura 9.23 a 

seguir apresenta na parte superior a ordenação dos Sub-Critérios e na parte inferior a 

determinação das taxas de substituição entre eles, obtida juntamente com os decisores. 
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Sub-Critérios 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 Total Ordem 

Sub-Critério2.2.1.1 – Mata Ciliar 
 

 1 1 2 1° 

Sub-Critério2.2.1.2 – Veget. Encostas 
Decl. 45° 

0  1 1 2° 

Sub-Critério2.2.1.3 – Cobertura Vegetal 
Mananciais 

0 0  0 3° 

 

Sub-Critérios 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério2.2.1.1 – Mata Ciliar 
 

 3 3 5 100 43% 

Sub-Critério2.2.1.2 – Veget. 
Encostas Decl. 45° 

  3 5 78 33% 

Sub-Critério2.2.1.3 – Cobertura 
Vegetal Mananciais 

   5 57 24% 

Ação Neutro (A0) 
 

    0 0 

 
Figura 9.23. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Sub-Critério2.2.1 – Desmatamento. 
 
 

3) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Sub-Critério2.2.2 - 

Erosão: 

 O Sub-Critério2.2.2 – Erosão apresenta dois Sub-Critérios: 1) Sub-Critério2.2.2.1 – 

Tipos e Usos do Solo; e 2) Sub-Critério2.2.2.2 – Assoreamento dos Cursos D’Água. Entre os 

dois Sub-Critérios, os decisores consideraram que o Sub-Critério2.2.2.2 – Assoreamento dos 

Cursos d’Água era prioritário. O Quadro 9.27 a seguir apresenta a determinação das taxas de 

substituição para os Sub-Critérios do Sub-Critério2.2.2 - Erosão.  

Sub-Critérios 2.2.2.2 2.2.2.1 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério2.2.2.2 – Assor. dos 
Cursos D'Água 

 3 6 100 62% 

Sub-Critério2.2.2.1 – Tipos e Usos de 
Solo 

  5 62 38% 

Ação Neutro (A0) 
 

   0 0 

Quadro 9.27. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Sub-Critério2.2.2 – Erosão. 
 

Análise das Taxas de Substituição Entre os Critérios 

 O Apêndice A4 apresenta as taxas de substituição entre os Critérios do modelo, que 

pertencem ao Nível 4 de agregação. O Quadro 9.28 a seguir apresenta a relação dos Critérios 

com as respectivas taxas de substituição e a Figura 9.24, logo abaixo, apresenta graficamente 

esta relação.  
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Critérios Taxas de Substituição 
Critério 1 – Qualidade da Água 11% 

Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo 13% 

Critério 3 – Ecossistemas Importantes 12% 

Critério 4 – Disponibilidade de Água 11,5% 

Critério 5 – Saúde 10% 

Critério 6 – Lazer 2% 

Critério 7 – Cidadania 14% 

Critério 8 – Custo da Água 5,5% 

Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais  5% 

Critério 10 – Competitividade 6% 

Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas 9% 

Critério 12 – Fiscalização de Atividades de Risco 1% 

Quadro 9.28. Relação dos Critérios e Respectivas Taxas de Substituição. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.24. Representação Gráfica da Relação dos Critérios com as Taxas de Substituição. 
 

 A Figura 9.24 mostra como os decisores valorizam cada Critério do modelo. Como já 

foi dito anteriormente, as taxas de substituição representam a atratividade dos critérios 

levados em conta no estudo do problema da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, para os níveis 

fixados como Bom e Neutro. Analisando-se a Figura 9.24, pode-se observar que os Critérios 
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considerados mais importantes, segundo o juízo de valor dos decisores, foram: Critério 7 – 

Cidadania (14%), Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo (13%), Critério 3 – Ecossistemas 

Importantes (12%), Critério 4 – Disponibilidade de Água (11,5%), Critério 1 – Qualidade da 

Água (11%), Critério 5 – Saúde (10%) e Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas (9%). 

 Os Critérios com menor atratividade de passar do nível Neutro para o nível Bom,  

segundo o juízo de valor dos decisores, foram: Critério 10 – Competitividade (6%), Critério 8 

– Custo da Água (5,5%), Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais (5%), Critério 6 – 

Lazer (2%) e Critério 12 – Fiscalização de Atividades de Risco (1%). 

 Essas taxas significam que os decisores valorizam o Critério Cidadania 14 (=14/1) 

vezes mais do que o Critério Fiscalização de Atividades de Risco; ou 7 (=14/2) vezes mais 

que o Critério Lazer; ou 2,80 (=14/5) vezes mais do que o Critério Custos Estruturais e Não 

Estruturais; ou 2,55 (=14/5,5) vezes mais do que o Custo da Água; ou 2,33 (=14/6) vezes mais 

do que o Critério Competitividade. Da mesma forma, pode-se dizer que o Critério 5 - Saúde, é 

5 vezes (10/2) mais importante do que o Critério 6 - Lazer. 

 Para que se possa proceder adequadamente ao processo final de avaliação das ações, 

é preciso conhecer as preferências dos decisores quanto aos principais valores em jogo no 

problema. Assim, nas seções 9.3.1 e 9.3.2, as dimensões do problema foram organizadas em 

PVFs – Pontos de Vista Fundamentais e foram construídos os descritores do modelo. Na 

seção 9.3.3, foram obtidas funções de valor para os pontos de vista que, associadas aos seus 

descritores, permitiram a construção de critérios de avaliação para os pontos de vista do 

problema. Neste trabalho, utilizou-se o software MACBETH para calcular as funções de valor 

e as taxas de substituição, tendo-se empregado um conjunto de categorias semânticas para 

obterem os julgamentos dos decisores. Depois de conhecidos os julgamentos de valor local 

relativos a cada Critério e Sub-Critério, procurou-se conhecer as preferências dos decisores 

em relação ao conjunto de Critérios e Sub-Critérios do modelo. Para isso, foram determinadas 

as taxas de substituição entre os Critérios e Sub-Critérios, com o objetivo de permitir a 

avaliação global das alternativas.  

 Desta forma, depois de definido como avaliar localmente as alternativas, mediante a 

construção dos critérios, e como agregar estas informações locais numa única dimensão, 

mediante as taxas de substituição, o modelo multicritério está concluído. Agora, pode-se 

começar a utilizá-lo para avaliar as ações potenciais disponíveis, gerar novas ações e 

identificar oportunidades de aperfeiçoamento. Este será o tema da próxima seção.  
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9.4 A AVALIAÇÃO DAS AÇÕES POTENCIAIS 

 ESTANDO ESTRUTURADO O MODELO DE AVALIAÇÃO MULTICRITÉRIO, É POSSÍVEL AGORA 

UTIZÁ-LO PARA AVALIAR A PERFORMANCE DAS AÇÕES POTENCIAIS E GERAR NOVAS E MELHORES 

ALTERNATIVAS. ISTO SIGNIFICA DIZER QUE, ATÉ ESTE ESTÁGIO, TEM-SE ESTRUTURADO O 

PROBLEMA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UMA 

HIERARQUIA DE CRITÉRIOS, DESCRITORES, FUNÇÕES DE VALOR E TAXAS DE SUBSTITUIÇÃO ENTRE 

OS MESMOS. ASSIM, É CHEGADO O MOMENTO DE REUNIR ESSE CONJUNTO DE INFORMAÇÕES EM 

UM MODELO GLOBAL DE AVALIAÇÃO E ANALISAR A SITUAÇÃO ATUAL DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO DOS SINOS, ASSIM COMO SUGERIR AÇÕES E ESTRATÉGIAS QUE VISEM À RECUPERAÇÃO, 

CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS 

SINOS. 

 Esta seção descreve a metodologia de construção, análise e avaliação das ações. Faz-

se a avaliação da ação que está em execução (situação atual), assim como das ações potenciais 

que ainda são passíveis de execução. Trabalha-se na seleção de um conjunto de ações 

fragmentárias que, de forma isolada ou combinada, podem melhorar os objetivos da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos. Finalmente, são avaliados grupos de ações, reunidos em 

estratégias, sendo que, para cada estratégia, se apresenta uma medida global de impacto na 

problemática da bacia hidrográfica do rio dos Sinos. 

 Como não existe avaliação sem um conjunto de ações ou alternativas a ser avaliado, 

convém analisar o significado de ações e as metodologias para construção dessas ações.  

 As ações potenciais são o ponto de aplicação do apoio à decisão. Neste trabalho, faz-

se referência a dois tipos de ações: as ações objeto e as ações representações. As ações objeto 

são aquelas normalmente subentendidas como ações reais e as ações representações são ditas 

virtuais ou fictícias, pois são identificadas quando se quer construir ações de referência, que 

são idealizadas com o propósito de ajudar a representar o juízo de valor dos decisores em 

relação a um tipo de ação que se deseja descrever (BANA e COSTA, 1992, p. 19). 

 Segundo Roy (1985, p. 64), o conjunto A de ações  é  dito estável se, ao mesmo 

tempo, as ações são impostas e permanentes. Caso contrário, ele é dito evolutivo (alterável ou 

transitório). Assim, um conjunto A de ações é evolutivo à medida que, no processo decisório, 

as ações potenciais emergem ou são complementadas, a partir de uma recursividade 

decorrente de um processo  interativo, participativo e criativo entre os intervenientes.  
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  A maneira como o facilitador define o conjunto A de ações depende da forma como 

se pretende conduzir o processo de apoio à decisão. Admitir que A possa ser um conjunto não 

fechado, ou seja, evolutivo, está na essência da atividade de apoio à decisão, vista como um 

processo de aprendizagem, em que, ao longo do desenrolar do processo, a aquisição 

progressiva de novos elementos de informação pode dar origem à construção de novas  ações.  

 Assim, a construção das ações não se limita à aplicação de técnicas de geração de 

opções e da suposição de que se consideraram as ações como “prontas”. Na Pesquisa 

Operacional clássica, normalmente, limita-se a geração de ações a  algo que se faz no início 

do processo, ficando assim previamente estabelecidas. Ao contrário disto, ao adotar-se o 

enfoque construtivista no processo de apoio à decisão, considera-se, como ações potenciais, 

todas as construções que representam as “possibilidades de ação” (BANA e COSTA, 1992, p. 

27). 

 A noção de ação não pressupõe que se trate de qualquer coisa de concreto, mas tão 

somente que dela se possa formar  uma representação. Portanto, afirmar que a função das 

ações num processo de decisão é de constituírem-se no ponto de aplicação dos modelos de 

apoio à tomada de decisão não implica que preexista um conjunto de ações objetos ou que ele  

deva ser definido, ou conhecido, antes da elaboração de um modelo de avaliação. Implica, isto 

sim, na concepção de ações representações. Será apresentado a seguir como se faz, na prática, 

a construção das ações, admitindo-se que não existe um conjunto de ações previamente 

definido. 

Técnicas de Construção das Ações 

 A primeira decisão com referência à construção das ações diz respeito à adoção de 

uma avaliação de ações globais ou ações fragmentadas. Na maioria dos casos, adota-se um 

processo de avaliação de ações globais porque se evitam os problemas de interdependência 

entre ações. Porém, nada impede que se inicie trabalhando com ações fragmentadas, 

favorecendo a criatividade do processo, para mais tarde aglutinar essas ações em estratégias 

globais. 

 Neste trabalho, a construção das ações baseia-se nas idéias de Keeney (1992). 

Segundo o autor, as ações devem ser construídas buscando atingir os objetivos dos decisores 

para uma determinada situação decisória. Assim, a ordem de raciocínio deve ser sempre a 

seguinte: 1) O que se deseja? 2) Quais as alternativas que existem para alcançar o que se 
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deseja?   Adotando-se, pois, esta linha de pensamento, Keeney (1992) sugere um conjunto de 

focos que o facilitador pode utilizar para construir as ações, que são descritos a seguir. 

O Foco nos Objetivos busca analisar os objetivos dos decisores através do exame dos 

elementos primários de avaliação, da árvore de Pontos de Vista Fundamentais, dos descritores 

e suas funções de valor. A análise pode ser feita tomando-se um objetivo e estudando-se ações  

desejáveis para realizá-lo. Depois, tomam-se dois objetivos ao mesmo tempo e procura-se 

gerar ações que ajudem a realizar estes dois objetivos considerados. As ações, neste caso, 

podem nascer da junção de ações criadas na primeira tentativa. Posteriormente, tomam-se três 

e faz-se a mesma coisa. Finalmente, verifica-se se não é possível combinar diversas ações em 

uma só. Uma forma mais prática é focar nos Critérios do modelo. Cada Critério tem um ou 

diversos descritores que contêm as dimensões consideradas para realizar os objetivos dos 

decisores. O descritor tem os níveis de impacto possíveis que uma ação causa ao impactar em 

uma dimensão do Critério. A importância do descritor é que ele descreve as conseqüências 

que uma ação pode ter em função de um valor levado em conta pelos decisores. Por esta 

razão, os Critérios e Sub-Critérios do modelo e seus descritores são a fonte mais relevante na 

busca de ações. Outra valiosa informação sobre os valores dos decisores são as funções de 

valor. As funções podem ser usadas para gerar ações, pois apresentam-se de uma forma que 

revela como os decisores raciocinam a respeito das conseqüências de uma ação sobre um 

determinado objetivo. Também intimamente ligadas às funções de valor, estão as taxas de 

substituição entre os Critérios. As taxas de substituição não revelam diretamente novas ações, 

mas mostram a importância maior ou menor que os decisores dão a um determinado objetivo 

dentro do problema. Desta forma, as taxas de substituição podem auxiliar a valorizar 

determinadas ações potenciais, enquanto ajudam a eliminar ações potenciais de pouca 

influência na realização dos objetivos dos decisores. 

O Foco nos Objetivos Estratégicos representam os objetivos dos decisores no seu 

alcance mais amplo. Porém, nem sempre este é o melhor caminho, mas, às vezes, vale a pena 

levá-los em conta. Este é um enfoque mais abrangente porque, se estiverem definidos os 

objetivos estratégicos dos decisores, perguntar-se como se pode atingir cada objetivo 

estratégico pode levar à formulação de um pequeno leque de ações com impactos em diversas 

áreas de decisão. 

 O Foco em Alternativas de Alto Valor é utilizado quando já se tem um grupo de 

ações, que surgiram a partir dos valores dos decisores, possibilitando a geração de novas 

ações a partir delas. Pensando nas conseqüências, boas ou más, de ações já levantadas, pode-
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se  estimular o pensamento para criar ações melhores que as pré-existentes. Novamente, as 

funções de valor podem ser úteis, pois contêm descrições de conseqüências desejáveis. 

Também o nível mais elevado dos descritores sugere um nível ideal a ser alcançado por uma 

ação. Outra técnica que pode ser utilizada é avaliar as propriedades comuns de boas ações, 

para gerar outras ações capazes de gerar tais propriedades. 

 O Foco no Uso de Ações já Avaliadas é utilizado quando já foi criado um conjunto 

de ações, podendo-se tomar as ações consideradas boas para analisar os desempenhos que 

estão aquém do previsto. Este exame dos pontos, que evidencia algumas implicações 

negativas, pode gerar novas alternativas de ações que, eventualmente, tenham conseqüências 

menos negativas em algum critério. Neste aspecto, deve-se avaliar qualquer opção de ação 

como uma oportunidade de decisão, pois muitas vezes, ao rejeitar-se imediatamente uma 

ação, perde-se a chance de gerar uma opção de ação muito melhor, razão pela qual toda ação 

deve ser vista como uma oportunidade de decisão. 

 O Foco no Desenvolvimento de Ações Genéricas é desenvolvido a partir de um 

conjunto de ações específicas relacionadas entre si. Neste caso, a nova ação é definida por 

algumas características de todo conjunto, mas sem especificar detalhes. O procedimento para 

definir este tipo de ação genérica pode basear-se apenas em uma única característica, sem 

definirem-se os detalhes do que o projeto em questão representa. 

 O Foco no Desenvolvimento de Ações Coordenadas pode ser utilizado porque, no 

processo decisório, não é muito importante se os objetivos são atingidos através de uma ação 

só ou por um conjunto de ações coordenadas. Por esta razão, podem-se tomar os objetivos de 

forma isolada ou em grupos, gerando ações que, individualmente, atingem objetivos isolados, 

mas, de forma coletiva, são mais satisfatórias do que individualmente. O processo de geração 

de ações pode ser um processo de acréscimo gradativo de ações a uma ação já criada. Desta 

forma,  o facilitador precisa perguntar-se, continuamente, se não é possível resolver mais um 

problema, caso a ação definida seja alterada um pouco mais ainda. 

 O Foco nas Ações Construídas Removendo Restrições é utilizado porque, muitas 

vezes, o que limita o processo criativo de construção de ações é a aceitação de limites de 

disponibilidade de recursos, como limites de disponibilidade de tempo ou de recursos 

financeiros, mesmo de forma implícita, sem estarem especificados. Neste caso, deve-se 

perguntar o que aconteceria se não existisse esta restrição ou quais as ações novas que 

poderiam existir se ela fosse removida.  
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 O Foco nas Ações Construídas através da Realocação de Recursos é utilizado 

quando se focalizam os recursos necessários para implementar uma determinada ação. Assim, 

antes de escolher definitivamente uma ação, o facilitador deve perguntar-se sobre os recursos 

necessários em tempo, dinheiro e esforço para a implementação de tal ação. 

 

9.4.1 Avaliação Local das Ações Potenciais 

 Depois de analisar esse conjunto de procedimentos, o próximo passo foi construir, de 

forma concreta, as ações e estratégias a serem avaliadas na problemática da bacia hidrográfica 

do rio dos Sinos. Segue-se, fundamentalmente, o roteiro de análise dos Critérios e Sub-

Critérios do modelo, assim como os seus descritores, funções de valor e taxas de substituição.  

 Para realizar a avaliação local das ações potenciais é preciso identificar qual o 

desempenho dessas ações potenciais em cada um dos Critérios e Sub-Critérios do modelo. 

Desta forma, os decisores identificam na tabela que representa o descritor e sua função de 

valor, o nível que melhor representa o desempenho da ação potencial que está sendo avaliada. 

 Assim, a primeira ação a ser avaliada, de acordo com os Critérios e Sub-Critérios do 

modelo, é a “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos” ou a situação “status quo”. 

Seguindo este procedimento, em uma reunião da CPA do COMITESINOS, o grupo de 

decisores identificou os níveis de impacto que melhor descreviam a situação atual da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos, para cada Critério e Sub-Critério do modelo em que houve a 

necessidade da construção de descritores e, a partir da determinação destes níveis de impacto, 

foi obtida, mediante as funções de valor reescalonadas, a pontuação local que a “situação 

atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos” obteve nos Critérios e Sub-Critérios que foram 

construídos para o modelo. Também foram utilizados os resultados do trabalho realizado pela 

Magna Engenharia e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (MAGNA, 1996a, 1996b, 1996c, 1996d, 1996e) - “Simulação de uma Proposta 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos na Bacia do Rio dos Sinos”, após algumas revisões, 

atualizações e complementações, para auxiliar os decisores na identificação dos níveis de 

impacto dos Critérios e Sub-Critérios do modelo. 

 O Quadro 9.29 a seguir apresenta o perfil de impacto da “situação atual da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos”, incluindo a avaliação local segundo cada um dos Critérios e 

Sub-Critérios do modelo, e a Figura 9.25, logo abaixo, apresenta graficamente o perfil de 

impacto dessa ação. O Quadro 9.29 também apresenta todos os descritores dos Critérios e 
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Sub-Critérios do modelo, com os seus respectivos níveis de impacto e a pontuação que foi 

obtida para cada nível a partir das funções de valor. Os valores apresentados no Quadro 9.29 

correspondem aos valores que foram determinados mediante o reescalonamento das funções 

de valor, ou seja, com os níveis de impacto de referência Bom e Neutro ancorados nos valores 

100 e 0, respectivamente. O impacto obtido pela avaliação local, ou seja, em cada Critério e 

Sub-Critério do modelo, da “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos” está 

salientado em negrito e na cor laranja, conforme pode ser visualizado no Quadro 9.29 a 

seguir.  

CRITÉRIOS E NÍVEIS DE IMPACTO 
SUB-CRITÉRIOS N10 N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 
Sub-Critério1.1.1 110 100 84 68 53 37 0 - 40 - 78 - 105 
Sub-Critério1.1.2   100 83 72 61 27 0 - 27 - 61 
Sub-Critério1.1.3  111 100 88 66 22 0 - 78 - 111 - 255 
Sub-Critério1.1.4.1       100 43 0 - 43 
Sub-Critério1.1.4.2       100 43 0 - 43 
Sub-Critério1.2       100 55 0 - 55 
Sub-Critério2.1.1       100 50 0 - 67 
Sub-Critério2.1.2       100 33 0 - 116 
Sub-Critério2.2.1.1      150 100 50 0 - 50 
Sub-Critério2.2.1.2      150 100 50 0 - 50 
Sub-Critério2.2.1.3      150 100 50 0 - 50 
Sub-Critério2.2.2.1     100 76 59 41 0 - 30 
Sub-Critério2.2.2.2        100 50 0 
Sub-Critério2.2.3     124 100 78 35 0 - 14 
Sub-Critério3.1.1   100 75 50 37 0 - 18 - 34 - 106 
Sub-Critério3.1.2     100 89 66 44 0 - 16 
Sub-Critério3.2.1     100 75 50 16 0 - 41 
Sub-Critério3.2.2     100 72 54 27 0 - 63 
Sub-Critério3.3.1      150 100 50 0 - 67 
Sub-Critério3.3.2      150 100 50 0 - 67 
Sub-Critério4.1.1        100 55 0 
Sub-Critério4.1.2  111 100 72 61 44 30 0 - 22 - 44 
Sub-Critério4.2.1     125 100 62 37 0 - 25 
Sub-Critério4.2.2        100 57 0 
Sub-Critério5.1      100 67 33 0 - 44 
Sub-Critério5.2      100 67 33 0 - 44 
Sub-Critério6.1      150 100 50 0 - 66 
Sub-Critério6.2      133 100 44 0 - 44 
Sub-Critério6.3       100 50 0 - 50 
Sub-Critério7.1    100 81 62 44 25 0 - 44 
Sub-Critério7.2     100 63 36 0 - 36 - 109 
Critério 8       100 50 0 - 50 
Critério 9 126 113 100 87 74 61 30 0 - 35 - 56 
Sub-Critério10.1       100 50 0 - 50 
Sub-Critério10.2  106 100 93 81 56 43 0 -18 - 100 
Sub-Critério11.1     100 82 54 27 0 - 36 
Sub-Critério11.2       100 60 0 - 60 
Sub-Critério11.3       100 50 0 - 50 
Sub-Critério12.1       100 57 0 - 57 
Sub-Critério12.2       100 50 0 - 62 

Quadro 9.29. Avaliação Local do Impacto da Ação Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos. 
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Figura 9.25. Gráfico do Perfil de Impacto da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. 
 

 A partir da análise do Quadro 9.29 e da Figura 9.25, foram elaborados os Quadros 

9.30, 9.31, 9.32 e 9.33, com o objetivo de situar melhor os decisores quanto à pontuação local 

obtida pela avaliação da ação que representa a “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos 

Sinos”, segundo os Critérios e Sub-Critérios do modelo. Assim, o Quadro 9.30, mostrado a 

seguir, apresenta os Critérios e Sub-Critérios do modelo em que a avaliação da situação atual 

da bacia obteve uma pontuação abaixo do nível Neutro, ressaltando aspectos da problemática 

da bacia hidrográfica que merecem maior atenção. 

CRITÉRIOS E SUB-CRITÉRIOS  IMPACTO DA SITUAÇÃO 
ABAIXO DO NÍVEL NEUTRO ATUAL DA BACIA 

Sub-Critério1.1.1 – Lançamento de Efluentes Domésticos N1 = - 105 
Sub-Critério1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos N1 = - 43 
Sub-Critério1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária N1 = - 43 
Sub-Critério1.2 – Cargas Poluidoras N1 = - 55 
  
Sub-Critério2.2.1.1 – Mata Ciliar dos Cursos D'Água N1 = - 50 
Sub-Critério2.2.1.2 – Floresta e Veget. Encostas Decl. > 45° N1 = - 50 
Sub-Critério2.2.3 – Exploração Mineral N1 = - 14 
  
Sub-Critério3.1.1 – Fauna Aquática N3 = - 18 
  
Sub-Critério4.1.2 – Uso das Águas Superficiais N2 = - 22 
  
Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais N2 = - 56 
  
Sub-Critério10.1 – Atratividade Industrial e Imobiliária N1 = - 50 

Quadro 9.30. Avaliação Local da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Critérios e Sub-
Critérios com Níveis de Impacto Abaixo do Nível Neutro. 
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 Analisando-se o Quadro 9.30, pode-se verificar que, do total de 40 Critérios e Sub-

Critérios construídos para o modelo, em 11 aspectos a avaliação da situação atual da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos ficou com desempenho abaixo do nível Neutro, que equivale a 

27,5% dos pontos analisados, apresentando um desempenho comprometedor, segundo o juízo 

de valor dos decisores. O Quadro 9.31 a seguir mostra os Critérios e Sub-Critérios do modelo 

em que a performance da situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos impactou no 

nível Neutro, o que significa um desempenho não satisfatório, mais ainda aceitável para os 

decisores. 

CRITÉRIOS E SUB-CRITÉRIOS  IMPACTO DA SITUAÇÃO 
NO NÍVEL NEUTRO ATUAL DA BACIA 

Sub-Critério1.1.3 – Resíduos Sólidos Domésticos N4 = 0 
  
Sub-Critério2.1.1 – Ocupação de Áreas Lindeiras aos Cursos D'Água N2 = 0 
Sub-Critério2.1.2 – Parcelamento do Solo N2 = 0 
Sub-Critério2.2.2.2 – Assoreamento dos Cursos D'Água N1 = 0 
  
Sub-Critério3.1.2 – Plantas Aquáticas N2 = 0 
Sub-Critério3.2.1 – Dimin. ou Desap. Espécies da Fauna Regional N2 = 0 
Sub-Critério3.2.2 – Alteração da Diver. Espécies da Flora Regional N2 = 0 
Sub-Critério3.3.1 – Áreas de Banhados N2 = 0 
  
Sub-Critério6.1 – Recreação de Contato Primário N2 = 0 
Sub-Critério6.2 – Pesca Recreativa N2 = 0 
  
Critério 8 – Custo da Água N2 = 0 
  
Sub-Critério11.1 – Sistema de Gestão de Recursos Hídricos N2 = 0 
Sub-Critério11.2 – Programas de Incentivos Governamentais N2 = 0 
  
Sub-Critério12.1 – Atividades Potencialmente Poluidoras N2 = 0 
Sub-Critério12.2 – Mapeamentos do Uso do Solo N2 = 0 

Quadro 9.31. Avaliação Local da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Critérios e Sub-
Critérios com Níveis de Impacto no Nível Neutro. 
 

 Analisando-se o Quadro 9.31, pode-se verificar que, do total de 40 Critérios e Sub-

Critérios construídos para o modelo, em 15 aspectos a avaliação da situação atual da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos ficou com desempenho no nível Neutro, que equivale a 37,5% 

dos pontos analisados, apresentando um desempenho ainda bastante comprometedor, segundo 

o juízo de valor dos decisores. O Quadro 9.32 a seguir mostra os Critérios e Sub-Critérios do 

modelo em que a performance da situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos 

impactou entre os níveis de impacto de referência Bom e Neutro, o que significa um 

desempenho competitivo, ficando dentro das expectativas dos decisores.  
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CRITÉRIOS E SUB-CRITÉRIOS  IMPACTO DA SITUAÇÃO 
ENTRE OS NÍVEIS BOM E NEUTRO ATUAL DA BACIA 

Sub-Critério1.1.2 - Lançamento de Efluentes Industriais N4 = 72 
  
Sub-Critério2.2.1.3 – Cobertura Vegetal Manan. Abast. Público N3 = 50 
Sub-Critério2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo N4 = 59 
  
Sub-Critério3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e Arroios N3 = 50 
  
Sub-Critério4.2.2 – Risco de Contaminação Águas Subterrâneas N3 = 57 
  
Sub-Critério5.1 – Acesso à Água Potável N4 = 67 
Sub-Critério5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos N3 = 33 
  
Sub-Critério6.3 – Áreas Verdes N3 = 50 
  
Sub-Critério7.1 – Participação nas Decisões N4 = 25 
Sub-Critério7.2 – Educação Ambiental N5 = 63 
  
Sub-Critério10.2 – Atratividade Turística N6 = 81 
  
Sub-Critério11.3 – Monitoramento Qualidade Ambiental N3 = 50 

Quadro 9.32. Avaliação Local da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Critérios e Sub-
Critérios com Níveis de Impacto entre os Níveis de Referência Bom e Neutro. 
 

 Analisando-se o Quadro 9.32, pode-se verificar que, do total de 40 Critérios e Sub-

Critérios construídos para o modelo, em 12 aspectos a avaliação da situação atual da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos ficou com desempenho entre os níveis de referência Bom e 

Neutro, que equivale a 30% dos pontos analisados, apresentando um desempenho 

competitivo, segundo o juízo de valor dos decisores. Para finalizar, o Quadro 9.33 a seguir 

mostra os Critérios e Sub-Critérios do modelo em que a performance da situação atual da 

bacia hidrográfica do rio dos Sinos impactou no nível Bom, o que significa um desempenho 

excelente, segundo as expectativas dos decisores.  

CRITÉRIOS E SUB-CRITÉRIOS  IMPACTO DA SITUAÇÃO 
NO NÍVEL BOM  ATUAL DA BACIA 

Sub-Critério4.1.1 – Quantidade de Águas Superficiais N3 = 100 
Sub-Critério4.2.1 – Disponibilidade de Águas Subterrâneas N5 = 100 

Quadro 9.33. Avaliação Local da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - Critérios e Sub-
Critérios com Níveis de Impacto no Nível Bom. 
 

 Analisando-se o Quadro 9.33, pode-se verificar que, do total de 40 Critérios e Sub-

Critérios construídos para o modelo, em apenas 2 aspectos a avaliação da situação atual da 

bacia hidrográfica do rio dos Sinos ficou com desempenho no nível Bom, que equivale a 5% 

dos pontos analisados, apresentando um desempenho excelente, de acordo com o juízo de 

valor dos decisores. 
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 Assim, a partir da análise conjunta dos Quadros 9.30, 9.31, 9.32 e 9.33, pode-se 

avaliar quais são os Critérios e Sub-Critérios do modelo, cujos impactos merecem maior 

atenção no desenho de estratégias de desenvolvimento futuro da bacia hidrográfica do rio dos 

Sinos. Desta forma, observa-se que, do total de 40 Critérios e Sub-Critérios construídos para o 

modelo, em 26 aspectos a performance da situação atual da bacia hidrográfica do rio dos 

Sinos obteve uma pontuação crítica, impactando abaixo do nível Neutro em 11 aspectos e no 

nível Neutro (pontuação 0) em 15 aspectos, o que significa que em 65% dos pontos analisados 

a “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos” apresenta um desempenho 

comprometedor e não satisfatório, ressaltando os aspectos do problema da bacia hidrográfica 

que merecem maior atenção, necessitando com mais urgência de ações de melhoria, segundo 

o juízo de valor dos decisores. 

 Assim, através do perfil de impacto das ações é possível obter-se uma avaliação local 

das alternativas segundo cada Critério ou Sub-Critério do modelo. Deste modo, efetuou-se a 

avaliação local da “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos”. Esta avaliação 

também é dita parcial, pois não foram considerados os pesos ou as taxas de substituição entre 

os Critérios e Sub-Critérios do modelo. Assim, para que seja possível obter-se uma avaliação 

global das alternativas, o próximo passo consiste em agregar estas avaliações locais de 

maneira a se obter uma avaliação global das ações, uma vez que já foram obtidas todas as 

taxas de substituição entre os Critérios e Sub-Critérios do modelo.     

 

9.4.2 Avaliação Global das Ações Potenciais  

 A avaliação global das ações potenciais é calculada utilizando-se a fórmula geral de 

agregação aditiva do modelo multicritério em apoio à decisão. Desta forma, multiplicam-se as 

taxas de substituição pela atratividade local de cada ação potencial em cada um dos Critérios e 

Sub-Critérios do modelo, fazendo-se um somatório dos valores encontrados, e obtendo-se, 

assim, a atratividade global de cada ação potencial avaliada pelo modelo. 

  A Figura 9.26 a seguir apresenta a pontuação global do modelo. O Objetivo da 

Figura 9.26 é mostrar a Equação Geral do Modelo de Valor - V(a), onde se pode vislumbrar 

os descritores de todos os Critérios e Sub-Critérios do modelo, com as respectivas funções de 

valor, os impactos da ação “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos” ou situação 

“status quo” e as taxas de substituição entre os Critérios e Sub-Critérios. Em cada Critério é 

apresentado o detalhamento dos Sub-Critérios e, para cada Sub-Critério, também é 
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apresentado o detalhamento dos seus Sub-Critérios. A Equação Geral do Modelo de Valor - 

V(a) confere 12,91 pontos sobre 100 à “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos”. 

 A Figura 9.26 será usada na análise detalhada de cada Critério e Sub-Critério do 

modelo, uma vez que tem o detalhamento da escala ou função de valor do descritor, bem 

como as taxas de substituição dentro de cada Critério e Sub-Critério do modelo.  

 Como, sob o ponto de vista de representação visual, a Figura 9.26 é ainda 

incompleta, já que não apresenta o padrão de referência para o julgamento das ações, é 

introduzida a Figura 9.27, que apresenta o perfil de impacto das ações tendo como referência 

os níveis de impacto Bom e Neutro, cujos valores são ancorados respectivamente nos 

algarismos 100 e 0. Nesta figura, pode-se visualizar teoricamente três ações: 1) uma ação 

representada pelos impactos da “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos” ou 

situação “status quo”; 2) uma ação fictícia representada pela linha horizontal superior, em que 

o impacto em todos os Critérios e Sub-Critérios do modelo corresponde ao nível de referência 

Bom, cujo valor é 100; e 3) uma outra ação fictícia, representada pela linha horizontal inferior, 

em que o impacto em todos os Critérios e Sub-Critérios do modelo corresponde ao nível de 

referência Neutro, cujo valor é 0. 

 As ações 2 e 3 são ditas fictícias porque só existem imaginariamente e são utilizadas 

como referência, enquanto que a ação representada pela “situação atual da bacia hidrográfica 

do rio dos Sinos” ou situação “status quo” é real, porém não ideal. 

 Na Figura 9.27, deve-se observar que as linhas verticais que representam os 

descritores são ancoradas em uma escala apresentada no início da Figura. Os níveis que estão 

acima da linha horizontal superior são considerados níveis de excelência porque ultrapassam 

o nível de referência considerado Bom, que corresponde ao valor 100. Já os níveis que estão 

entre as duas linhas horizontais são níveis considerados competitivos, porque estão dentro da 

faixa de variação entre os níveis de referência Bom e Neutro. Finalmente, os níveis que estão 

abaixo da linha horizontal inferior estão abaixo do nível de referência Neutro, que 

corresponde ao valor 0, e são considerados níveis críticos, o que significa que terão maiores 

oportunidades de melhorias. As Figuras 9.26 e 9.27 são apresentadas a seguir. 
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Figura 9.26. Pontuação Global da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos.  
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Figura 9.26. Pontuação Global da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (Continuação).  
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Figura 9.26. Pontuação Global da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (Continuação). 
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Figura 9.27. Perfil de Impacto da Situação Atual dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. 
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Figura 9.27. Perfil de Impacto da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (Continuação). 
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Figura 9.27. Perfil de Impacto da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (Continuação). 
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 A Figura 9.27 acima apresenta dois componentes que devem ser levados em conta. 

No nível superior, encontra-se um detalhamento intra-Critérios, que mostra como a ação 

impacta nos descritores que compõem o Critério. Quando são consideradas apenas as taxas de 

substituição entre os Sub-Critérios e os impactos nos descritores, pode-se obter o valor do 

impacto global no Critério. No nível inferior da Figura, pode-se verificar exatamente qual foi 

o valor em pontos que a ação atingiu no Critério. Novamente, a pontuação é vista aqui em 

relação ao valor 100, só que desta vez de forma isolada, para cada Critério do modelo. 

 Para esclarecer este último ponto, exemplifica-se com o Critério 1. De acordo com a 

Figura 9.26, pode-se verificar que o Critério 1 é calculado pela equação: 

V (a1) =  {0,64 x [(0,35 x -105) + (0,29 x 72) + (0,22 x 0) + 0,14 x ((0,33 x – 43) + 

(0,67 x – 43))] + 0,36 x – 55}  de onde: 

V (a1) =  - 33,81 

 Desta forma, se a ação global chamada de “situação atual da bacia hidrográfica do rio 

dos Sinos” impactasse em todos os descritores que compõem o Critério 1 no nível 100, ou 

seja, no nível de referência Bom, o resultado a ser obtido no nível inferior da Figura 9.27 seria 

100 para o Critério 1. Porém, o resultado final do Critério 1 é de -33,81 pontos, para um 

ancoramento de 100 pontos nos níveis correspondestes ao nível de referência Bom e 0 pontos 

para os níveis correspondentes ao nível de referência Neutro. Este resultado é menos de 10% 

do valor do nível de referência Neutro, colocando, assim, a ação avaliada, segundo este 

Critério, abaixo da linha dos níveis críticos. 

 Feitos os esclarecimentos sobre as Figuras 9.26 e 9.27, o próximo passo consiste em  

gerar ações, visando a soluções de melhorias para o problema da bacia hidrográfica do rio dos 

Sinos.  
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9.5 A ANÁLISE DOS RESULTADOS DO MODELO E RECOMENDAÇÕES 

 A fase de análise dos resultados do modelo e proposição de recomendações de 

aperfeiçoamento é a última fase do trabalho. A criação de um modelo de avaliação para uma 

bacia hidrográfica precisa ensejar recomendações práticas para os atores responsáveis pela 

tomada de decisões sobre os recursos hídricos da bacia. Desta forma, espera-se que possam 

ser avaliadas ações concretas, com o objetivo de auxiliar na orientação dos rumos futuros da 

gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos e, ao mesmo tempo, que 

sejam trazidos esclarecimentos sobre a diversidade de caminhos que visam o apoio à tomada 

de decisões de forma participativa. Seguindo este enfoque, as recomendações propostas neste 

trabalho caracterizam-se pela sua legitimidade, uma vez que foram construídas em conjunto 

com os atores que efetivamente irão utilizá-las, ao invés de serem meras prescrições ou 

normas saídas de manuais técnicos e gerais. 

 A avaliação das ações potenciais dará origem a diversas outras e novas ações 

potenciais, o que significa que os impactos nos Critérios e Sub-Critérios do modelo precisarão 

ser reavaliados, em seus diferentes aspectos.  

 

9.5.1 Identificação de Ações de Aperfeiçoamento para a Bacia Hidrográfica do Rio dos 

Sinos 

 A identificação de ações de aperfeiçoamento para a bacia hidrográfica do rio dos 

Sinos será feita a partir de duas análises que visam gerar ações, ainda fragmentadas, para a 

melhoria da problemática da bacia. A primeira análise consiste em gerar ações sem considerar 

as taxas de substituição entre os Critérios e Sub-Critérios do modelo e a segunda análise é 

elaborada levando em conta estes parâmetros. 

 

1) Identificação de Ações de Aperfeiçoamento sem a Consideração das Taxas de 

Substituição dos Critérios do Modelo: 

 O objetivo desta análise é obter uma ação global que esteja o mais próximo possível 

ou acima do nível de referência Bom para ser competitiva. Assim, inicia-se o processo 

examinando cada Critério do modelo em busca de aspectos que precisam ser aperfeiçoados.  

 O primeiro passo consiste em observar a pontuação total atingida por cada Critério 

do modelo na avaliação da “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos”, mas sem 
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considerar as taxas de substituição. Para facilitar o exame dos Critérios, foi elaborado o 

Quadro 9.34, para destacar os valores e os níveis atingidos pelos mesmos.  

Critérios nos Níveis Críticos Inferiores ou Próximos Pontuação 

Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais - 56 

Critério 1 – Qualidade da Água - 33,81 

Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo - 2,96 

Critério 10 – Competitividade - 2,84 

Critério 8 – Custo da Água 0 

Critério 12 – Fiscalização de Atividades de Risco 0 

  

Critérios nos Níveis Competitivos Pontuação 

Critério 3 – Ecossistemas Importantes 10,46 

Critério 6 – Lazer 16,50 

Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas 24 

Critério 7 – Cidadania 28,63 

Critério 5 – Saúde 45,92 

  

Critérios nos Níveis Críticos Superiores ou Próximos Pontuação 

Critério 4 – Disponibilidade de Água 66,32 

Quadro 9.34. Ordenação da Pontuação dos Critérios na Avaliação Global da Situação  
Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos sem as Taxas de Substituição. 
 

 A ordem dos Critérios no Quadro 9.34 acima sugere uma atenção prioritária para os 

Critério 9, Critério 1, Critério 2, Critério 10, Critério 8 e Critério 12, porque são os Critérios 

com desempenho mais críticos, segundo os juízos de valor dos decisores.  A seguir, existem 

mais 5 Critérios que estão com a pontuação inferior a 50, quais sejam: Critério 3, Critério 6, 

Critério 11, Critério 7 e Critério 5. Finalmente, o Critério 4, apesar de não atingir o nível Bom, 

apresenta a melhor performance geral entre os 12 Critérios, o que sugere ainda alguma 

melhoria possível. 

 O próximo passo consiste em analisar cada Critério, na ordem crescente de sua 

pontuação, para que sejam feitas sugestões de ações que possam melhorar a pontuação dos 

Critérios.  
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Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais: 

 O Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais, ficou com uma pontuação muito 

baixa, com - 56 pontos, pois na situação atual não existem recursos financeiros para tratar 

nenhuma das fontes de poluição dos recursos hídricos da bacia, nem através de medidas 

estruturais e nem por meio de medidas não estruturais. Assim, são propostas abaixo ações 

para elevar o desempenho deste Critério. 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais: 

 
Ação 1 – inserção das empresas concessionárias responsáveis pelo abastecimento público, 

esgotamento sanitário e drenagem urbana da bacia no Programa de Despoluição de Bacias 

Hidrográficas (PRODES) da Agência Nacional de Águas (ANA), fazendo com que as fontes 

de poluição oriundas do lançamento de efluentes domésticos nos cursos d'água da bacia sejam 

tratadas com recursos a fundo perdido. 

 
Ação 2 - implantação da cobrança pelo uso da água, através da elaboração e implantação do 

Plano de Bacia Hidrográfica, como forma de gerar recursos para tratar as fontes de poluição 

dos recursos hídricos da bacia, agilizando também a implantação do Sistema de Gestão de 

Recursos Hídricos como um todo na bacia. 

 
Ação 3 – estudos para a obtenção de recursos de cooperação nacional e internacional para o 

desenvolvimento de projetos e programas para a recuperação, conservação e preservação dos 

recursos hídricos da bacia. 

 
 A implantação das ações 1, 2, e 3, assim como das ações 86 e 92 (abaixo), 

melhoraria o desempenho do Critério 9 em 182 pontos, passando da pontuação de - 56 pontos 

para 126 pontos, como pode ser visto na Figura 9.28 abaixo. 
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Figura 9.28. Melhoria de Desempenho do Critério 9 com a Implementação das Ações Sugeridas. 

 

Critério 1 – Qualidade da Água: 

 A análise detalhada deste Critério precisa levar em conta que o mesmo está dividido 

em 2 Sub-Critérios e que, particularmente, o Sub-Critério1.1.1 – Lançamento de Efluentes 

Domésticos tem -105 pontos, o Sub-Critério1.2 – Cargas Poluidoras tem –55 pontos, os Sub-

Critérios 1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos e 1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária têm ambos –43 

pontos e o Sub-Critério1.1.3 – Resíduos Sólidos Domésticos tem 0 pontos. A avaliação desses 

5 Sub-Critérios levam a pontuação geral do Critério 1 para os níveis críticos. Para o Sub-

Critério1.1.2 – Lançamento de Efluentes Industriais, mesmo estando com uma boa pontuação, 

com 72 pontos, algumas melhorias ainda podem ser sugeridas. Assim, são propostas abaixo 

ações para elevar o desempenho deste Critério. 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério1.1.1 – Lançamento de Efluentes 

Domésticos: 

 
Ação 4 – construção de novas estações de tratamento de esgotos domésticos, assim como 

ampliação e aprimoramento dos processos de tratamento das estações de tratamento já 

existentes. 

 
Ação 5 – construção de novas redes coletoras de esgotos domésticos, assim como ampliação 

das redes já existentes. 

 
Ação 6 – construção de estações de bombeamento para elevação dos níveis dos efluentes 

líquidos domésticos. 
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Ação 7 – redução das infiltrações das redes coletoras separadoras de esgotos domésticos, 

através da manutenção freqüente dos equipamentos. 

 
Ação 8 – utilização de efluentes domésticos para irrigação de parques e jardins e 

reaproveitamento de lodos de estações de tratamento de esgotos para a compostagem de 

resíduos sólidos ou como condicionantes de solo. 

 
Ação 9 – implantação de sistemas de fossas sépticas e sumidouros como forma de tratamento 

de efluentes domésticos nas zonas rurais. 

 
 A implantação das ações 4, 5, 6, 7, 8 e 9, assim como das ações 1 e 2 (acima) e da 

ação 10 (abaixo), melhoraria o desempenho do Sub-Critério1.1.1 em 189 pontos, passando da 

pontuação de –105 pontos para 84 pontos, como pode ser visto na Figura 9.29 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério1.2 – Cargas Poluidoras: 

 O Sub-Critério1.2 – Cargas Poluidoras ficou com uma pontuação muito baixa, com                   

-55 pontos, pois, na avaliação da situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, o IQA 

(Índice de Qualidade de Água) está de acordo com as classes de usos das águas apenas em 

25% ou menos dos corpos d'água da bacia. Assim, são propostas, a seguir, ações para elevar o 

desempenho deste Sub-Critério. 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério1.1.1 – Lançamento de Efluentes 

Domésticos: 

 
 Ação 10 – construção de canais e sistemas de infiltração para contenção da drenagem pluvial 

urbana, que carreia para os cursos d'água esgotos domésticos não coletados e uma série de 

outros efluentes e detritos. 

 
 A implementação da ação 10, assim como das ações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (acima), e 

das ações 16, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 87 e 88 (abaixo), melhoraria o 

desempenho do Sub-Critério1.2 em 110 pontos, passando da pontuação de –55 pontos para 55 

pontos, pelo menos até esta etapa, como pode ser visto na Figura 9.29 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério1.1.4.1 – Uso de Agrotóxicos: 

 
Ação 11 – estabelecimento de centros de divulgação técnica e treinamento para os 

agricultores sobre a adoção do receituário agronômico (também para donos de casas 
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agropecuárias), o uso de agrotóxicos quanto a sua manipulação, aplicação e durabilidade no 

meio ambiente, assim como a disposição adequada das embalagens. 

 
Ação 12 - investimento regional em pesquisas de sistemas de produção que visem a um maior 

equilíbrio entre as culturas e os agentes agressivos (inços, insetos e agentes patológicos). 

 
Ação 13 - concessão de créditos especiais para produtores que adotarem sistemas mais 

ecológicos de produção. 

 
Ação 14 - criação de setores especiais nas feiras públicas, CEASA e supermercados, para 

produtos isentos de agrotóxicos oriundos de propriedades certificadas. 

 
Ação 15 - criação de cursos de agroecologia e concessão de bolsas para os freqüentadores. 

 

A implantação das ações 11, 12, 13, 14 e 15 melhoraria o desempenho do Sub-

Critério1.1.4.1 em 143 pontos, passando da pontuação de –43 pontos para 100 pontos, como 

pode ser visto na Figura 9.29 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério1.1.4.2 – Efluentes da Pecuária: 

 
Ação 16 – criação de programas de orientação para os produtores rurais, devidamente 

cadastrados, sobre o manejo adequado dos efluentes originados da pecuária de leite e corte, 

através da organização de cursos de informações e treinamento com equipes especializadas, 

assim como cadastramento dos mesmos. 

 
Ação 17 – compostagem enclausurada de estercos, para evitar a sua dispersão e carreamento 

para os rios. 

 
Ação 18 – construção de lagoas de detenção, implantação de banhados artificiais e 

recuperação de banhados naturais como tratamento parcial das drenagens de estábulos, 

pocilgas e aviários. 

 
Ação 19 – construção de diques de retenção para reduzir a drenagem dos efluentes das 

atividades agropecuárias para os cursos d'água. 

 

Ação 20 – reaproveitamento dos efluentes rurais ricos em nutrientes, como os efluentes de 

pocilgas, que são ricos em Nitrogênio, para a fertilização de culturas agrícolas. 
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A implantação das ações 16, 17, 18, 19 e 20, assim como da ação 34 (abaixo), 

melhoraria o desempenho do Sub-Critério1.1.4.2 em 143 pontos, passando da pontuação de    

-43 pontos para 100 pontos, como pode ser visto na Figura 9.29 a seguir. 

 
* Ações que Podem Melhorar o Desempenho do Sub-Critério1.1.3 – Resíduos Sólidos 

Domésticos: 

 
Ação 21 – implantação de unidades de separação de materiais recicláveis e compostagem de 

resíduos sólidos domésticos nos municípios. 

 
Ação 22 – implantação da coleta seletiva de lixo nos municípios e ampliação da área de 

abrangência da coleta seletiva nos municípios que já adotaram esta prática. 

 
Ação 23 – ampliação da coleta tradicional de lixo doméstico, procurando abranger o maior 

número possível de domicílios com coleta de lixo. 

 
Ação 24 – conscientização da população, através de programas de educação ambiental de 

massa, da importância do acondicionamento correto dos resíduos sólidos domésticos, tanto 

para a preservação do meio ambiente e, especificamente, dos recursos hídricos, como para a 

redução de doenças. 

 
Ação 25 – fiscalização, por parte dos órgãos responsáveis, das condições e da localização dos 

aterros de resíduos sólidos domésticos, realocando lixões de zonas críticas ambientais. 

 
Ação 26 – tratamento das lixívias oriundas dos aterros de resíduos sólidos domésticos mal 

acondicionados, através da biorremediação “in loco”. 

 
Ação 27 – desobstrução de canais de drenagem pluvial urbana por resíduos sólidos 

domésticos não coletados ou dispostos inadequadamente pela população. 

 
Ação 28 – formação de associações ou consórcios de municípios visando a para implantação e 

operação conjunta de aterros sanitários. 

 

 A implantação das ações 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, assim como da ação 10 

(acima), melhoraria o desempenho do Sub-Critério1.1.3 em 100 pontos, passando da 

pontuação de 0 pontos para 100 pontos, como pode ser visto na Figura 9.29 a seguir. 
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* Ações que Podem Melhorar o Desempenho do Sub-Critério1.1.2 – Lançamento de 

Efluentes Industriais: 

 
Ação 29 – implantação de obras de tratamento de esgotos industriais, estabelecendo que todas 

as indústrias tratem seus efluentes com eficiência mínima de remoção de DBO, de acordo 

com a classe de uso da água estabelecida no processo de enquadramento. 

 

Ação 30 – identificação, cadastramento, classificação e enquadramento, na legislação 

ambiental, de todas as indústrias situadas na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, visando à 

fiscalização, por parte dos órgãos responsáveis, dos sistemas de tratamento dos efluentes 

industriais de todas as indústrias e, principalmente, das empresas de pequeno e médio porte, 

assim como das condições e a localização dos aterros de resíduos sólidos industriais. 

 
Ação 31 – utilização de processos de reuso da água pelo setor, visando à diminuição da 

quantidade de efluentes lançados nos cursos d'água e à racionalização do uso da água na 

captação. 

 
Ação 32 – reaproveitamento de lodos industriais para a alimentação animal. 

 
Ação 33 – implantação de programas de incentivo à utilização de tecnologias limpas e de 

minimização dos resíduos industriais. 

 
 A implantação das Ações 29, 30, 31, 32 e 33, assim como das ações 2 e 10 (acima), 

melhoraria o desempenho do Sub-Critério1.1.2 em 28 pontos, passando da pontuação de 72 

pontos para 100 pontos, como pode ser visto na Figura 9.29 a seguir. De forma geral, o perfil 

do Critério 1 mudaria de –33,81 pontos para 80,22 pontos, melhorando o seu desempenho em 

114,03 pontos, como pode ser visto na Figura 9.29 a seguir. 
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Figura 9.29. Melhoria de Desempenho do Critério 1 com a Implementação das Ações Sugeridas. 
 

Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo: 

 A análise detalhada deste Critério precisa levar em conta que o mesmo está dividido 

em 8 Sub-Critérios e que, particularmente, os Sub-Critérios 2.2.1.1 – Mata Ciliar ao Longo 

dos Rios ou de Outros Cursos D'Água e 2.2.1.2 – Floresta e Vegetação Natural nas Encostas 

com Declividade Superior a 45° têm ambos –50 pontos, o Sub-Critério2.2.3 – Exploração 

Mineral tem –14 pontos, os Sub-Critérios 2.1.1 – Ocupação de Áreas Lindeiras aos Cursos 

D'Água, 2.1.2 – Parcelamento do Solo e 2.2.2.2 – Assoreamento dos Cursos D'Água têm 

todos 0 pontos. A avaliação desses 6 Sub-Critérios levam à pontuação geral do Critério 2 para 

os níveis críticos. Para os Sub-Critérios 2.2.1.3 – Cobertura Vegetal dos Mananciais de 

Abastecimento Público e 2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo, mesmo estando com uma boa 

pontuação, com 50 e 59 pontos, respectivamente, algumas melhorias ainda podem ser 

sugeridas. Assim, são propostas abaixo ações para elevar o desempenho deste Critério. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério2.2.1.1 – Mata Ciliar ao Longo dos 

Rios ou de Outros Cursos D'Água: 

 
Ação 34 – fixação das margens dos rios e arroios, mediante revegetação, preferencialmente 

com espécies nativas da área. 
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Ação 35 – efetivação de medidas no sentido de proteger as matas ciliares, as áreas de 

cabeceiras de bacias de drenagem e as florestas e vegetação natural nas encostas com 

declividade maior 45°, tratando-as efetivamente como áreas de preservação permanente, de 

acordo com o Código Florestal. 

 
 A implantação das ações 34 e 35, assim como das ações 42, 44 e 48 (abaixo), 

melhoraria o desempenho do Sub-Critério2.2.1.1 em 150 pontos, passando da pontuação de             

-50 pontos para 100 pontos, como pode ser visto na Figura 9.30 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério2.2.1.2 – Floresta e Vegetação Natural 

nas Encostas com Declividade Superior a 45°: 

 
Ação 36 - reflorestamento dos solos através da aquisição de mudas. 
 

 A implantação da ação 36, assim como das ações 35 (acima), 50, 56, 58, e 66 

(abaixo), melhoraria o desempenho do Sub-Critério2.2.1.1 em 150 pontos, passando da 

pontuação de -50 pontos para 100 pontos, como pode ser visto na Figura 9.30 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério2.2.3 – Exploração Mineral: 

 
Ação 37 – fiscalização da extração de areia no leito dos rios além dos limites admissíveis, no 

sentido de regularizar esta atividade, mediante o controle rígido da concessão de lavras e dos 

licenciamentos cadastrados na FEPAM. 

 
Ação 38 – estabelecimento de procedimentos que permitam à população da bacia participar e 

opinar, através do Comitê de Bacia Hidrográfica, nos processos de concessões de lavras, sob 

os aspectos de conservação e proteção dos mananciais. 

 
Ação 39 – proposição de modelos de controle rígido da lavra e beneficiamento existente 

quanto à vibração, ruído, emissão de partículas e ultralançamento, nas áreas com potencial 

para extração de brita (pedreiras) em zonas de uso urbano. 

 
Ação 40 - elaboração de programas de recuperação de áreas degradadas por atividades 

minerárias, aproveitando-as para outros usos. 

 
Ação 41 – controle e fiscalização do extrativismo mineral, no sentido de ordenar a atividade 

mineral, compatibilizando-a com os demais setores econômicos, com as outras formas de uso 

e ocupação do solo e com a conservação e proteção dos recursos hídricos. 
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 A implantação das Ações 37, 38, 39 40 e 41 melhoraria o desempenho do Sub-

Critério2.2.3 em 114 pontos, passando da pontuação de -14 pontos para 100 pontos, como 

pode ser visto na Figura 9.30 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério2.1.1 – Ocupação de Áreas Lindeiras 

aos Cursos D'Água: 

 
Ação 42 – controle da proliferação indiscriminada de loteamentos clandestinos e favelas, 

oriundas de reassentamentos da população rural e/ou urbana carente, realocando a população 

das margens dos cursos d'água da bacia, assim como junto aos diques de proteção contra 

inundações. 

 
 A implantação da ação 42, assim como da ação 44 (abaixo), melhoraria o 

desempenho do Sub-Critério2.1.1 em 50 pontos, passando da pontuação de 0 pontos para 50 

pontos, como pode ser visto na Figura 9.30 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério2.1.2 – Parcelamento do Solo: 

 
Ação 43 – definição de parâmetros e critérios para que os novos parcelamentos sejam 

projetados e implantados mediante a observância da topografia e dos caminhos naturais de 

escoamento das águas, tanto no traçado do sistema viário, quanto na definição de lotes. 

 
Ação 44 – apoio aos municípios para o aprimoramento das legislações municipais quanto ao 

uso e ocupação do solo, visando à implantação efetiva dos Planos Diretores Municipais. 

 
Ação 45 – campanhas de esclarecimento quanto às conseqüências danosas de intervenções e 

obras capazes de promover ou estimular processos erosivos, mediante manuais técnicos 

contendo orientações e procedimentos, especialmente para a implementação de loteamentos. 

 
Ação 46 - elaboração de normas e padrões de projetos de drenagem, com regionalização dos 

parâmetros e critérios, e divulgação para as Prefeituras Municipais, assim como a elaboração 

de manuais de procedimentos de manutenção das estruturas de drenagem. 

 
Ação 47 - elaboração de Planos Diretores de Drenagem das sub-bacias com áreas urbanas 

inundáveis, com definições de medidas estruturais e não estruturais de combate a inundações, 

priorizando as sub-bacias críticas. 
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 A implantação das Ações 43, 44, 45, 46 e 47 melhoraria o desempenho do Sub-

Critério2.1.2 em 100 pontos, passando da pontuação de 0 pontos para 100 pontos, como pode 

ser visto na Figura 9.30 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério2.2.2.2 – Assoreamento dos Cursos 

D'Água: 

 
Ação 48 - controle da erosão por terraceamento, faixas de retenção por gramíneas, 

reflorestamento, enleivamento e barreiras em canais e riachos para o recolhimento dos 

sólidos. 

 
Ação 49 - estudos específicos regionalizados sobre os processos de erosão laminar e linear, 

considerando-se os tipos de solo, declividades, tipo de uso e proposições de medidas 

preventivas e seleção de áreas estratégicas para implantação de projeto piloto, assim como 

estudos hidrossedimentológicos sobre os processos de assoreamento dos cursos de água em 

microbacias, efeitos das matas ciliares e os impactos causados nos cursos de água e 

reservatórios. 

 
Ação 50 - programa de combate à erosão por microbacias, considerando-o como um projeto 

prioritário e estratégico para a implantação de uma política de desenvolvimento sustentável na 

região. 

 
 A implantação das ações 48, 49 e 50, assim como das ações 34, 36, 37, 45 (acima) e 

das ações 55, 56, 57 e 58 (abaixo), melhoraria o desempenho do Sub-Critério2.2.2.2 em 100 

pontos, passando da pontuação de 0 pontos para 100 pontos, como pode ser visto na Figura 

9.30 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério2.2.1.3 – Cobertura Vegetal dos 

Mananciais de Abastecimento Público: 

 
Ação 51 - recuperação e preservação de da cobertura vegetal de mananciais de abastecimento 

público. 

 
Ação 52 - controle das cargas poluidoras afluentes; 

 
Ação 53 - uso racional das áreas do entorno e dos reservatórios das represas. 
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 Ação 54 – criação de condições para empreendimentos de parques temáticos e áreas de lazer, 

junto às represas. 

 
 A implantação das ações 51, 52, 53 e 54 melhoraria o desempenho do Sub-Critério 

2.2.2.2 em 50 pontos, passando da pontuação de 50 pontos para 100 pontos, como pode ser 

visto na Figura 9.30 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo: 

 
Ação 55 – desenvolvimento de programas conjuntos, com associações de classe, para 

esclarecimentos e treinamentos de produtores rurais sobre técnicas de conservação e manejo 

adequado dos solos e seus benefícios decorrentes, de modo a minimizar as perdas de terras 

férteis por erosão e reduzir os custos com a manutenção da fertilidade dos solos, importantes 

para as atividades agropecuárias da região. 

 
Ação 56 – adoção de métodos conservacionistas de solos nas áreas de culturas anuais e de 

pastagens, principalmente nas áreas de alto risco potencial de erosão, como a adoção do 

sistema de plantio direto como forma de manejo do solo em áreas de cultivo aberto e difusão 

de sistemas de cultivo protegido, visando reduzir a demanda por novas áreas, permitindo 

maior intensificação do uso da terra. 

 
Ação 57 – recomposição dos ecossistemas ao longo dos arrozais. 

 
Ação 58 – investimentos em terraplanagem para criar mais espaço apropriado, 

disponibilizando maior número de áreas legais para uso da terra para agricultura, para que não 

seja necessária a utilização de áreas críticas. 

 

 A implantação das ações 55, 56, 57 e 58 melhoraria o desempenho do Sub-

Critério2.1.2 em 41 pontos, passando da pontuação de 59 pontos para 100 pontos, como pode 

ser visto na Figura 9.30 a seguir. De forma geral, o perfil do Critério mudaria de –2,96 pontos 

para 83,04 pontos, melhorando o seu desempenho em 86 pontos, como pode ser visualizado 

na Figura 9.30 abaixo. 
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Figura 9.30. Melhoria de Desempenho do Critério 2 com a Implementação das Ações Sugeridas. 
 

Critério 10 – Competitividade: 

 A análise detalhada deste Critério precisa levar em conta que o mesmo está dividido 

em 2 Sub-Critérios e que, particularmente, o Sub-Critério10.1 – Atratividade Industrial e 

Imobiliária, tem –50 pontos e o Sub-Critério10.2 – Atratividade Turística, tem 81 pontos. 

Avaliando os 2 Sub-Critérios, pode-se verificar que o Sub-Critério10.1 - Atratividade 

Industrial e Imobiliária é que leva a pontuação geral do Critério 10 para os níveis críticos. 

Para o Sub-Critério10.2 – Atratividade Turística, mesmo estando com uma pontuação alta, 

ainda podem ser sugeridas algumas ações para melhorar o seu desempenho. 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério10.1 – Atratividade Industrial e 

Imobiliária : 

 
 Para a melhoria do desempenho do Sub-Critério10.1 – Atratividade Industrial e 

Imobiliária, podem-se adotar todas as ações geradas para melhorar o desempenho do Critério 

1, pois todas elas visam melhorar a qualidade das águas da bacia, o que, conseqüentemente, 

de acordo com este Sub-Critério, irá aumentar a atratividade das indústrias (principalmente as 

indústrias do setor alimentício e de bebidas) para instalar-se na região. Também são sugeridas 

duas novas ações, visando melhorar a atratividade imobiliária na região da bacia: 
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Ação 59 – elaboração de projetos e implantação de obras para recuperação de vossorocas em 

áreas periurbanas. 

 
Ação 60 –  condições de implantação de mecanismos que estimulem ocupações compatíveis 

com os objetivos das áreas de intervenção. 
 

 A implantação das ações 59 e 60, assim como de todas as ações geradas para 

melhorar o desempenho do Critério 1, melhorariam o desempenho do Sub-Critério10.1 em 

150 pontos, passando da pontuação de -50 pontos para 100 pontos. Também contribuem para 

a melhoria do desempenho deste Sub-Critério a implementação das ações 39, 40, 42, 44, 53, 

54 e 69, como pode ser visualizado na Figura 9.31 a seguir. 

  
* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério10.2 – Atratividade Turística: 

 
Ação 61 –  ampliação do turismo rural. 

 
Ação 62 –  ampliação das zonas de preservação ambiental, visando aumentar o número de 

trilhas ecológicas para a prática de ecoturismo. 

 

 A implantação das ações 61 e 62, assim como da ação 54 (acima), melhoraria o 

desempenho do Sub-Critério10.2 em 13 pontos, passando da pontuação de 81 pontos para 93 

pontos.  De forma geral, o perfil do Critério 10 mudaria de –2,84 pontos para 97,48 pontos, 

melhorando o seu desempenho em 100,32 pontos, como pode ser visualizado na Figura 9.31 

abaixo. 

 
Figura 9.31. Melhoria de Desempenho do Critério 10 com a Implementação das Ações Sugeridas. 
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Critério 8 – Custo da Água: 

 O Critério 8 – Custo da Água ficou com uma pontuação de 0 pontos, pois na situação 

atual são necessários grandes investimentos em sistemas de tratamento de água para 

abastecimento público, devido ao fato de que a água que é captada para este fim ser de 

qualidade muito ruim. Assim, para melhorar o desempenho desse Critério, sugere-se adotar 

todas as ações geradas para melhorar o desempenho do Critério 1, pois todas elas visam 

melhorar a qualidade das águas da bacia, o que, conseqüentemente, diminuirá os custos com o 

tratamento da água para o abastecimento público. Também é sugerida a implantação de uma 

nova ação: 

 
Ação 63 – exploração de novos mananciais de abastecimento de água localizados nos próprios 

municípios. 

 
A implantação da ação 63, assim como de todas as ações geradas para melhorar o 

desempenho do Critério 1, melhorariam o desempenho do Critério 8 em 100 pontos, passando 

da pontuação de 0 pontos para 100 pontos. Também contribuem para a melhoria do 

desempenho deste Critério a implementação das ações 51, 52 e 53, como pode ser visualizado 

na Figura 9.32 abaixo. 

 

 
Figura 9.32. Melhoria de Desempenho do Critério 8 com a Implementação das Ações Sugeridas. 
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Critério 12 – Fiscalização de Atividades de Risco: 

 A análise detalhada deste Critério precisa levar em conta que o mesmo está dividido 

em 2 Sub-Critérios e que, tanto o Sub-Critério12.1 – Atividades Potencialmente Poluidoras, 

como o Sub-Critério12.2 – Mapeamentos do Uso do Solo, tem 0 pontos, levando a pontuação 

geral do Critério 12 para os níveis críticos. Assim, são sugeridas ações para melhorar o 

desempenho do Critério 12. 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério12.1 – Atividades Potencialmente 

Poluidoras: 

 
Ação 64 - controle do transporte de cargas perigosas. 

 
Ação 65 – criação de parcerias entre as Guardas Municipais e as Secretarias Municipais de 

Meio Ambiente, visando à formação de Grupos de Defesa Ambiental, para ampliar a 

fiscalização sobre atividades prejudiciais à preservação do meio ambiente como um todo e, 

especificamente, aos recursos hídricos da bacia. 

 

 A implantação das ações 64 e 65, assim como das ações 25, 30, 37 e 41 (acima), 

melhoraria o desempenho do Sub-Critério PVE12.1 em 100 pontos, passando da pontuação de 

0 pontos para 100 pontos, como pode ser visualizado na Figura 9.33 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério12.2 – Mapeamentos do Uso do Solo: 

 
Ação 66 – aquisição de imagens satélites, confecção de mosaicos fotográficos, cartas 

hidrogeológicas e elaboração de mapas básicos digitais, visando ao mapeamento do uso do 

solo, com vistas à restrição de explorações agrícolas que não sejam compatíveis ou adequadas 

para áreas de alto risco potencial de erosão, controlando o desmatamento e a devegetação de 

áreas acima dos limites admissíveis, e mantendo a atualização desses dados. 

 A implantação da ação 66, assim como da ação 35 (acima) e das ações 74 e 80 

(abaixo), melhorariam o desempenho do Sub-Critério12.2 em 100 pontos, passando da 

pontuação de 0 pontos para 100 pontos. De forma geral, o perfil do Critério 12 mudaria de 0 

pontos para 100 pontos, melhorando o seu desempenho em 100 pontos, como pode ser 

visualizado na Figura 9.33 a seguir. 
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Figura 9.33. Melhoria de Desempenho do Critério 12 com a Implementação das Ações Sugeridas. 

 

Critério 3 – Ecossistemas Importantes: 

 A análise detalhada deste Critério precisa levar em conta que o mesmo está dividido 

em 6 Sub-Critérios e que, particularmente, o Sub-Critério3.1.1 – Fauna Aquática tem -18 

pontos, os Sub-Critérios 3.1.2 – Plantas Aquáticas, 3.2.1 – Diminuição ou Desaparecimento 

de Espécies da Fauna Regional, 3.2.2 – Alteração da Diversidade de Espécies da Flora 

Regional e 3.3.1 – Áreas de Banhados têm todos 0 pontos. A avaliação desses 5 pontos de 

vista diminuem a pontuação geral do Critério 3. Apenas o Sub-Critério3.3.2 – Área de 

Nascentes de Rios e Arroios, está com uma boa pontuação, com 50 pontos, elevando o 

desempenho do Critério 3. Assim, são propostas abaixo ações para elevar o desempenho deste 

Critério. 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério3.1.1 – Fauna Aquática: 

 
Ação 67 – monitoramento dos problemas com a mortandade de peixes, ao longo do tempo (na 

última década, p. ex.), o período (época de estiagens, p. ex.), a sua localização e as causas 

prováveis, tomando medidas rígidas para evitar esses acidentes. 

 
Ação 68 – controle permanente dos estoques pesqueiros, incentivando a participação dos 

municípios e associações de pescadores, promovendo o uso de equipamentos de pesca 

adequados, instituindo reservas pesqueiras e incrementando ações de fiscalização. 
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Ação 69 – prosseguimento do Programa Peixe-Dourado, que tem como objetivos desenvolver 

a pesquisa científica sobre o ciclo de vida do peixe dourado na bacia do rio dos Sinos (é uma 

espécie nativa da região e um bio-indicador da qualidade das águas), mobilizar a comunidade 

para seu comprometimento nas ações de recuperação e preservação do rio e desenvolver a 

piscicultura do dourado (mediante a criação dessa espécie em cativeiro, a partir do 

treinamento e aplicação de técnicas adequadas aos produtores rurais da bacia), tanto para a 

finalidade de engorda - comércio para a alimentação - como para o repovoamento dos rios e 

barragens da região. 

 
A implantação das ações 67, 68 e 69, assim como da ação 70 (abaixo), e de todas as 

ações para controlar as fontes de poluição das águas da bacia (Critério 1), melhoraria o 

desempenho do Sub-Critério3.1.1 em 118 pontos, passando da pontuação de - 18 pontos para 

100 pontos, como pode ser visualizado na Figura 9.34 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério3.1.2 – Plantas Aquáticas: 

 
Ação 70 – implantação do Sistema Automático para Reconhecimento e Quantificação de 

Algas Presentes na Água, através de um sistema inteligente baseado no processamento digital 

de imagens e redes neurais artificiais que são capazes de identificar e contar as algas presentes 

na água, visando ao controle e prevenção permanente da eutrofização dos corpos d’água e dos 

processos de degradação dos ecossistemas aquáticos, controlando as espécies aquáticas 

nocivas que podem destruir outras espécies aquáticas. 

 
A implantação da ação 70, assim como de todas as ações para controlar as fontes de 

poluição das águas da bacia (Critério 1), melhoraria o desempenho do Sub-Critério3.1.2 em 

100 pontos, passando da pontuação de 0 pontos para 100 pontos, como pode ser visualizado 

na Figura 9.34 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério3.2.1 – Diminuição ou 

Desaparecimento de Espécies da Fauna Regional: 

 
Ação 71 – fiscalização do tráfico de animais silvestres e controle das atividades ilegais de 

caça. 

 
Ação 72 - criações de animais exóticos. 

 
Ação 73 - formações de vegetação como corredores para a fauna. 
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A implantação das ações 71, 72 e 73 melhoraria o desempenho do Sub-Critério3.2.1 

em 50 pontos, passando da pontuação de 0 pontos para 50 pontos, como pode ser visualizado 

na Figura 9.34 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério3.2.2 – Alteração da Diversidade de 

Espécies da Flora Regional: 

 
Ação 74 - fiscalização e controle de podas irregulares. 

 
Ação 75 – proposição de Plano de Manejo Ambiental para preservação e recuperação de 

reservas biológicas, como parques, através da recuperação da flora, podendo ser na forma de 

florestas com indivíduos de DAP (Diâmetro à Altura do Peito) e de formações com espécies 

arbustivas. 

 
A implantação das ações 74 e 75, assim como das ações 35 e 66 (acima) e da ação 

80 (abaixo), melhoraria o desempenho do Sub-Critério3.2.2 em 54 pontos, passando da 

pontuação de 0 pontos para 54 pontos, como pode ser visualizado na Figura 9.34 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério3.3.1 – Áreas de Banhados: 

Ação 76 – realização de um inventário da área total dos banhados existentes na bacia para o 

estabelecimento de políticas de conservação desses sistemas. 

A implantação da ação 76, assim como das ações 44 e 47 (acima), melhoraria o 

desempenho do Sub-Critério3.2.1 em 100 pontos, passando da pontuação de 0 pontos para 

100 pontos, como pode ser visualizado na Figura 9.34 a seguir. 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e 

Arroios: 

 
Ação 77 – fornecimento de incentivos fiscais, como a isenção de IPTU, para imóveis cuja 

área compreende florestas, como forma de incentivo à preservação. 

A implantação da ação 77, assim como da ação 35 (acima), melhoraria o 

desempenho do Sub-Critério3.3.1 em 50 pontos, passando da pontuação de 50 pontos para 

100 pontos, como pode ser visualizado na Figura 9.34 a seguir. De forma geral, o perfil do 

Critério 3 mudaria de 10,46 pontos para 88,14 pontos, melhorando o seu desempenho em 

77,68 pontos, como pode ser visualizado na Figura 9.34 abaixo. 
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Figura 9.34. Melhoria de Desempenho do Critério 3 com a Implementação das Ações Sugeridas. 
 

Critério 6 – Lazer: 

 A análise detalhada deste Critério precisa levar em conta que o mesmo está dividido 

em 3 Sub-Critérios e que o Sub-Critério6.1 – Recreação de Contato Primário e o Sub-

Critério6.2 – Pesca Recreativa têm ambos 0 pontos, e que o Sub-Critério6.3 – Áreas Verdes, 

tem 50 pontos. Assim, são sugeridas ações para melhorar o desempenho deste Critério. 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério6.1 – Recreação de Contato Primário: 

 
 Como o Sub-Critério6.1 ficou com uma pontuação de 0 pontos, pois na situação atual 

apenas 40% dos balneários são próprios para banho, sugere-se a adoção de todas as ações 

geradas para melhorar o desempenho do Critério 1, pois todas elas visam melhorar a 

qualidade das águas da bacia, o que, conseqüentemente, aumentará o número de balneários 

próprios para banho. Também é sugerida a ação 78, visando até mais à saúde da população do 

que propriamente a melhoria de desempenho deste Sub-Critério. 

 

Ação 78 -  informação à população sobre os locais inadequados para a recreação de contato 

primário e para a pesca recreativa, advertindo-a sobre as possíveis conseqüências, como a 

probabilidade de doenças de veiculação hídrica, tanto com relação ao contato direto com a 

água contaminada, quanto à qualidade do pescado. 
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 A implantação da ação 78, assim como de todas as ações geradas para melhorar o 

desempenho do Critério 1, e da ação 79 (abaixo), melhoraria o desempenho do Sub-

Critério6.1 em 100 pontos, passando da pontuação de 0 pontos para 100 pontos, como pode 

ser visualizado na Figura 9.35 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério6.2 – Pesca Recreativa: 

 Assim como no Sub-Critério6.1, sugere-se a adoção de todas as ações geradas para 

melhorar o desempenho do Critério 1, pois todas elas visam melhorar a qualidade das águas 

da bacia, o que, conseqüentemente, aumentará a quantidade de cursos d'água onde a pesca 

recreativa pode ser realizada. Também é sugerida a ação 79, descrita abaixo: 

 
Ação 79 -  licenciamento e orientação técnica aos gerentes de balneários, do tipo pesque-

pague. 

 

 A implantação da ação 79, assim como de todas as ações geradas para melhorar o 

desempenho do Critério 1, e da ação 78 (acima), melhorariam o desempenho do Sub-

Critério6.2 em 100 pontos, passando da pontuação de 0 pontos para 100 pontos, como pode 

ser visualizado na Figura 9.35 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério6.3 – Áreas Verdes: 

 
Ação 80 – fiscalização da preservação de Unidades de Conservação. 

 
Ação 81 – incentivo à população para utilização dos parques municipais, principalmente 

como opção de lazer ativo e contemplativo, instalando infra-estrutura básica, constituída de 

sanitários, praça de brinquedos infantis, ajardinamento, bancos, pista para prática de ginástica, 

vigilância e outros. 

 

 A implantação das ações 80 e 81, assim como das ações 54, 61 e 62 (acima), 

melhoraria o desempenho do Sub-Critério6.3 em 50 pontos, passando da pontuação de 50 

pontos para 100 pontos. De forma geral, o perfil do Critério 6 mudaria de 16,50 pontos para 

100 pontos, melhorando o seu desempenho em 83,50 pontos, como pode ser visualizado na 

Figura 9.35 a seguir. 
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Figura 9.35. Melhoria de Desempenho do Critério 6 com a Implementação das Ações Sugeridas. 

 

Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas: 

 A análise detalhada deste Critério precisa levar em conta que o mesmo está dividido 

em 3 Sub-Critérios e que o Sub-Critério11.1 – Sistema de Gestão de Recursos Hídricos e o 

Sub-Critério11.2 – Programas de Incentivos Ambientais têm ambos 0 pontos, e que o Sub-

Critério11.3 – Monitoramento da Qualidade Ambiental tem 50 pontos. Assim, são sugeridas 

ações para melhorar o desempenho deste Critério. 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério11.1 – Sistema de Gestão de Recursos 

Hídricos: 

 
Ação 82 – aprovação do enquadramento dos corpos d'água em classes de uso preponderantes 

e desenvolver ações para sua efetivação.   

 
Ação 83 - implantação e manutenção de sistema de informações sobre os recursos hídricos da 

bacia, iniciando com o cadastramento dos usuários das águas da bacia, para avaliar as 

demandas de água existentes na bacia hidrográfica e sua variação no tempo e a distribuição no 

espaço, permitindo a administração da oferta de água de forma compatibilizada com as 

demandas atuais e estimativa das demandas futuras, dando subsídios para a implantação da 

outorga e da cobrança pelo uso da água. 
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Ação 84 - instalação e manutenção das Agências de Bacias Hidrográficas, assim como 

oferecimento de subsídios para a instalação de novos Comitês de Bacias Hidrográficas e para 

a manutenção dos Comitês já existentes. 

 
 A implantação das ações 82, 83 e 84, assim como da ação 2 (acima), melhoraria o 

desempenho do Sub-Critério11.1 em 100 pontos, passando da pontuação de 0 pontos para 100 

pontos, como pode ser visualizado na Figura 9.36 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério11.2 – Programas de Incentivos 

Ambientais: 

 
Ação 85 – implantação de programas de incentivos a empresas e municípios que executam 

planos e programas de proteção e preservação de recursos hídricos, como ICMS Ecológico. 

 
Ação 86 – elaboração de projetos de recuperação e preservação dos recursos hídricos da 

bacia, com ênfase para o tratamento de esgotos domésticos, para que sejam inseridos e 

contemplados por programas de gestão ambiental mais amplos, como o Pró-Guaíba 

(Programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para promover o desenvolvimento 

ecologicamente sustentável e socialmente justo da Região Hidrográfica do Guaíba). 

 

 A implantação das ações 85 e 86 melhoraria o desempenho do Sub-Critério11.2 em 

100 pontos, passando da pontuação de 0 pontos para 100 pontos, como pode ser visualizado 

na Figura 9.36 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério11.3 – Monitoramento da Qualidade 

Ambiental: 

 
Ação 87 - ampliação das redes hidrológica e de monitoramento da qualidade da água, 

aumentando o número de estações de amostragem, assim como regularizando os períodos de 

coleta e análise de dados. 

 
Ação 88 - avaliação estatística dos dados gerados pela Rede Integrada de Monitoramento da 

Qualidade da Água. 
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 A implantação das ações 87 e 88 melhoraria o desempenho do Sub-Critério11.3 em 

50 pontos, passando da pontuação de 50 pontos para 100 pontos. De forma geral, o perfil do 

Critério 11 mudaria de 24 pontos para 100 pontos, melhorando o seu desempenho em 76 

pontos, como pode ser visualizado na Figura 9.36 abaixo. 
 
 
 

 
Figura 9.36. Melhoria de Desempenho do Critério 11 com a Implementação das Ações Sugeridas. 
 

Critério 7 – Cidadania: 

 A análise detalhada deste Critério precisa levar em conta que o mesmo está dividido 

em 2 Sub-Critérios e que o Sub-Critério7.1 – Participação nas Decisões tem 25 pontos e o 

Sub-Critério7.2 – Educação Ambiental tem 36 pontos. Assim, são sugeridas ações para 

melhorar o desempenho deste Critério. 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério7.1 – Participação nas Decisões: 

 
Ação 89 – fortalecimento institucional do COMITESINOS, provendo-o de infra-estrutura e 

recursos financeiros necessários para a sua atuação eficiente naquilo que envolve capacitação, 

divulgação, mobilização, etc. 

 
Ação 90 – preparação dos representantes das entidades-membro do COMITESINOS, através 

do oferecimento de cursos, visando à capacitação técnica de recursos humanos para 

exercerem a sua participação no Comitê com efetiva representatividade. 
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Ação 91 – fomento à atuação do COMITESINOS como órgão colegiado responsável pela 

aprovação dos planos de saneamento e de proteção de mananciais. 

 
Ação 92 – promoção das relações e negociações institucionais entre o Comitê e os parceiros 

locais já identificados, no sentido de assegurar, através dos instrumentos legais cabíveis, o 

apoio financeiro necessário para o funcionamento da estrutura administrativa do 

COMITESINOS, estabelecendo os parâmetros das contribuições a serem efetuadas por cada 

município e demais entidades, segundo critérios que estimulem o comprometimento coletivo. 

 
Ação 93 – manutenção da Página do COMITESINOS na Internet, como instrumento de 

informação e de divulgação institucional do Comitê. 

 

Ação 94 – capacitação dos órgãos e entidades municipais atuantes em recursos hídricos e 

campos afins. 

 
Ação 95 – desenvolvimento de ações para efetivar o enquadramento do uso das águas, 

acompanhando e monitorando a qualidade dos corpos de água e avaliando os resultados 

obtidos. 

 

 A implantação das ações 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95, assim como das ações 38 e 84 

(acima) e das ações 96 e 97 (abaixo), melhoraria o desempenho do Sub-Critério7.1 em 75 

pontos, passando da pontuação de 25 pontos para 100 pontos, como pode ser visualizado na 

Figura 9.37 a seguir. 

  
* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério7.2 – Educação Ambiental: 

 
Ação 96 – realização de campanhas de esclarecimento para a população sobre a importância 

da preservação dos recursos hídricos da bacia, estimulando o uso racional e a economia de 

água, através dos meios de comunicação de massa e de material de divulgação dirigida. 

 
Ação 97 – prosseguimento do Programas Permanentes de Educação Ambiental do 

COMITESINOS, visando ao exercício da cidadania para a preservação dos recursos hídricos 

da bacia, através da manutenção da Rede Regional de Educação Ambiental, que promove 

seminários regionais, cursos temáticos, infanto-juvenis, encontros nos municípios e o Mutirão 

do Rio dos Sinos. 

 



 335

Ação 98 – identificação e sinalização dos cursos d’ água da bacia, com placas, de locais de 

travessia, como pontes e passagens importantes dos rios da bacia, e edição e publicação de 

livro ilustrativo com informações hidrológicas, geográficas, históricas e sociais de cada um 

dos pontos selecionados.  

 
Ação 99 – implantação do Programa Vigilante do Rio, através da criação da figura do 

vigilante do rio (devidamente credenciado) para atuar como agente de um sistema de 

comunicação e fiscalização sobre procedimentos que ferem a legislação ambiental. 

 
Ação 100 – implantação do Projeto Turismo/Pesquisa no Rio, através da aquisição de 

embarcação com características próprias de propulsão, mobilidade de uso, calado, e 

dimensões próprias para ações de educação ambiental, pesquisa, lazer, etc. 

 
 A implantação das ações 96, 97, 98, 99 e 100, assim como das ações 11, 13, 15, 16, 

24, 55 e 69 (acima), melhoraria o desempenho do Sub-Critério7.2 em 64 pontos, passando da 

pontuação de 36 pontos para 100 pontos. De forma geral, o perfil do Critério 7 mudaria de 

28,63 pontos para 100 pontos, melhorando o seu desempenho em 71,37 pontos, como pode 

ser visualizado na Figura 9.37 abaixo. 
 

 
Figura 9.37. Melhoria de Desempenho do Critério 7 com a Implementação das Ações Sugeridas. 
 

Critério 5 – Saúde: 

 A análise detalhada deste Critério precisa levar em conta que o mesmo está dividido 

em 2 Sub-Critérios e que o Sub-Critério5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos tem 33 pontos, e 
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o Sub-Critério5.1 – Acesso à água Potável tem 67 pontos. Assim, são sugeridas ações para 

melhorar o desempenho deste Critério. 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos: 

Ação 101 – ampliação do número de domicílios com instalações sanitárias ligadas à rede 

geral ou com sistemas de fossas sépticas ligadas à rede pluvial, visando à obtenção a curto 

prazo de melhorias na qualidade das águas dos principais mananciais da bacia e das condições 

de saúde pública. 

 A implantação da ação 101, assim como da ação 5 (acima), melhoraria o 

desempenho do Sub-Critério5.2 em 34 pontos, passando da pontuação de 33 pontos para 67 

pontos, como pode ser visualizado na Figura 9.38 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos: 

 
Ação 102 – ampliação do número de domicílios ligados à rede geral de abastecimento 

público. 

 
Ação 103 – análise da qualidade da água distribuída, verificando se atende aos padrões de 

potabilidade, visando à redução do número de doenças por veiculação hídrica, verificando a 

qualidade da água dos mananciais de captação para abastecimento público e dos sistemas de 

abastecimento (Estações de Tratamento de Água – ETA). 

 A implantação das ações 102 e 102, assim como das ações 51, 52 e 53, melhoraria o 

desempenho do Sub-Critério5.2 em 33 pontos, passando da pontuação de 67 pontos para 100 

pontos. De forma geral, o perfil do Critério 5 mudaria de 45,92 pontos para 79,54 pontos, 

melhorando o seu desempenho em 33,62 pontos, como pode ser visualizado na Figura 9.38 a 

seguir. 
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Figura 9.38. Melhoria de Desempenho do Critério 5 com a Implementação das Ações Sugeridas. 
 

Critério 4 – Disponibilidade de Água: 

 A análise detalhada deste Critério precisa levar em conta que o mesmo está dividido 

em 4 Sub-Critérios e que, particularmente, o Sub-Critério4.1.2 – Uso das Águas Superficiais 

tem –22 pontos, o Sub-Critério4.2.2 – Risco de Contaminação dos Mananciais Subterrâneos 

tem 57 pontos, e os Sub-Critérios 4.2.1 – Disponibilidade de Águas Subterrâneas e 4.1.1 – 

Quantidade de Águas Superficiais têm ambos 100 pontos. Assim, são sugeridas ações para 

melhorar o desempenho deste Critério. 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério4.1.2 – Usos das Águas Superficiais: 

 
Ação 104 – redução das perdas físicas de água pelo setor de abastecimento público, através da 

manutenção dos equipamentos, evitando os vazamentos e controlando o desperdício de água 

por negligência operacional e problemas nos equipamentos. 

 
Ação 105 – criação de programa de instalações de medidores de vazão e procedimentos para 

coleta e processamento dos valores medidos para as indústrias. 

 
Ação 106 – criação de programas de incentivo para um maior aproveitamento dos mananciais 

subterrâneos pelas indústrias. 
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Ação 107 – cadastramento dos usuários irrigantes, tipos de irrigações, características dos 

equipamentos utilizados, culturas e áreas irrigadas e medições de vazões, para implantação 

e/ou regularização das outorgas. 

 
Ação 108 – assistência técnica e apoio aos irrigantes, com o objetivo de otimizar os sistemas 

de irrigação, mediante a estruturação de cursos sobre técnicas de irrigação, com abordagem de 

necessidades, desperdícios e controle do uso da água, tipos e adequação dos equipamentos, 

com avaliação do desempenho, regulagem e adequação dos sistemas em uso. 

 
 A implantação das ações 104, 105, 106, 107 e 108, assim como de todas as ações 

sugeridas para melhorar o Critério 1, e as ações 82, 83 e 84, melhoraria o desempenho do 

Sub-Critério4.1.2 em 133 pontos, passando da pontuação de -22 pontos para 111 pontos, 

como pode ser visualizado na Figura 9.39 a seguir. 

 

* Ações para Melhorar o Desempenho do Sub-Critério4.2.2 – Risco de Contaminação dos 

Mananciais Subterrâneos: 

 
Ação 109 – fiscalização da localização e da qualidade técnica construtiva e operacional dos 

poços de extração das águas subterrâneas. 

 

Ação 110 – manutenção regular das fossas sépticas para evitar a contaminação dos 

mananciais subterrâneos. 

 
 A implantação das ações 109 e 110 melhoraria o desempenho do Sub-Critério4.2.2 

em 43 pontos, passando da pontuação de 57 pontos para 100 pontos, como pode ser 

visualizado na Figura 9.39 a seguir. 

 

* Ações para Manter o Desempenho do Sub-Critério4.2.1 – Disponibilidade de Águas 

Subterrâneas: 

 Como o Sub-Critério4.2.1 já está com uma excelente pontuação, com 100 pontos, é 

sugerida a ação 111 descrita a seguir, mas como forma de manutenção de desempenho deste 

Sub-Critério: 

Ação 111 – elaboração de um cadastro de poços tubulares profundos, visando ao controle da 

utilização e retirada das águas subterrâneas da bacia para não exceder os limites dos 

mananciais. 
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 Em relação ao Sub-Critério4.1.1 - Quantidade de Águas Superficiais, como ele já 

está com uma excelente pontuação, com 100 pontos, são sugeridas as ações 2, 82, 83 e 84 

(acima), como uma forma de manutenção de desempenho. De forma geral, o perfil do Critério 

4 mudaria de 66,32 pontos para 102,53 pontos, melhorando o seu desempenho em 36,21 

pontos, como pode ser visualizado na Figura 9.39 abaixo. 

 

 
Figura 9.39. Melhoria de Desempenho do Critério 4 com a Implementação das Ações Sugeridas. 
  

 A análise dos Critérios do modelo possibilitou a geração de 111 ações fragmentadas 

a serem propostas para o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, visando à 

Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia. Contudo, até o 

final da seção de construção das ações, novas ações ainda poderão ser criadas. 

 Diante da realidade atual, se todas as ações sugeridas acima fossem implementadas, 

certamente faltariam recursos, como tempo, dinheiro e esforço. A partir disso, surgem três 

novos problemas: 1) verificar se o impacto sobre a pontuação global é igual caso qualquer 

ação seja implementada; 2) verificar as interações entre as ações, ou seja, até que ponto uma 

ação cria incompatibilidades com outra ação, sendo que, neste caso, é preciso priorizar as 

ações em função dos Critérios com maior taxa de substituição; e 3) como existem pelo menos 

três grandes grupos de interesse em questão (usuários, população da bacia e poder público) 

não existe, a priori, a certeza de que os decisores representados pelos usuários da água 
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queiram implementar ações que interessem à população da bacia, mas que, eventualmente, 

representem para eles um esforço adicional ou até mesmo uma queda no atingimento de seus 

objetivos. Por outro lado, talvez o poder público não possa despender recursos técnicos e 

financeiros, que são necessários para a implementação de determinadas ações. Assim, passa-

se para a segunda etapa de geração de ações de aperfeiçoamento. 

 

2) Exame das Ações em Função das Taxas de Substituição dos Critérios do Modelo: 

 Nesta etapa, as ações já identificadas são analisadas, podendo-se ainda gerar novas 

ações a partir da consideração das taxas de substituição dos Critérios do modelo. A 

inconveniência do processo mostrado no item anterior diz respeito ao fato de ser atribuído o 

mesmo nível de preferência a todas as ações que foram geradas. 

 Para proceder a esta análise, foi elaborado o Quadro 9.35 a seguir, que apresenta os 

Critérios do modelo e as ações de aperfeiçoamento que foram identificadas para melhorar a 

situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, e que podem constar no Plano da Bacia, 

com o objetivo de verificar quais são as ações que teriam maior impacto, segundo a taxa de 

substituição do Critério em questão. O Quadro 9.35 mostra, em ordem decrescente de taxas de 

substituição, os Critérios do modelo e a lista de ações que poderiam ser implementadas, em 

ordem de prioridade.  

 Assim, ao analisar-se o Quadro 9.35, pode-se observar que, quando se consideram as 

taxas de substituição dos Critérios, as ações que precisam ser priorizadas não seguem a 

mesma ordem estabelecida na primeira análise de oportunidade de melhorias.  
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Critério Taxa de 
Substituição 

N° da  
Ação 

Descrição Resumida  
das Ações 

Critério 7 – Cidadania 14% 89 Fortalecimento institucional do COMITESINOS, provendo-o de infra-estrutura e recursos financeiros necessários  
  90 Preparação dos representantes das entidades-membro do COMITESINOS, através do oferecimento de cursos 
  91 Fomento à atuação do COMITESINOS como órgão colegiado responsável pela aprovação dos planos de saneamento e de 

proteção de mananciais 
  92 Promoção das relações e negociações institucionais entre o Comitê e os parceiros locais já identificados, no sentido de 

assegurar o apoio financeiro necessário 
  93 Manutenção da Página do COMITESINOS na Internet 
  94 Capacitação dos órgãos e entidades municipais atuantes em recursos hídricos e campos afins 
  95 Desenvolvimento de ações para efetivar o enquadramento do uso das águas 
  96 Realização de campanhas de esclarecimento para a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos da 

bacia 
  97 Prosseguimento do Programas Permanentes de Educação Ambiental do COMITESINOS, mediante a manutenção da Rede 

Regional de Educação Ambiental e do Mutirão do Rio dos Sinos 
  38, 84  
  98 Identificação e sinalização dos cursos d’ água da bacia e edição e publicação de livro ilustrativo com informações 

hidrológicas, geográficas, históricas e sociais  
  99 Implantação do Programa Vigilante do Rio, mediante a criação da figura do vigilante do rio 
  100 Implantação do Projeto Turismo/Pesquisa no Rio, mediante a aquisição de embarcação com características próprias para 

ações de educação ambiental, pesquisa, lazer, etc. 
  11, 13, 15, 16, 24, 55, 69  
Critério 2 – Ocupação e 
Manejo do Solo 

13% 34 Fixação das margens dos rios e arroios, mediante revegetação, preferencialmente com espécies nativas da área 

  35 Efetivação de medidas para proteção das matas ciliares, das áreas de cabeceiras de bacias de drenagem e das florestas e 
vegetação natural nas encostas com declividade maior 45°, tratando-as efetivamente como áreas de preservação permanente, 
de acordo com o Código Florestal 

  42 Controle da proliferação indiscriminada de loteamentos clandestinos e favelas, realocando a população das margens dos 
cursos d’água da bacia, assim como junto aos diques de proteção contra inundações 

  44 Apoio aos municípios para o aprimoramento das legislações municipais quanto ao uso e ocupação do solo, visando a 
implantação efetiva dos Planos Diretores Municipais 

  48 Controle da erosão por terraceamento, faixas de retenção por gramíneas, reflorestamento, enleivamento e barreiras em canais 
e riachos para o recolhimento dos sólidos 

  36 Reflorestamento dos solos mediante a aquisição de mudas 
  56 Adoção de métodos conservacionistas de solos nas áreas de culturas anuais e de pastagens, principalmente nas áreas de alto 

risco potencial de erosão, como a adoção do sistema de plantio direto e difusão de sistemas de cultivo protegido 
  58 Investimentos em terraplanagem para criar mais espaço apropriado, disponibilizando maior número de áreas legais para uso 

da terra para agricultura 
  50 Programa de combate à erosão por microbacias, considerando-o como um projeto prioritário e estratégico 
  66  
  37 Fiscalização da extração de areia no leito dos rios além dos limites admissíveis 
  38 Estabelecimento de procedimentos que permitam à população da bacia participar e opinar, através do Comitê de Bacia 

Hidrográfica, nos processos de concessões de lavras 
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Critério Taxa de 
Substituição 

N° da  
Ação 

Descrição Resumida  
das Ações 

Critério 2 – Ocupação e 
Manejo do Solo  

13% 39 Proposição de modelos de controle rígido da lavra e beneficiamento existente quanto à vibração, ruído, emissão de partículas e 
ultralançamento, nas áreas com potencial para extração de brita (pedreiras) em zonas de uso urbano 

  40 Elaboração de programas de recuperação de áreas degradadas por atividades minerárias, aproveitando-as para outros usos 
  41 Controle e fiscalização do extrativismo mineral, compatibilizando-a com as outras formas de uso e ocupação do solo e com a 

conservação e proteção dos recursos hídricos 
  43 Definição de parâmetros e critérios para que os novos parcelamentos sejam projetados e implantados mediante a observância da 

topografia e dos caminhos naturais de escoamento das águas 
  45 Campanhas de esclarecimento quanto às conseqüências danosas de intervenções e obras capazes de promover ou estimular 

processos erosivos, mediante manuais técnicos contendo orientações e procedimentos 
  46 Elaboração de normas e padrões de projetos de drenagem, com regionalização dos parâmetros e critérios, e divulgação para as 

Prefeituras Municipais, assim como a elaboração de manuais de procedimentos de manutenção das estruturas de drenagem 
  47 Elaboração de Planos Diretores de Drenagem das sub-bacias com áreas urbanas inundáveis, com definições de medidas 

estruturais e não estruturais de combate a inundações 
  55 Programas conjuntos com associações de classe para esclarecimentos e treinamentos de produtores rurais sobre técnicas de 

conservação e manejo adequado dos solos e seus benefícios decorrentes 
  57 Recomposição dos ecossistemas ao longo dos arrozais 
  49 Estudos específicos regionalizados sobre os processos de erosão laminar e linear, considerando-se os tipos de solo, 

declividades, tipo de uso e proposições de medidas preventivas, assim como estudos hidrosedimentológicos sobre os processos 
de assoreamento dos cursos de água em microbacias 

  34, 36, 37  
  51 Recuperação e preservação de da cobertura vegetal de mananciais de abastecimento público, melhorando também a produção 

de água dos mesmos 
  52 Controle das cargas poluidoras afluentes 
  53 Uso racional das áreas do entorno e dos reservatórios da represas 
  54 Criação de condições para empreendimentos de parques temáticos e áreas de lazer, junto às represas  
Critério 3 – 
Ecossistemas 
Importantes 

12% 67 Monitoramento dos problemas com a mortandade de peixes, ao longo do tempo (na última década, p. ex.), o período (época de 
estiagens, p. ex.), a sua localização e as causas prováveis, tomando medidas rígidas para evitar esses acidentes. 

  68 Controle permanente dos estoques pesqueiros, incentivando a participação dos municípios e associações de pescadores, 
promovendo o uso de equipamentos de pesca adequados, instituindo reservas pesqueiras e incrementando ações de fiscalização 

  69 Prosseguimento do Programa Peixe-Dourado 
  70 Implantação do Sistema Automático para Reconhecimento e Quantificação de Algas Presentes na Água. 
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,  

11, 12, 13, 14, 15, 16,17,  
18,19, 20, 21, 22, 23, 24,  
25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 

32, 33, 34, 87, 88 

 

  71 Fiscalização do tráfico de animais silvestres e controle das atividades ilegais de caça 
  72 Criações de animais exóticos 
  73 Formações de vegetação como corredores para a fauna 
  74 Fiscalização e controle de podas irregulares. 
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Critério Taxa de 
Substituição 

N° da  
Ação 

Descrição Resumida  
das Ações 

Critério 3 – 
Ecossistemas 
Importantes 

12% 75 Proposição de Plano de Manejo Ambiental para preservação e recuperação de reservas biológicas, como parques, através da 
recuperação da flora 

  66, 80  
  76 Realização de um inventário da área total dos banhados existentes na bacia para o estabelecimento de políticas de conservação 

desses sistemas 
  44, 47  
  77 Fornecimento de incentivos fiscais, como a isenção de IPTU, para imóveis cuja área compreendem florestas, como forma de 

incentivo à preservação 
Critério 4 – 
Disponibilidade de 
Água 

11,5% 104 Redução das perdas físicas de água pelo setor de abastecimento público, através da manutenção dos equipamentos, evitando os 
vazamentos e controlando o desperdício de água por negligência operacional e problemas nos equipamentos 

  105 Criação de programas de instalações de medidores de vazão e procedimentos para coleta e processamento dos valores medidos 
para as indústrias 

  106 Criação de programas de incentivo para um maior aproveitamento dos mananciais subterrâneos pelas indústrias 
  107 Cadastramento dos usuários irrigantes, tipos de irrigações, características dos equipamentos utilizados, culturas e áreas 

irrigadas e medições de vazões, para regularização das outorgas 
  108 Prestação de assistência técnica e apoio aos irrigantes, com o objetivo de otimizar os sistemas de irrigação, mediante a 

estruturação de cursos sobre técnicas de irrigação, com abordagem de necessidades, desperdícios e controle do uso da água, 
tipos e adequação dos equipamentos. 

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,  
11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 
18, 19,20, 21, 22, 23, 24,  
25, 26, 27, 28, 29, 30,31,  

32, 33, 34, 87, 88, 82, 
83, 84 

 

  109 Fiscalização da localização e a qualidade técnica construtiva e operacional dos poços de extração das águas subterrâneas 
  110 Manutenção regular das fossas sépticas para evitar a contaminação dos mananciais subterrâneos 
  111 Elaboração de um cadastro de poços tubulares profundos, visando o controle da utilização e retirada das águas subterrâneas da 

bacia para não exceder os limites dos mananciais. 
Critério 1 – Qualidade 
da Água 

11% 4 Construção de novas estações de tratamento de esgotos domésticos, assim como ampliação e aprimoramento dos processos de 
tratamento das estações de tratamento já existentes. 

  5 Construção de novas redes coletoras de esgotos domésticos, assim como ampliação das redes coletoras já existentes 
  6 Construção de estações de bombeamento para elevação dos níveis dos efluentes líquidos domésticos 
  7 Redução das infiltrações das redes coletoras separadoras, através da manutenção freqüente dos equipamentos 
  8 Utilização de efluentes domésticos para irrigação de parques e jardins e reaproveitamento de lodos de estações de tratamento de 

esgotos para a compostagem de resíduos sólidos ou como condicionantes de solo agrícola 
  9 Implantação de sistemas de fossas sépticas e sumidouros como forma de tratamento de efluentes domésticos nas zonas rurais 
  1, 2  
  10 Construção de canais e sistemas de infiltração para contenção da drenagem pluvial urbana, que carreia para os cursos d'água 

esgotos domésticos não coletados e uma série de outros efluentes e detritos 
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Critério Taxa de 
Substituição 

N° da  
Ação 

Descrição Resumida  
das Ações 

Critério 1 – Qualidade 
da Água 

11% 16 Criação de programas de orientação para os produtores rurais sobre o manejo adequado dos efluentes originados da pecuária de 
leite e corte, através da organização de cursos de informações e treinamento com equipes especializadas, assim como o 
cadastramento dos mesmos 

  17 Compostagem enclausurada de estercos, para evitar a sua dispersão e carreamento para os rios 
  18 Construção de lagoas de detenção, implantação de banhados artificiais e recuperação de banhados naturais já existentes, como 

tratamento parcial das drenagens de estábulos, pocilgas e aviários. 
  19 Construção de diques de segurança para retenção das drenagens dos efluentes das atividades agropecuárias para os cursos 

d’água 
  20 Reaproveitamento dos efluentes rurais ricos em nutrientes, como os efluentes de pocilgas, que são ricos em Nitrogênio, para a 

fertilização de culturas agrícolas 
  26 Tratamento das lixívias oriundas dos aterros de resíduos sólidos domésticos mal acondicionados, através da biorremediação “in 

loco” 
  28 Formação de associações ou consórcios de municípios visando a para implantação e operação conjunta de aterros sanitários 

(dispositivos de disposição de resíduos sólidos) 
  29 Identificação, cadastramento, classificação e enquadramento, na legislação ambiental, de todas as indústrias situadas na Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos 
  30 Fiscalização por parte dos órgãos responsáveis sobre os sistemas de tratamento dos efluentes industriais de todas as indústrias, 

mas principalmente sobre as empresas de pequeno e médio porte, assim como sobre as condições e a localização dos aterros de 
resíduos sólidos industriais 

  31 Utilização de processos de reuso da água pelo setor, visando a diminuição da quantidade de efluentes lançados nos cursos 
d'água e à racionalização do uso da água na captação 

  32 Reaproveitamento de lodos industriais para a alimentação animal e reuso dos efluentes tratados para atividades industriais 
menos nobres 

  33 Implantação de programas de incentivo à utilização de tecnologias limpas e de minimização dos resíduos industriais 
  3, 87, 88  
  11 Estabelecimento de centros de divulgação técnica e treinamento para os agricultores sobre a adoção do receituário agronômico 

(também para donos de casas agropecuárias), o uso de agrotóxicos quanto a sua manipulação, aplicação e durabilidade no meio 
ambiente, assim como a disposição adequada das embalagens. 

  12 Investimento regional em pesquisas de sistemas de produção que visem um maior equilíbrio entre as culturas e os agentes 
agressivos (inços, insetos e agentes patológicos) 

  13 Concessão de créditos especiais para produtores que adotarem sistemas mais ecológicos de produção 
  14 Criação de setores especiais nas feiras públicas, CEASA e supermercados, para produtos isentos de agrotóxicos oriundos de 

propriedades certificadas 
  15 Criação de cursos de agroecologia e concessão de bolsas para os freqüentadores 
  34  
  21 Implantação de unidades de separação de materiais recicláveis e compostagem de resíduos sólidos domésticos nos municípios 
  22 Implantação da coleta seletiva de lixo nos municípios e ampliar a área de abrangência da coleta seletiva nos municípios que já 

adotaram esta prática 
  23 Ampliação da coleta tradicional de lixo doméstico, procurando abranger o maior número possível de domicílios com coleta de 

lixo 
Quadro 9.35. Ações de Aperfeiçoamento para a Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos Considerando as Taxas de Substituição dos Critérios (Contin.). 
 



 345

Critério Taxa de 
Substituição 

N° da  
Ação 

Descrição Resumida  
das Ações 

Critério 1 – Qualidade 
da Água 

11% 24 Conscientização da população, através de programas de educação ambiental de massa, sobre a importância do 
acondicionamento correto dos resíduos sólidos domésticos, tanto para a preservação do meio ambiente quanto para a redução 
de doenças 

  25 Fiscalização dos órgãos responsáveis sobre as condições e a localização dos aterros de resíduos sólidos domésticos, 
realocando lixões de zonas críticas ambientais 

  27 Desobstrução de canais de drenagem pluvial urbana por resíduos sólidos domésticos não coletados ou dispostos 
inadequadamente pela população 

Critério 5 – Saúde 10% 101 Ampliação do número de domicílios com instalações sanitárias ligadas à rede geral ou com sistemas de fossas sépticas 
ligadas à rede pluvial 

  5  
  102 Ampliação do número de domicílios ligados à rede geral de abastecimento público 
  103 Análise da qualidade da água distribuída, verificando se atende aos padrões de potabilidade, verificando a qualidade da água 

dos mananciais de captação para abastecimento público e dos sistemas de abastecimento 
  51, 52, 53  
Critério 11 – Efetivid. 
de Políticas Públicas 

9% 82 Aprovação do enquadramento dos corpos d’água em classes de uso preponderantes e desenvolver ações para sua efetivação  
 

  83 Implantação e manutenção de sistema de informações sobre os recursos hídricos da bacia, iniciando com o cadastramento 
dos usuários das águas da bacia, para avaliar as demandas de água existentes na bacia hidrográfica e sua variação no tempo e 
a distribuição no espaço, dando subsídios para a implantação da outorga e da cobrança pelo uso da água 

  84 Instalação e manutenção das Agências de Bacias Hidrográficas, assim como subsídios para a instalação de novos Comitês de 
Bacias Hidrográficas e para a manutenção dos Comitês já existentes 

  2  
  85 Implantação de programas de incentivos a empresas e municípios que executam planos e programas de proteção e 

preservação de recursos hídricos, como ICMS Ecológico 
  86 Elaboração de projetos de recuperação e preservação dos recursos hídricos da bacia para que sejam inseridos e contemplados 

por programas de gestão ambiental mais amplos, para várias bacias, como o Pró-Guaíba 
  87 Ampliação das redes hidrológica e de monitoramento da qualidade da água, aumentando o número de estações de 

amostragem, assim como regularizando os períodos de coleta e análise de dados 
  88 Avaliação estatística dos dados gerados pela Rede Integrada de Monitoramento da Qualidade da Água, em projeto conjunto 

entre a UNISINOS (Universidade do Vale dos Sinos), a FEPAM e o COMITESINOS 
Critério 10 – 
Competitividade 

6% 59 Elaboração de projetos e implantação de obras para recuperação de vossorocas em áreas periurbanas 

  60 Proporcionamento de condições de implantação de mecanismos que estimulem ocupações compatíveis com os objetivos das 
áreas de intervenção 

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27, 
28,29,30,31,32,33,34,87, 
88,39,40,42,44,53,54, 69 

 

  61 Ampliação do turismo rural 
  62 Definição das zonas de preservação ambiental, visando ampliar o número de trilhas ecológicas para a prática de ecoturismo 
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Critério Taxa de 
Substituição 

N° da  
Ação 

Descrição Resumida  
das Ações 

Critério 8 – Custo da 
Água 

5,5% 63 Exploração de novos mananciais de abastecimento de água localizados nos próprios municípios 

  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 11, 12, 13, 14, 15, 16,17 
 18,19,20,21,22,23,24,25  
26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 51,52,53, 87, 88 

 

  51, 52, 53  
Critério 9 – Custos 
Estruturais e Não 
Estruturais 

5 % 1 Inserção das empresas concessionárias responsáveis pelo abastecimento público e esgotamento sanitário da bacia no Programa 
de Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES), da Agência Nacional de Águas (ANA), fazendo com que as fontes de 
poluição oriundas do lançamento de efluentes domésticos nos cursos d'água da bacia sejam tratadas, com recursos a fundo 
perdido. 

  2 Implantação da cobrança pelo uso da água, através da elaboração e implantação do Plano de Bacia Hidrográfica, como forma 
de gerar recursos para tratar as fontes de poluição dos recursos hídricos da bacia, agilizando também a implantação do Sistema 
de Gestão de Recursos Hídricos como um todo na bacia. 

  3 Estudos para a obtenção de recursos de cooperação nacional e internacional para o desenvolvimento de projetos e programas 
para a recuperação, conservação e preservação dos recursos hídricos da bacia. 

  86, 92  
Critério 6 – Lazer 2% 78 Informação à população sobre os locais inadequados para a recreação de contato primário e para a pesca recreativa, advertindo-

a sobre as possíveis conseqüências, como a probabilidade de doenças de veiculação hídrica, tanto com relação ao contato direto 
com a água contaminada, quanto à qualidade do pescado 

  79 Licenciamento e orientação técnica aos gerentes de balneários, do tipo pesque-pague 
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 
17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 87, 88 

 

  80 Fiscalização da preservação de Unidades de Conservação 
  81 Incentivo à população para utilização dos parques municipais, principalmente como opção de lazer ativo e contemplativo, 

instalando infra-estrutura básica, constituída de sanitários, praça de brinquedos infantis, ajardinamento, bancos, pista para 
prática de ginástica, vigilância e outros 

  54, 61, 62  
Critério 12 – Fisc. de 
Atividades de Risco 

1% 64 Controle do transporte de cargas perigosas 

  65 Criação de parcerias entre as Guardas Municipais e as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, visando a formação de 
Grupos de Defesa Ambiental 

  25, 30, 37, 41  
  66 Aquisição de imagens satélites, confecção de mosaicos fotográficos, cartas hidrogeológicas e elaboração de mapas básicos 

digitais, visando o mapeamento do uso do solo, controlando o desmatamento e a devegetação de áreas acima dos limites 
admissíveis, e mantendo a atualização desses dados 

  35, 74, 80  
Quadro 9.35. Ações de Aperfeiçoamento para a Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos Considerando as Taxas de Substituição dos Critérios (Contin.). 



 347

 O Quadro 9.36 abaixo apresenta uma comparação entre as duas análises. 

 

Ordem Estabelecida pela Necessidade de Elevar a 
Pontuação Local 

Ordem Estabelecida pela Pontuação 
Global – Taxas de Substituição 

Critérios Ordem Pontuação 
Situação Atual 

Pontuação 
das Ações 

Taxa de 
Substituição 

Ordem 

Critério 9 – Custos 
Estruturais e Não Estruturais 

1° - 56 126 0,05 10° 

Critério 1 – Qualidade da 
Água 

2° - 33,81 80,22 0,11 5° 

Critério 2 – Ocupação e 
Manejo do Solo 

3° - 2,96 83,04 0,13 2° 

Critério 10 – 
Competitividade 

4° - 2,84 97,48 0,06 8° 

Critério 8 – Custo da Água 
 

5° 0 100 0,055 9° 

Critério 12 – Fiscalização de 
Atividades de Risco 

6° 0 100 0,01 12° 

Critério 3 – Ecossistemas 
Importantes 

7° 10,46 88,14 0,12 3° 

Critério 6 – Lazer 
 

8° 16,50 100 0,02 11° 

Critério 11 – Efetividade de 
Políticas Públicas 

9° 24 100 0,09 7° 

Critério 7 – Cidadania 
 

10° 28,63 100 0,14 1° 

Critério 5 – Saúde 
 

11° 45,92 79,54 0,10 6° 

Critério 4 – Disponibilidade 
de Água 

12° 66,32 102,53 0,115 4° 

Quadro 9.36. Comparação entre a Ordenação Estabelecida pelas Pontuações Local e Global para 
Priorização de Ações de Aperfeiçoamento. 
 

 
 Analisando-se o Quadro 9.36 acima, pode-se observar que a priorização das ações, 

estabelecida pela ordem das taxas de substituição dos Critérios, poderia melhorar ainda mais o 

desempenho global de uma ação ou estratégia.  

 
Segue-se um exemplo: 

 
Se o conjunto das ações que elevam o desempenho do Critério 7 de  28,63 pontos para 

100 pontos forem implementadas (89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 38, 98, 99, 100, 11, 13, 

15, 16, 24, 55, 69), elas serão capazes de gerar um resultado global mais elevado do que o 

conjunto de ações (59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 87, 88, 39, 40, 42, 44, 53, 54, 69, 61, 62, 54), 

que melhoram, por exemplo, o desempenho do Critério 10, considerado de forma isolada. 

Assim, segue que: 
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Contribuição atual do Critério 7: 28,63 x 0,14 = 4,01 pontos 

Contribuição após implantar o conjunto de ações: 100 x 0,14 = 14 pontos 

Diferença após implementação das ações: 14 – 4,01 = 9,99 pontos 

 
Da mesma forma, faz-se para o Critério 10: 

 
Contribuição atual do Critério 10: - 2,84 x 0,06 = 0,17 pontos 

Contribuição global após implantar conjunto de ações:  97,48 x 0,06 = 5,85 pontos 

Diferença após implementação das ações: 5,85 – 0,17 = 5,68 pontos 

 

 Embora este raciocínio esteja bastante simplificado, pois algumas ações impactam 

em outros Critérios, ele serve para mostrar que a consideração das taxas de substituição dos 

Critérios precisa predominar sobre a consideração isolada da capacidade de elevar-se a 

pontuação dentro de um Critério isolado. Assim, adotando-se o critério de maior taxa de 

substituição dos Critérios, na implementação das ações, pode-se obter um ganho maior de 

eficiência em relação à ordem estabelecida pela pontuação local. 

 Isto sugere que, em situação de falta de recursos, deveriam ser priorizadas, 

sucessivamente, as ações que impactam positivamente nos seguintes Critérios: Critério 7, 

Critério 2, Critério 3, Critério 4, Critério 1 e Critério 5.  

  
9.5.2 Geração de Estratégias Globais Para Avaliação 

 Segundo Leemhuis (1985, p. 31), as estratégias podem ser definidas como “caminhos 

para atingir um determinado objetivo”. Assim, neste trabalho, as estratégias a serem 

identificadas devem buscar a “Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos” e todos os aspectos que estão envolvidos 

neste contexto. Seguindo o paradigma construtivista, essas estratégias serão identificadas 

juntamente com os decisores do problema, e, uma vez listadas, serão convertidas em ações 

potenciais e serão avaliadas. Assim, pode-se fazer uma avaliação das ações de melhor 

desempenho, eliminando-se aquelas que venham a apresentar resultados inferiores. Esta fase 

visa aglutinar as ações de aperfeiçoamento ou mesmo a criação de novas ações potenciais 

para compor as estratégias globais.  

 Um dos resultados fornecidos pelo modelo proposto para o planejamento dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, até esta etapa, é que, para levar o 
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resultado obtido para a fronteira da eficiência, é necessário priorizar as ações que impactam 

de forma mais positiva nos Critérios com maiores taxas de substituição. Porém, no caso de um 

problema de tamanha complexidade, isto seria simplificar excessivamente a análise.  

 Assim, é preciso verificar alguns fatos que são de efeito prático e que vão além da 

mera análise teórica. Como as decisões afetam áreas extremamente heterogêneas, o problema 

é dividido em cinco áreas de decisão. É importante distinguir áreas de decisão de Critérios. 

Os Critérios considerados na estruturação do problema representam o sistema de valores dos 

decisores, enquanto que as áreas de decisão representam apenas um artifício para permitir a 

geração de estratégias. A Figura 9.40 abaixo apresenta as áreas de decisão definidas para o 

problema. 
 

Figura 9.40. Áreas de Decisão do Problema. 

  

 Cada área de decisão precisa ser subdividida mais vezes. Assim, a área de recursos 

hídricos envolve decisões sobre a recuperação da qualidade das águas e a conservação da 

quantidade das águas. Já a área de ocupação e manejo do solo lida com o planejamento do 

solo em áreas urbanas e com a conservação e manejo do solo em áreas rurais. A área de 

ecossistemas e preservação ambiental envolve questões sobre ecossistemas aquáticos e áreas 

de preservação, assim como sobre a recuperação de áreas degradadas. A área de bem-estar 

social e fortalecimento das instituições volta-se para as questões de saúde pública, lazer, 

educação ambiental e fortalecimento institucional. A área de apoio político-institucional lida 

com o sistema de gestão de recursos hídricos, a fiscalização de atividades de risco e com os 

incentivos ao desenvolvimento sustentável. A divisão das áreas de decisão em sub-áreas de 

decisão é apresentada no Quadro 9.37 abaixo. 

 

Área de Recursos HídricosÁrea de Recursos 
Hídricos

Área de Ocupação e 
Manejo do Solo

Área de Ecossistemas e 
Preservação Ambiental

Área de Bem-Estar Social e 
Fortalecimento das Instituições

Área de Apoio Político-
Institucional
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Áreas de 
 Decisão 

Sub-Áreas de 
 Decisão 

Área de Recursos Hídricos Recuperação da Qualidade das Águas 
 

 Conservação da Quantidade das Águas  
 

Área de Ocupação e Manejo do Solo Planejamento do Solo em Áreas Urbanas 
 

 Conservação e Manejo do Solo em Áreas Rurais 
 

Área de Ecossistemas e Preservação 
Ambiental 

Ecossistemas Aquáticos e Áreas de Preservação 

 Recuperação de Áreas Degradadas 
 

Área de Bem-Estar Social e 
Fortalecimento das Instituições 

Saúde Pública 

 Lazer 
 

 Educação Ambiental 
 

 Fortalecimento Institucional 
 

Área de Apoio Político- 
Institucional 

Sistema de Gestão de Recursos Hídricos 
 

 Fiscalização de Atividades de Risco 
 

 Incentivos ao Desenvolvimento Sustentável  

Quadro 9.37. Áreas de Decisão e Sub-Áreas de Decisão do Problema. 

 

 Na geração de estratégias, adota-se a seleção de um grupo de ações. A avaliação final 

usará como critério de seleção a estratégia que apresentar o melhor resultado para o problema 

em questão, que será representado pela maior pontuação global, considerando-se os limites 

reais de implementação e a busca do equilíbrio entre os valores e preferências dos três grandes 

grupos de interesse que representam os desejos da sociedade da bacia, mediante o 

COMITESINOS, decisores deste trabalho. 

 Além da definição das áreas de decisão, foram considerados outros critérios para a 

geração das estratégias, como: as condições atuais da qualidade das águas da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos e a possibilidade de mudança das condições atuais para atingir o 

enquadramento dos cursos d’água em classes de uso preponderantes; a disponibilidade de 

recursos técnicos e financeiros para efetuar essas mudanças; e a ênfase para outros critérios 

considerados relevantes pelos decisores para a Recuperação, Conservação e Preservação dos 

Recursos Hídricos da Bacia. O planejamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do 

rio dos Sinos poderia tornar-se mera ficção se não fossem considerados estes aspectos.  

 As fontes possíveis para a obtenção dos recursos técnicos e financeiros são: os 

Orçamentos Públicos, provenientes do Orçamento Geral da União, do Fundo de Compensação 
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Financeira do Aproveitamento de Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia, o 

Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 

FEHIDRO e os Orçamentos Municipais; Recursos Regionais, provenientes das Tarifas dos 

Departamentos/Serviços Autônomos de Água e Esgoto e as Receitas da Cobrança pelo Uso da 

Água; e Financiamentos Nacionais e Internacionais, onde diversas organizações dispõem de 

linhas de financiamentos nas quais se enquadram algumas das ações sugeridas, dentre as quais 

citam-se, entre as Organizações Nacionais, a Caixa Econômica Federal (CEF), o  Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES); entre as Organizações Internacionais, podem-se citar o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD). O  tempo é um recurso escasso que impede que todas as ações sejam executadas em 

um dado momento.  

 Em função destas questões práticas, serão apresentadas estratégias para as quais se 

aceitam cenários com restrições, e cenários em que as restrições são relaxadas até certo limite. 

De forma ideal, para um cenário totalmente sem restrições, bastaria aceitar as 111 ações, 

implantando-as na ordem de melhor impacto nos Critérios com maiores taxas de substituição. 

Porém, neste caso, estar-se-ia trabalhando sem restrições. Buscando uma análise mais realista, 

é preciso ater-se ao fato do limite de recursos. Desta forma, foram selecionadas, juntamente 

com os decisores do trabalho, quatro estratégias que serão analisadas a seguir, sendo que, para 

a montagem das estratégias, utilizou-se um quadro de geração de estratégias, adaptado a partir 

de uma sugestão de Howard (1988).  

Estratégia 1: 

 A Estratégia 1 apresenta como cenário a manutenção das condições atuais da bacia. 

Este cenário poderia ser obtido, considerando-se as perspectivas e projeções para o futuro, 

mediante a implantação de algumas ações de recuperação ambiental da bacia, assim como 

algumas medidas preventivas. Esta estratégia trabalha com um limite escasso de recursos 

técnicos e financeiros, sendo que a cobrança pelo uso da água não está prevista. 

 Segundo Magna (1996b, p. 127), para que seja possível manter a situação atual da 

bacia hidrográfica do rio dos Sinos no futuro, o excedente de carga poluidora a ser gerado 

pelo crescimento populacional e pelas atividades industriais precisaria ser captado e tratado, 

de forma a manter a qualidade atual dos cursos d’água da bacia, sendo essas medidas 

particularmente importantes para as zonas urbanas dos municípios incluídos na Região 
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Metropolitana de Porto Alegre. As fontes de poluição relativas às atividades agropecuárias da 

bacia também necessitariam de algum tipo de controle, visando à retenção de fertilizantes e ao 

manejo de efluentes, assim como ao controle da erosão e de sólidos transportados. 

 Quanto às fontes de poluição oriundas dos aterros controlados e dos lixões existentes 

na bacia, deve ser feita uma fiscalização para evitar a ampliação dos mesmos, sendo rigorosa 

a exigência quanto ao atendimento dos padrões técnicos necessários para os próximos aterros 

que venham a ser implantados na bacia. Além disso, as atividades de desmatamento de 

nascentes e margens dos rios e arroios que compõem a bacia teriam que ser suspensas, o que 

poderia ser alcançado mediante campanhas de conscientização da população, fiscalização 

ostensiva pelo órgão ambiental responsável, ou até mesmo através da aplicação de sanções. 

Devido à intensa urbanização das regiões do médio e baixo vale do rio dos Sinos, as matas 

ciliares encontram-se totalmente devastadas, principalmente no médio vale do rio dos Sinos e 

no baixo vale de seus principais formadores (rios Paranhana, da Ilha e Rolante). Também 

alguns trechos de matas-galeria, atualmente devastados, teriam que ser revegetados.  

 De acordo com Magna (1996b, p. 128), a obtenção deste cenário para a bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos resultaria, em termos de custos, em investimentos de magnitude 

moderada. Desta forma, foram elencadas as ações para compor a Estratégia 1. O Quadro 9.38 

a seguir mostra essa estratégia, sendo que as ações que a compõem estão salientadas com um 

quadrado em torno do número que representa a ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 353

Áreas de 
 Decisão 

Sub-Áreas de 
 Decisão 

Ações 
 

 
 
 
 
 
 
Área de Recursos 
Hídricos 

 
 
 
Recuperação da Qualidade 
das Águas 
 
 

 
 0          1        4         5         6         7         8         9 
          
  
 10       11      16       17      18        19       20       21 
 
 26       27       28       29       31      32       86      110 
 

  
Conservação da Quantidade 
das Águas  
 

  
  0       104     105    106     107     108     109     111 
   

 
 
Área de Ocupação e  
Manejo do Solo 

 
Planejamento do Solo em 
Áreas Urbanas 
 

  
  0        42       43       44      45       46       47      59 

 
 60 
 

  
Conservação e Manejo do 
Solo em Áreas Rurais 
 

  

  0        49      50         55      56       58        

 
 
Área de Ecossistemas e 
Preservação Ambiental 

 
Ecossistemas Aquáticos e 
Áreas de Preservação 
 

  
  0        51       53       67      68       69       70       71  

      
  72       73      74       75       76      80 
 

  
Recuperação de Áreas 
Degradadas 
 

     

  0        34       35       36      40       48       57        

  
Saúde Pública 
 

  

  0        22       23       52      78      101    102      103 
 

Área de Bem-Estar 
Social e Fortalecimento 
das Instituições 

 
Lazer 
 

  
  0        54       61       62       79       81 

  
Educação Ambiental 
 

  
 0         24       96      97       98      99     100 
 

  
Fortalecimento  
Institucional 
 

  
  0        3        38       89       90       91       92       93 

         
 94       95  

 
 

 
Gestão de Recursos Hídricos 
e Monitoramento Ambiental 
 

  

  0         2        66       82       83      84       87      88 

 

Área de Apoio Político- 
Institucional 

 
Fiscalização de Atividades 
de Risco 
 

  
  0        25       30       37      39       41      64       65      
 

  
Incentivos ao 
Desenvolvimento 
Sustentável  
 

  
  0       12       13       14       15       33       63       77     

 
 85 

Quadro 9.38. Seleção das Ações para a Estratégia 1. 
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 É importante lembrar que os parâmetros de comparação sempre serão as Figuras 9.26 

e 9.27, que foram apresentadas anteriormente e que mostram, respectivamente, o modelo 

geral da equação de valor e os perfis de impacto da “situação atual da bacia hidrográfica do 

rio dos Sinos”. Também vale lembrar que existem dois parâmetros de avaliação em questão: a 

pontuação local, em cada Critério, e a pontuação global, em que são consideradas as taxas de 

substituição dos Critérios. O Quadro 9.35, apresentado anteriormente, mostra quais as ações 

que impactam em cada um dos Critérios do modelo. 

 Desta forma, apresenta-se o cálculo da pontuação, tanto local, como global para, a 

seguir, apresentar-se o perfil de impacto global de antes e depois da implementação da 

estratégia. O Quadro 9.39 abaixo apresenta o impacto local das ações que pertencem à 

Estratégia 1 sobre a “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos”. 

 
Critério  Sub-Critério  Ações Mudança de 

Nível 
Impacto Local 

Critério 1 – Qualidade da Água Sub-Critério1.1.1 5 N1 para N3 - 105 para -37  
 Sub-Critério1.1.4.2 16, 17, 19 N1 para N3 - 43 para 0 

Critério 2 – Ocupação e Manejo do 
Solo 

Sub-Critério2.2.1.1 35 N1 para N2 - 50 para 0 

 Sub-Critério2.2.1.2 35 N1 para N2 - 50 para 0 
 Sub-Critério2.2.3 40 N1 para N2 - 14 para 0 
Critério 3 – Ecossistemas Importantes Sub-Critério3.2.2 35 N2 para N3 0 para 27 
 Sub-Critério3.3.2 35 N3 para N4 50 para 100 
Critério 5 – Saúde Sub-Critério5.2 5 N3 para N4 33 para 67 
Critério 7 – Cidadania Sub-Critério7.2 16, 69, 97 N4 para N5 36 para 63 
Critério 9 – Custos Estruturais e Não 
Estruturais 

 3, 86, 92 N1 para N2 - 56 para -35 

Critério 10 – Competitividade Sub-Critério10.1 5, 16, 17,19, 40, 69 N1 para N2 - 50 para 0 
Critério 12 – Fiscalização de 
Atividades de Risco 

Sub-Critério12.1 25 N2 para N3 0 para 57 

Quadro 9.39. Impacto das Ações da Estratégia 1 sobre a Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos. 
 

 A Figura 9.41 a seguir apresenta o resultado global obtido com a aplicação da 

Estratégia 1 para a “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos”, com que se utilizou 

a Equação Geral do Modelo de Valor para efetuar o cálculo da mesma.  
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Figura 9.41. Impactos Globais da Estratégia 1 sobre a Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos. 
 

 
 Analisando-se a Figura 9.41 acima, pode-se observar que a Estratégia 1 muda a 

pontuação global da “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos” de 12,91 pontos 

para 24,78 pontos. Apesar de modestos, estes impactos causam uma melhoria de 11,87 pontos 

globais. 

 A Figura 9.42 a seguir apresenta o impacto local da Estratégia 1 sobre cada um dos 

Critérios do modelo, assim como a pontuação global obtida pela mesma sobre a “situação 

atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos”. Assim, pode-se verificar que os maiores 

impactos acontecem sobre os seguintes Critérios: Critério 12 – Fiscalização de Atividades de 

Risco, que melhora o seu desempenho em 38 pontos, Critério 10 – Competitividade, que 

melhora o seu desempenho em 32 pontos, Critério 5 – Saúde e Critério 9 – Custos Estruturais 

e Não Estruturais, que melhoram o seu desempenho ambos em 21 pontos, Critério 1 – 

Qualidade da Água, que melhora o seu desempenho em 18 pontos, Critério 3 – Ecossistemas 

Importantes, que melhora o seu desempenho em 17 pontos, e Critério 2 – Ocupação e Manejo 

do Solo e Critério 7 – Cidadania, que melhoram o seu desempenho ambos em 9 pontos. Entre 

esses critérios, se mantêm entre os níveis de referência Bom e Neutro, ou seja, entre os níveis 

competitivos, o Critério 12, o Critério 10, o Critério 5, o Critério 3, o Critério 7 e o Critério 2, 

ficando porém este último com uma pontuação bastante baixa, com apenas 6 pontos. Além 

Critério 1

Estratégia 1 = 0,11x {0,64 x [0,35 x – 37 + 0,29 x 72 + 0,22 x 0 + (0,14 x (0,33 x – 43 + 0,67 x 0)] + 0,36 x – 55} + 0,13 x {0,53 x (0,64 x 0 + 0,36 x 0) + 0,47 x [0,42 x 

x (0,43 x 0 + 0,33 x 0 + 0,24 x 50) + 0,35 x (0,38 x 59 + 0,62 x 0) + 0,23 x 0]} +   0,12 x

Critério 2 Critério 3

{0,33 x (0,36 x -18 + 0,64 x 0) + 0,25 x (0,36 x 0 + 0,64 x 27) + 0,42 x (0,40 x

x 0 + 0,60 x 100)} + 0,115 x

Critério 4

{0,64 x (0,64 x 100 + 0,36 x - 22) + 0,36 x (0,64 x 100 + 0,36 x 57)} + 0,10 x

Critério 5

{0,38 x 67 + 0,62 x 67} +  0,02 x

Critério 6

{0,50 x 0 + 0,17 x 0 +

+ 0,33 x 50} + 0,14 x 

Critério 7

{0,67 x 25 + 0,33 x 63}   +   0,055 x

Critério 8

{0}     +  0,050 x {- 35}   +  0,060 x

Critério 9 Critério 10

{0,64 x 0 + 0,36 x 81} +    0,090 x

Critério 11

{0,36 x 0 + 0,16 x 0 + 0,48 x 50} +

Critério 12

+ 0,010 x {0,67 x 57 + 0,33 x 0} = 24,78 pontos 

Níveis de
Excelência

Níveis 
Competitivos

Níveis 
Críticos

120
100
80
60
40
20
0

-20
-40
-60

24,78 pontos
12,91 pontos

Impacto Global 
da Estratégia 1

Pontuação da Estratégia 1

Pontuação da Situação Atual da Bacia
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disso, mesmo melhorando o seu desempenho, o Critério 9 e o Critério 1 ainda permanecem 

abaixo da fronteira da eficiência, com uma pontuação de -35 e -16 pontos, respectivamente. 

Os Critérios 4 – Disponibilidade de Água, Critério 6 – Lazer, Critério 8 – Custo da Água e 

Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas permaneceram com a sua pontuação inalterada, 

devido ao fato de a Estratégia 1 não exercer nenhum tipo de impacto sobre eles. A Figura 9.42 

foi feita no software HIVIEW (BARCLAY, 1984), sendo que qualquer outro software de 

planilha de cálculo pode auxiliar os decisores a compreenderem melhor de que forma as ações 

estão sendo avaliadas. 

 

 
 
Figura 9.42. Comparação entre a Avaliação Parcial e Global da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do 
Rio dos Sinos e da Estratégia 1. 
 
  

 A Estratégia 1 melhora pouco o desempenho da “situação atual da bacia hidrográfica 

do rio dos Sinos”, mantendo a tendência do grau de desnível da situação atual, não 

apresentando nenhum tipo de impacto sobre a área de decisão Ocupação e Manejo do Solo e 

apresentando apenas 3 ações sobre a área de Bem-Estar Social e Fortalecimento Institucional, 

impactando sobre a área de decisão de Recursos Hídricos com apenas 5 ações e, sobre a área 

de decisão de Apoio Político-Institucional, com apenas 1 ação. 
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 Porém, tendo em mente que o objetivo estratégico dos decisores é a Recuperação, 

Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 

mediante o enquadramento dos cursos d’água em classes de uso preponderantes, serão 

propostas a seguir as outras 3 estratégias, onde se espera atingir os objetivos dos decisores de 

forma acordada entre todos os grupos de interesse que pertencem ao COMITESINOS, e 

segundo as condições existentes.  

Estratégia 2: 

 A Estratégia 2 apresenta como cenário a busca da mudança das condições atuais da 

qualidade das águas da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, de acordo com o enquadramento 

dos cursos d’água em classes de uso preponderantes realizado na bacia, conforme a Lei 

Estadual n° 10.350/94. Nesta estratégia, parte-se do princípio de que existem recursos 

técnicos e financeiros para tratar todas as fontes de poluição dos recursos hídricos da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos, consideradas neste trabalho, que correspondem aos efluentes 

domésticos, efluentes industriais, resíduos sólidos domésticos, efluentes agrícolas e às áreas 

degradadas, que incluem a erosão natural e artificial de pedreiras, saibreiros, matas, 

reflorestamentos e culturas, através de medidas estruturais e não estruturais, sendo prevista a 

implementação da cobrança pelo uso da água.  

 Assim, segundo Magna (1996b, p. 128), este cenário poderia ser obtido mediante a 

implantação de processos de coleta e tratamento de esgotos domésticos, em nível primário e 

secundário, em praticamente todas as zonas urbanizadas da bacia. Desta forma, nos 

municípios de Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, Novo Hamburgo, São Leopoldo, 

Sapucaia do Sul, Esteio e Canoas, situados no trecho inferior do rio dos Sinos (classificado 

atualmente em classe 4 e enquadramento em classe 3), o tratamento dos esgotos em nível 

secundário precisaria ser intensificado, sendo que algumas Estações de Tratamento de 

Esgotos (ETE) necessitariam adotar tratamentos do tipo convencional e outras necessitariam 

acrescer procedimentos adicionais visando ao aumento da eficiência dos tratamentos 

realizados. Para viabilizar os sistemas de tratamento, além da construção de Estações de 

Tratamento de Esgotos (ETE), seria necessário implantar redes coletoras de esgotos e estações 

de bombeamento para elevação dos níveis dos efluentes líquidos. Nas zonas rurais, para evitar 

o lançamento dos efluentes domésticos in natura nos cursos d’água da bacia, os esgotos 

precisariam ser tratados em nível primário, através de fossas e sumidouros. 
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 Com relação às fontes de poluição oriundas do lançamento de efluentes industriais, 

que já vêm sendo tratados pela iniciativa privada, seria necessária maior fiscalização e 

controle do órgão ambiental responsável, a FEPAM, principalmente sobre as indústrias de 

pequeno e médio porte, que exercem suas atividades na região da bacia. Além disso, seria 

preciso estabelecer que todas as indústrias da região tratassem seus efluentes com uma 

eficiência mínima de remoção de cargas poluentes, de acordo com as classes de uso das águas 

estabelecidas pelo processo de enquadramento. 

 A fonte de poluição dos recursos hídricos da bacia, referente aos resíduos sólidos 

domésticos, deveria ser tratada mediante a implantação de sistemas de coleta, tratamento e 

disposição final dos resíduos. Segundo Magna (1996b, p. 142), esses sistemas deveriam 

envolver a triagem de materiais recicláveis, a disposição final adequada em aterros sanitários, 

e a compostagem de material orgânico como etapa intermediária. Poderiam ser implantadas 

unidades de matérias recicláveis ou usinas de lixo, ou ainda poderia ser adotado o tratamento 

em usinas de incineração. Optando-se por aterros sanitários, os locais mais apropriados 

deverão ser selecionados em função das características do substrato, com o objetivo de 

preservar as águas subterrâneas, da proximidade a mananciais de águas superficiais e a áreas 

de proteção ambiental, das condições de declividade dos terrenos e outros aspectos técnicos 

relevantes. Além disso, os lixões já existentes na bacia deverão ser transformadas em aterros 

sanitários, dotados de processos tecnológicos compatíveis ou, pelo menos, remediados de 

maneira emergencial, mediante o disciplinamento do lixo, da drenagem das águas superficiais 

e dos gases, e do tratamento das fundações. Seguindo esses procedimentos, a transformação 

posterior em aterros sanitários ficará facilitada. 

 As fontes de poluição originadas das atividades agropecuárias da bacia necessitariam 

de diversas medidas de contenção. De acordo com Magna (1996b, p. 143), seria necessário 

efetuar algum tipo de tratamento para as drenagens dos estábulos, pocilgas e aviários, para 

evitar o lançamento desses efluentes in natura diretamente nos cursos d’água da bacia, 

reduzindo, assim, sensivelmente a presença de coliformes fecais e outras bactérias nas águas 

da bacia. Este tratamento poderia ser feito através de lagoas de detenção, implantação de 

banhados artificiais e recuperação dos banhados naturais já existentes. Também poderia ser 

feita a compostagem enclausurada de estercos e construídos diques de segurança para reter 

essas drenagens, além das cargas poluentes oriundas dos agrotóxicos. Além dessas medidas, 

deveriam ser implantados programas de orientação para os produtores rurais sobre o manejo 

adequado dos efluentes originados da pecuária de leite e corte, através da organização de 

cursos de informações e treinamento com equipes especializadas, assim como o 



 359

cadastramento dos mesmos. Também deveriam ser oferecidos cursos sobre o manejo 

adequado dos solos, em função das suas características regionais. 

 Quanto à questão da recuperação da cobertura vegetal da bacia, assim como da 

manutenção das Unidades de Conservação existentes e a implantação de novas, devem ser 

elaborados e implementados programas específicos, como programas de reflorestamento de 

solos, considerando os custos para a aquisição de mudas, mão-de-obra e incentivos aos 

produtores rurais que aderissem ao programa, assim como a manutenção de equipes 

especializadas para atuarem como guardas florestais. 

 Uma das formas de buscar a contenção do assoreamento dos cursos d’água da bacia 

poderia ser através da execução de lagoas de silte regionais ou entre loteamentos agrícolas. O 

controle da erosão também poderia ser feito mediante processos de terraceamento, 

implantação de faixas de gramíneas, reflorestamento de áreas degradadas, enleivamento e 

construção de barreiras à beira de canais e riachos. Além disso, a revegetação das nascentes 

dos cursos d’água, assim como das margens dos rios e arroios da bacia, é medida premente 

para a recuperação, conservação e preservação dos recursos hídricos da bacia. 

 Para que seja possível a manutenção da qualidade ambiental da bacia, a 

conscientização da população quanto á importância da preservação dos recursos naturais e, 

especificamente, dos recursos hídricos, é medida fundamental para obtenção das condições 

previstas pelo enquadramento dos cursos d’água da bacia. Assim, a implementação e 

manutenção de programas intensivos de educação ambiental se configuram como uma peça 

chave para atingir os objetivos desejados. Os programas devem ser contínuos, envolvendo as 

escolas e os meios de comunicação de massa, assim como campanhas de informação e 

orientação direta às comunidades, por meio de seminários, reuniões e debates regionais. 

 Para que as medidas acima sugeridas possam ser implementadas, é imprescindível a 

implantação e/ou manutenção de um programa de monitoramento da qualidade ambiental da 

bacia, que seja abrangente e ostensivo. Este programa de monitoramento da qualidade 

ambiental da bacia deve prever a densificação da rede de amostragem de água existente, 

através da ampliação do número de estações de amostragem e da sistematização dos períodos 

de coleta e análises de água na bacia. Também é fundamental a manutenção e atualização de 

mapeamentos do uso do solo na bacia, permitindo o monitoramento e controle de atividades 

de desmatamento e devegetação, realizados acima dos limites admissíveis. 
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 Finalmente, como uma das formas de arrecadação de receitas para a implementação 

de todas as obras, programas e projetos previstos na adoção da Estratégia 2, que tem como 

meta atingir os objetivos estabelecidos no processo de enquadramento dos cursos d’água da 

bacia hidrográfica do rio dos Sinos, sugere-se a adoção da cobrança pelo uso da água, como 

instrumento de gestão dos recursos hídricos da bacia. O instrumento de gestão cobrança pelo 

uso da água também deve funcionar como medida de disciplinamento e racionalização do uso 

da água, além de meio para captação de recursos para investimentos em preservação e 

controle ambiental da bacia. O estabelecimento de valores e formas de cobrança pelo uso da 

água terão como base a negociação social, realizada no âmbito do COMITESINOS, conforme 

a Lei Estadual n° 10.350/94, visando à definição dos critérios e diretrizes de ação para 

implementação deste instrumento. 

 Assim, os altos custos com que as iniciativas públicas e privadas terão que arcar para 

a implementação dessa estratégia, assim como aqueles repassados à comunidade, teriam em 

contrapartida, grandes compensações, como ver os objetivos propostos por eles mesmos 

atingidos, no que tange à questão da qualidade ambiental adequada da bacia, alicerçada no 

critério da sustentabilidade e da legitimação do processo de tomada de decisões, de forma 

amplamente participativa e transparente. 

 Desta forma, foram elencadas as ações para compor a Estratégia 2. O Quadro 9.40 a 

seguir mostra essa estratégia, sendo que as ações que a compõem estão salientadas com um 

quadrado em torno do número que representa a ação. 
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Áreas de 
 Decisão 

Sub-Áreas de 
 Decisão 

Ações 
 

 
 
 
 
 
 
Área de Recursos 
Hídricos 

 
 
 
Recuperação da Qualidade 
das Águas 
 
 

 
 0          1        4         5         6         7         8         9 
          
  
 10       11       16       17       18      19       20       21 
 
 26       27       28       29       31      32       86      110 
 

  
Conservação da Quantidade 
das Águas  
 

  
  0       104     105    106     107     108     109     111 

   

 
 
Área de Ocupação e  
Manejo do Solo 

 
Planejamento do Solo em 
Áreas Urbanas 
 

  
  0        42       43       44      45       46       47      59 

 
 60 
 

  
Conservação e Manejo do 
Solo em Áreas Rurais 
 

  

  0        49      50       55       56       58 

 
 
Área de Ecossistemas e 
Preservação Ambiental 

 
Ecossistemas Aquáticos e 
Áreas de Preservação 
 

  
  0        51       53       67      68       69       70       71     

  
 72       73       74      75       76       80 
 

  
Recuperação de Áreas 
Degradadas 
 

     

  0        34       35       36      40       48       57        

  
Saúde Pública 
 

  

  0        22       23      52       78      101    102      103 
 

Área de Bem-Estar 
Social e Fortalecimento 
das Instituições 

 
Lazer 
 

  
  0        54       61       62       79       81 

  
Educação Ambiental 
 

  
 0         24       96       97       98      99     100 
 

  
Fortalecimento  
Institucional 
 

  
  0        3        38       89       90       91      92        93 

         
 94       95  

 
 

 
Gestão de Recursos Hídricos 
e Monitoramento Ambiental 
 

  

  0         2        66       82       83      84       87      88 

 

Área de Apoio Político- 
Institucional 

 
Fiscalização de Atividades 
de Risco 
 

  
  0        25       30       37      39       41      64       65      
 

  
Incentivos ao 
Desenvolvimento 
Sustentável  
 

  
  0       12       13       14       15       33       63       77     
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Quadro 9.40. Seleção das Ações para a Estratégia 2. 
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 Seguindo o mesmo procedimento da Estratégia 1, é apresentado primeiramente o 

cálculo da pontuação local, para, a seguir, apresentar-se o cálculo da pontuação global e o 

perfil de impacto global de antes e depois da implementação da estratégia. Assim, o Quadro 

9.41 abaixo apresenta o impacto local das ações que pertencem à Estratégia 2 sobre a 

“situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos”. 

 
Critério  Sub-Critério  Ações Mudança de 

Nível 
Impacto 

Local 
Critério 1 – Qualidade da 
Água 

Sub-Critério1.1.1 1, 2, 4, 5, 6, 9 N1 para N7 - 105 para 84 

 Sub-Critério1.1.2 2, 29, 30 N6 para N8 72 para 100 
 Sub-Critério1.1.3  21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 N4 para N9 0 para 111 

 Sub-Critério1.1.4.1 11, 15 N1 para N2 - 43 para 43 
 Sub-Critério1.1.4.2 16, 17, 18, 19, 34 N1 para N4 - 43 para 100 
 Sub-Critério1.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 18, 19 

 26, 28, 29, 30, 87, 88 
N1 para N4 - 55 para 100 

Critério 2 – Ocupação e 
Manejo do Solo 

Sub-Critério2.1.1 42 N2 para N3 0 para 50 

 Sub-Critério2.2.1.1 34, 35, 42, 48 N1 para N4 - 50 para 100 
 Sub-Critério2.2.1.2 35, 36, 56, 66 N1 para N3 - 50 para 50  
 Sub-Critério2.2.2.1 55, 56, 57 N4 para N5 59 para 76 
 Sub-Critério2.2.2.2 48, 34, 36, 37, 55, 56, 57 N1 para N 0 para 50 
 Sub-Critério2.2.3 37, 38, 40, 41 N1 para N5 - 14 para 100 
Critério 3 – Ecossistemas 
Importantes 

Sub-Critério3.1.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17,18 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 

30, 34, 69, 87, 88 

N3 para N7 - 18 para 75 

 Sub-Critério3.1.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 18  
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 

30, 34, 87, 88 

N2 para N5 0 para 89 

 Sub-Critério3.2.2 35, 75, 66, 80 N2 para N4 0 para 54 
 Sub-Critério3.3.2 35, 77 N3 para N4 50 para 100 
Critério 4 – Disponibilidade 
de Água 

Sub-Critério4.1.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17,18 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 

30, 34, 82, 83, 84, 87, 88 

N2 para N5 - 22 para 100 

Critério 5 – Saúde Sub-Critério5.2 5, 101 N3 para N4 33 para 67 
Critério 6 – Lazer Sub-Critério6.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 18  

21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 30, 
34, 87, 88 

N2 para N4 0 para 100 

 Sub-Critério6.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 18 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 

29, 30, 34, 87, 88 

N2 para N4 0 para 100 

Critério 7 – Cidadania Sub-Critério7.1 38, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 
96, 97 

N4 para N7 25 para 100 

 Sub-Critério7.2 11, 15, 16, 24, 55, 69, 96, 97 N4 para N6 36 para 100 
Critério 8 – Custo da Água  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 18  

19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 
30, 34, 87, 88 

N2 para N4 0 para 100 

Critério 9 – Custos Estruturais 
e Não Estruturais 

 1, 2, 3, 86, 92 N1 para N10 - 56 para 126 

Critério 10 – Competitividade Sub-Critério10.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 18 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 

30, 34, 40, 42, 59, 69 87, 88 

N1 para N4 - 50 para 100 

Critério 11 – Efetividade de 
Políticas Públicas 

Sub-Critério11.1 
 

2, 82, 83, 84 N2 para N6 0 para 100 

 Sub-Critério11.2 85, 86 N2 para N4 0 para 100 
 Sub-Critério11.3 87, 88 N3 para N4 50 para 100 
Critério 12 – Fiscalização de 
Atividades de Risco 

Sub-Critério12.1 25, 30, 37, 41, 65 N2 para N4 0 para 100 

 Sub-Critério12.2 35, 66, 80 N2 para N4 0 para 100 
Quadro 9.41. Impacto das Ações da Estratégia 2 sobre a Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos. 
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 A Figura 9.43 a seguir apresenta o resultado global obtido com a aplicação da 

Estratégia 2 para a “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos”, em que se utilizou 

a Equação Geral do Modelo de Valor para efetuar o cálculo da mesma.  

 

 
Figura 9.43. Impactos Globais da Estratégia 2 sobre a Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos. 
 
 
 Analisando-se a Figura 9.43 acima, pode-se observar que a Estratégia 2 muda a 

pontuação global da “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos” de 12,91 pontos 

para 85,33 pontos, proporcionando uma melhoria de 72,42 pontos globais.  

 A Figura 9.44 a seguir apresenta o impacto local da Estratégia 2 sobre cada um dos 

Critérios do modelo, assim como a pontuação global obtida pela mesma sobre a “situação 

atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos”. Assim, pode-se verificar que o maior impacto 

ocorre sobre o Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais, que melhora o seu 

desempenho em 182 pontos, ficando além das expectativas dos decisores, acima da fronteira 

de eficiência superior, com uma pontuação de 126 pontos. Também ficaram com uma 

pontuação excelente, impactando na fronteira de eficiência superior (nível de referência Bom, 

equivalente a 100 pontos) ou muito próximos dela, os seguintes critérios: Critério 1 – 

Qualidade da Água, que melhora o seu desempenho em 130 pontos, Critério 8 – Custo da 

Água e Critério 12 - Fiscalização de Atividades de Risco, que melhoram o seu desempenho 

Critério 1

Estratégia 2 = 0,11 x {0,64 x [0,35 x 84 + 0,29 x 100 + 0,22 x 111 + (0,14 x (0,33 x 43 + 0,67 x 100)] + 0,36 x 100} + 0,13 x {0,53 x (0,64 x 50 + 0,36 x 0) + 0,47 x [0,42  

x (0,43 x 100 + 0,33 x 50 + 0,24 x 50) + 0,35 x (0,38 x 76 + 0,62 x 50) + 0,23 x 100]} +  0,12 x

Critério 2 Critério 3

{0,33 x (0,36 x 75 + 0,64 x 89) + 0,25 x (0,36 x 0 + 0,64 x 54) + 0,42 x 

x (0,40 x 0 + 0,60 x 100)} + 0,115 x

Critério 4

{0,64 x (0,64 x 100 + 0,36 x 100) + 0,36 x (0,64 x 100 + 0,36 x 57)} + 0,10 x

Critério 5

{0,38 x 67 + 0,62 x 67} +  0,02 x

Critério 6

{0,50 x 50 + 0,17 x 44 +

+ 0,33 x 50} + 0,14 x 

Critério 7

{0,67 x 100 + 0,33 x 100} +  0,055 x

Critério 8

{126} +   0,050 x {126}   +   0,060 x

Critério 9 Critério 10

{0,64 x 100 + 0,36 x 81} + 0,090 x

Critério 11

{0,36 x 100 + 0,16 x 100 + 0,48 x 100} 

Critério 12

+ 0,010 x {0,67 x 100 + 0,33 x 100} = 85,33 pontos 

Níveis de
Excelência

Níveis 
Competitivos

Níveis 
Críticos

120
100

80
60
40
20
0

-20
-40
-60

12,91 pontos

Impacto Global 
da Estratégia 2

Pontuação da Estratégia 2

Pontuação da Situação Atual da Bacia

85,33 pontos
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ambos em 100 pontos, o Critério 10 – Competitividade, que melhora o seu desempenho em 96 

pontos, o Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas, que melhora o seu desempenho em 

76 pontos, o Critério 7 – Cidadania, que melhora o seu desempenho em 71 pontos, e o 

Critério 6 – Lazer, que melhora o seu desempenho em 67 pontos. Também o Critério 2 – 

Ocupação e Manejo do Solo melhora o seu desempenho em 55 pontos, ficando porém com a 

pontuação mais baixa entre todos os Critérios, com 52 pontos; o Critério 3 – Ecossistemas 

Importantes, melhora o seu desempenho em 52 pontos, o Critérios 4 – Disponibilidade de 

Água, melhora o seu desempenho em 28 pontos e o Critério 5 – Saúde, que, apesar de ficar 

com uma boa pontuação, com 67 pontos, apresenta a menor melhoria de desempenho entre os 

critérios, de 21 pontos. 

 Desta forma, pode-se constatar que a Estratégia 2 mantém todos os critérios entre os 

níveis de referência Bom e Neutro, ou seja, entre os níveis competitivos, sendo que o Critério 

9 - Custos Estruturais e Não Estruturais fica acima da fronteira de eficiência superior. A 

Figura 9.44 foi feita no software HIVIEW (BARCLAY, 1984). 

 

 
Figura 9.44. Comparação entre a Avaliação Parcial e Global da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do 
Rio dos Sinos e da Estratégia 2. 
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 Diferentemente da Estratégia 1, a Estratégia 2 apresenta impactos em todas as áreas 

de decisão selecionadas. É dada grande ênfase para a recuperação da qualidade das águas, 

para a recuperação de áreas degradadas, para o fortalecimento institucional e para a gestão de 

recursos hídricos e monitoramento ambiental. Porém, esta estratégia não prevê ações para a 

conservação da quantidade das águas da bacia, para o lazer da população, sendo dada pouca 

ênfase também para a ocupação e manejo do solo da bacia. 

Estratégia 3: 

 A Estratégia 3 também apresenta como cenário a busca da mudança das condições 

atuais da qualidade das águas da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, de acordo com o 

enquadramento dos cursos d’água em classes de uso preponderantes realizado na bacia. 

Porém, nesta estratégia, parte-se do princípio de que existem recursos técnicos e financeiros 

para tratar as fontes de poluição dos recursos hídricos da bacia referentes aos efluentes 

domésticos, aos resíduos sólidos domésticos, aos efluentes agrícolas e às áreas degradadas, 

não sendo possível o tratamento dos efluentes industriais além dos níveis existentes 

atualmente. Assim, são previstas a implementação de medidas estruturais e não estruturais, 

sendo que é dada maior ênfase em relação à estratégia anterior, para a conservação e manejo 

do solo em áreas rurais, para a área de ecossistemas e preservação ambiental, e para os 

incentivos governamentais para o desenvolvimento sustentável. Esta estratégia também prevê 

a implementação da cobrança pelo uso da água. 

 Desta Forma, a Estratégia 3 segue as mesmas sugestões de ações descritas para a 

Estratégia 2 acima, no que diz respeito ao tratamento das fontes de poluição referentes aos 

efluentes domésticos nas zonas urbanas e rurais da bacia, aos resíduos sólidos domésticos e 

aos efluentes das atividades agropecuárias. Com relação às fontes de poluição oriundas do 

lançamento de efluentes industriais, que já vêm sendo tratados pela iniciativa privada, seriam 

mantidos os mesmos níveis de tratamento existentes atualmente. 

 A Estratégia 3 também segue as mesmas sugestões de ações descritas para a 

Estratégia 2 acima, nas questões referentes à recuperação da cobertura vegetal da bacia, na 

manutenção e conservação das Unidades de Conservação, na contenção do assoreamento dos 

cursos d’água da bacia, na necessidade de conscientização da população quanto à importância 

da preservação dos recursos naturais e, especificamente, dos recursos hídricos, na implantação 

e/ou manutenção de um programa de monitoramento da qualidade ambiental da bacia, 

prevendo a densificação da rede de amostragem de água existente, na manutenção e 
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atualização de mapeamentos do uso do solo na bacia, para que seja possível a manutenção e 

recuperação da qualidade ambiental da bacia. 

 Finalmente, como uma das formas de arrecadação de receitas para a implementação 

de todas as obras, programas e projetos previstos na adoção da Estratégia 3, que tem como 

meta atingir os objetivos estabelecidos no processo de enquadramento dos cursos d’água da 

bacia hidrográfica do rio dos Sinos, sugere-se a adoção da cobrança pelo uso da água, como 

instrumento de gestão dos recursos hídricos da bacia. Porém, no cenário proposto pela 

Estratégia 3, os recursos oriundos da implementação da cobrança pelo uso da água e de outras 

possíveis fontes de obtenção de recursos financeiros, de acordo com as sugestões de 

simulação de estratégias sugeridas pelo grupo de decisores, serão aplicados prioritariamente 

para o tratamento das fontes de poluição dos recursos hídricos da bacia referentes aos 

efluentes domésticos, aos resíduos sólidos domésticos, aos efluentes agrícolas e às áreas 

degradadas. Desta forma, os objetivos estabelecidos no processo de enquadramento dos 

cursos d’água da bacia hidrográfica do rio dos Sinos poderão ser alcançados, mas em um 

prazo maior do que a proposição da Estratégia 2, até que possam ser alocados recursos 

financeiros suficientes para tratar as fontes de poluição originadas pelo lançamento de 

efluentes industrias. Assim, foram elencadas as ações para compor a Estratégia 3. O Quadro 

9.42 a seguir mostra essa estratégia, sendo que as ações que a compõem estão salientadas com 

um quadrado em torno do número que representa a ação. 
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Áreas de 
 Decisão 

Sub-Áreas de 
 Decisão 

Ações 
 

 
 
 
 
 
 
Área de Recursos 
Hídricos 

 
 
 
Recuperação da Qualidade 
das Águas 
 
 

 
 0          1        4         5         6         7         8         9 
          
  
 10       11       16       17       18      19       20       21 
 
 26       27       28       29       31      32       86      110 
 

  
Conservação da Quantidade 
das Águas  
 

  
  0       104     105    106     107     108     109     111 

   

 
 
Área de Ocupação e  
Manejo do Solo 

 
Planejamento do Solo em 
Áreas Urbanas 
 

  
  0        42       43       44      45       46       47      59 

 
 60 
 

  
Conservação e Manejo do 
Solo em Áreas Rurais 
 

  

  0        49      50       55       56       58 

 
 
Área de Ecossistemas e 
Preservação Ambiental 

 
Ecossistemas Aquáticos e 
Áreas de Preservação 
 

  
  0        51       53       67      68       69       70       71     

  
 72       73       74      75       76       80 
 

  
Recuperação de Áreas 
Degradadas 
 

     

  0        34       35       36      40       48       57        

  
Saúde Pública 
 

  

  0        22       23      52       78      101    102      103 
 

Área de Bem-Estar 
Social e Fortalecimento 
das Instituições 

 
Lazer 
 

  
  0        54       61       62       79       81 

  
Educação Ambiental 
 

  
 0         24       96       97       98      99     100 
 

  
Fortalecimento  
Institucional 
 

  
  0        3        38       89       90       91      92        93 

         
 94       95  

 
 

 
Gestão de Recursos Hídricos 
e Monitoramento Ambiental 
 

  

  0         2        66       82       83      84       87      88 

 

Área de Apoio Político- 
Institucional 

 
Fiscalização de Atividades 
de Risco 
 

  
  0        25       30       37      39       41      64       65      
 

  
Incentivos ao 
Desenvolvimento 
Sustentável  
 

  
  0       12       13       14       15       33       63       77     

 
 85 

Quadro 9.42. Seleção das Ações para a Estratégia 3. 
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 Seguindo o mesmo procedimento das estratégias anteriores, é apresentado 

primeiramente o cálculo da pontuação local, para, a seguir, apresentar-se o cálculo da 

pontuação global e o perfil de impacto global de antes e depois da implementação da 

estratégia. Assim, o Quadro 9.43 abaixo apresenta o impacto local das ações que pertencem à 

Estratégia 3 sobre a “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos”. 

 
Critério  Sub-Critério  Ações Mudança de 

Nível 
Impacto 

Local 
Critério 1 – Qualidade da 
Água 

Sub-Critério1.1.1 1, 2, 4, 5, 6, 9 N1 para N7 - 105 para 84 

 Sub-Critério1.1.3  21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 N4 para N9 0 para 111 
 Sub-Critério1.1.4.1 11, 12, 13, 14, 15 N1 para N2 - 43 para 100 
 Sub-Critério1.1.4.2 16, 17, 18, 19, 34 N1 para N4 - 43 para 100 
 Sub-Critério1.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19 

26, 28, 87, 88 
N1 para N - 55 para 55 

Critério 2 – Ocupação e 
Manejo do Solo 

Sub-Critério2.2.1.1 34, 35, 48 N1 para N3 - 50 para 50 

 Sub-Critério2.2.1.2 35, 36, 50, 56, 58, 66 N1 para N4 - 50 para 100  
 Sub-Critério2.2.1.3 51 N3 para N4 50 para 100  
 Sub-Critério2.2.2.1 55, 56, 57, 58 N4 para N6 59 para 100  
 Sub-Critério2.2.2.2 34, 36, 37, 48, 49, 50, 55, 56, 57 N1 para N3 0 para 100 
 Sub-Critério2.2.3 37, 40, 41 N1 para N5 - 14 para 100 
Critério 3 – Ecossistemas 
Importantes 

Sub-Critério3.1.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 
16,17,18,21,22,23,24,25,26 

28,34,67,68,69,70,87,88 

N3 para N8 - 18 para 100 

 Sub-Critério3.1.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 
16,17,18,19,21,22,23,24,25,26 

28,34,70, 87,88 

N2 para N6 0 para 100 

 Sub-Critério3.2.1 71, 72, 73 N2 para N4 0 para 50 
 Sub-Critério3.2.2 35, 66, 74, 75, 80 N2 para N4 0 para 54 
 Sub-Critério3.3.1 76 N2 para N3 0 para 50 
 Sub-Critério3.3.2 35, 77 N3 para N4 50 para 100 
Critério 4 – Disponibilidade 
de Água 

Sub-Critério4.1.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 
16,17,18,19,21,22,23,24,25,26 

28,34,82,83,87,88 

N2 para N5 - 22 para 44 

Critério 5 – Saúde Sub-Critério5.2 5, 101 N3 para N4 33 para 67 
Critério 6 – Lazer Sub-Critério6.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

16,17,18,19,21,22,23,24,25,26 
28,34,87,88 

N2 para N3 0 para 50 

 Sub-Critério6.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 17, 18  
19,21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 

29, 34, 87, 88 

N2 para N3 0 para 44 

Critério 7 – Cidadania Sub-Critério7.1 89, 92, 95, 96, 97 N4 para N6 25 para 75 
 Sub-Critério7.2 11, 13, 15, 16, 24, 55, 69, 96, 97 N4 para N6 36 para 100 
Critério 8 – Custo da Água  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 

16,17,18,19,21,22,23,24,25,26 
 28,34,87,88 

N2 para N4 0 para 50 

Critério 9 – Custos 
Estruturais e Não Estruturais 

 1, 2, 3, 86, 92 N1 para N10 - 56 para 100 

Critério 10 – 
Competitividade 

Sub-Critério10.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 
16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28 

34,40,87,88, 69, 87, 88 

N1 para N4 - 50 para 100 

Critério 11 – Efetividade de 
Políticas Públicas 

Sub-Critério11.1 
 

2, 82, 83 N2 para N6 0 para 100 

 Sub-Critério11.2 85, 86 N2 para N4 0 para 100 
 Sub-Critério11.3 87, 88 N3 para N4 50 para 100 
Critério 12 – Fiscalização de 
Atividades de Risco 

Sub-Critério12.1 25, 30, 37, 41, 64, 65 N2 para N4 0 para 100 

 Sub-Critério12.2 35, 66, 74, 80 N2 para N4 0 para 100 
Quadro 9.43. Impacto das Ações da Estratégia 3 sobre a Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos. 
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 A Figura 9.45 a seguir apresenta o resultado global obtido com a aplicação da 

Estratégia 3 para a “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos”, em que se utilizou 

a Equação Geral do Modelo de Valor para efetuar o cálculo da mesma.  

Figura 9.45. Impactos Globais da Estratégia 3 sobre a Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos 

Sinos. 

 
 
 Analisando-se a Figura 9.45 acima, pode-se observar que a Estratégia 3 muda a 

pontuação global da “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos” de 12,91 pontos 

para 75,61 pontos, proporcionando uma melhoria de 62,70 pontos globais.  

 A Figura 9.46 a seguir apresenta o impacto local da Estratégia 3 sobre cada um dos 

Critérios do modelo, assim como a pontuação global obtida pela mesma sobre a “situação 

atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos”. Assim, pode-se verificar que os maiores 

impactos ocorrem sobre os seguintes critérios, colocando-os na fronteira de eficiência 

superior ou muito próximos dela: Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais, que 

melhora o seu desempenho em 156 pontos, Critério 1 – Qualidade da Água, que melhora o 

seu desempenho em 111 pontos, Critério 12 - Fiscalização de Atividades de Risco, que 

melhora o seu desempenho ambos em 100 pontos, Critério 10 – Competitividade, que 

melhora o seu desempenho em 96 pontos, Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas, que 

melhora o seu desempenho em 76 pontos, Critério 3 – Ecossistemas Importantes, melhora o 

Critério 1

Estratégia 3 = 0,11x {0,64 x [0,35 x 84 + 0,29 x 72 + 0,22 x 111 + (0,14 x (0,33 x 100 + 0,67 x 100)] + 0,36 x 55} + 0,13 x {0,53 x (0,64 x 0 + 0,36 x 0) + 0,47 x [0,42 x 

x (0,43 x 50 + 0,33 x 100 + 0,24 x 100) + 0,35 x (0,38 x 100 + 0,62 x 100) + 0,23 x 100]} +  0,12 x

Critério 2 Critério 3

{0,33 x (0,36 x 100 + 0,64 x 100) + 0,25 x (0,36 x 50 + 0,64 x 54) + 0,42 x 

x (0,40 x 50 + 0,60 x 100)} +  0,115 x

Critério 4

{0,64 x (0,64 x 100 + 0,36 x 44) + 0,36 x (0,64 x 100 + 0,36 x 57)} + 0,10 x

Critério 5

{0,38 x 67 + 0,62 x 67} +  0,02 x

Critério 6

{0,50 x 50 + 0,17 x 44 +

+ 0,33 x 50} + 0,14 x 

Critério 7

{0,67 x 75 + 0,33 x 100} +  0,055 x

Critério 8

{50}   +   0,050 x {100}   +   0,060 x

Critério 9 Critério 10

{0,64 x 100 + 0,36 x 81} + 0,090 x

Critério 11

{0,36 x 100 + 0,16 x 100 + 0,48 x 100} 

Critério 12

+ 0,010 x {0,67 x 100 + 0,33 x 100} = 75,61 pontos 

Níveis de
Excelência

Níveis 
Competitivos

Níveis 
Críticos

120
100

80
60
40
20
0

-20
-40
-60

12,91 pontos

Impacto Global 
da Estratégia 3

Pontuação da Estratégia 3

Pontuação da Situação Atual da Bacia

75,61 pontos
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seu desempenho em 70 pontos e Critério 7 – Cidadania, que melhora o seu desempenho em 

54 pontos. Os Critérios 8 (Custo da Água), 2 (Ocupação e Manejo do Solo) e 6 (Lazer), 

apresentam uma boa melhora de desempenho, ficando, porém, com as pontuações mais baixas 

(próximos de 50 pontos) em relação aos outros critérios. Já os Critérios 5 (Saúde) e 4 

(Disponibilidade de Água) apresentam uma boa pontuação, mas apresentam a menor melhoria 

de desempenho entre os critérios, de 21 e 16 pontos, respectivamente. 

 Desta forma, pode-se constatar que a Estratégia 3 mantém todos os critérios entre os 

níveis de referência Bom e Neutro, ou seja, entre os níveis competitivos. A Figura 9.46 foi 

feita no software HIVIEW (BARCLAY, 1984). 

 

 
Figura 9.46. Comparação entre a Avaliação Parcial e Global da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do 
Rio dos Sinos e da Estratégia 3. 
  

 Assim como a  Estratégia 2, a Estratégia 3 apresenta impactos em todas as áreas de 

decisão selecionadas, sendo que esta estratégia proporciona maior ênfase para as sub-áreas de 

decisão Conservação e Manejo do Solo em Áreas Rurais, Ecossistemas Aquáticos e Áreas de 

Preservação e Incentivos ao Desenvolvimento Sustentável. As Estratégias 2 e 3 impactam 

fortemente nas sub-áreas de decisão Recuperação da Qualidade das Águas, Recuperação de 
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Áreas Degradadas e Gestão de Recursos Hídricos e Monitoramento Ambiental, sendo que a 

Estratégia 2 apresenta maior impacto que a Estratégia 3 na sub-área de decisão Fortalecimento 

Institucional. A Estratégia 3 não prevê ações para a conservação da quantidade das águas da 

bacia, para o lazer da população e para o planejamento do solo em áreas urbanas. 

Estratégia 4: 

 A Estratégia 4 também apresenta como cenário a busca da mudança das condições 

atuais da qualidade das águas da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, de acordo com o 

enquadramento dos cursos d’água em classes de uso preponderantes realizado na bacia. 

Porém, nesta estratégia, parte-se do princípio que existem recursos técnicos e financeiros para 

tratar as fontes de poluição dos recursos hídricos da bacia referentes apenas aos efluentes 

domésticos, aos resíduos sólidos domésticos e aos efluentes agrícolas. Assim, são previstas a 

implementação de medidas estruturais e não estruturais, sendo que é dada maior ênfase em 

relação ás estratégias anteriores, para a conservação da quantidade das águas da bacia, para a 

utilização de medidas de reuso das águas e reaproveitamento de resíduos, para o planejamento 

do solo em áreas urbanas e para a área de bem-estar social e fortalecimento institucional. A 

implementação da cobrança pelo uso da água também está prevista nesta estratégia. 

 Desta Forma, a Estratégia 4 segue as mesmas sugestões de ações descritas para a 

Estratégia 3 acima, no que diz respeito ao tratamento das fontes de poluição referentes aos 

efluentes domésticos nas zonas urbanas e rurais da bacia, mas incentivando a adoção de 

medidas, como o reaproveitamento de lodos de estações de tratamento de esgotos para a 

compostagem de resíduos sólidos ou como condicionantes de solo, a utilização de efluentes 

domésticos para irrigação de parques e jardins e a redução das infiltrações das redes coletoras 

separadoras, através da manutenção freqüente dos equipamentos. Quanto às fonte de poluição 

oriundas dos resíduos sólidos domésticos e dos efluentes das atividades agropecuárias, 

também seriam adotadas as mesmas medidas descritas para a Estratégia 2, mas incentivando 

práticas como a desobstrução de canais de drenagem pluvial urbana por resíduos sólidos 

domésticos não coletados ou dispostos inadequadamente pela população e o reaproveitamento 

dos efluentes rurais ricos em nutrientes, como os efluentes de pocilgas, que são ricos em 

Nitrogênio, para a fertilização de culturas agrícolas, como o milho, por exemplo. 

 Com relação às fontes de poluição oriundas do lançamento de efluentes industriais, 

que já vêm sendo tratados pela iniciativa privada, seriam mantidos os mesmos níveis de 

tratamento existentes atualmente, apenas com o diferencial da adoção de medidas, como a 
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utilização de processos de reuso da água pelo setor, visando à minimização da quantidade de 

efluentes lançados nos cursos d'água e à racionalização do uso da água na captação, o 

reaproveitamento de lodos industriais para a alimentação animal, a implantação de programas 

de incentivo à utilização de tecnologias limpas e de minimização dos resíduos industriais. 

 Como a Estratégia 4 não prevê recursos para a recuperação de áreas degradadas, que 

incluem a erosão natural e artificial de pedreiras, saibreiros, matas, reflorestamentos e 

culturas, serão adotadas apenas aquelas medidas consideradas imprescindíveis para a 

manutenção da qualidade ambiental da bacia, como a suspensão das atividades de 

desmatamento de nascentes e margens de rios e arroios, o que poderia ser alcançado por meio 

de campanhas de conscientização da população, fiscalização ostensiva pelo órgão ambiental 

responsável e até mesmo a aplicação de sanções. Além disso, alguns trechos de matas-galeria, 

atualmente devastados, precisariam ser revegetados. 

 Assim como nas duas estratégias anteriores, a conscientização da população quanto à 

importância da preservação dos recursos naturais e, especificamente, dos recursos hídricos, é 

medida fundamental para obtenção das condições previstas pelo enquadramento dos cursos 

d’água da bacia, sendo prevista a implementação e manutenção de programas intensivos de 

educação ambiental, de caráter contínuo, envolvendo escolas e os meios de comunicação de 

massa. Também está prevista a implementação de programas de orientação para os produtores 

rurais sobre o manejo adequado dos efluentes originados da pecuária de leite e corte, assim 

como o oferecimento de cursos sobre o manejo adequado dos solos agrícolas, visando a um 

mínimo de controle da erosão e dos sólidos transportados para os cursos d’água da bacia. 

 Além disso, a implantação e/ou manutenção de um programa de monitoramento da 

qualidade ambiental da bacia, abrangente e ostensivo, mediante a densificação da rede de 

amostragem de água existente, através da ampliação do número de estações de amostragem e 

da sistematização dos períodos de coleta e análises da água na bacia, configura-se como uma 

medida chave para atingir os objetivos desejados. 

 Finalmente, como uma das formas de arrecadação de receitas para a implementação 

das obras, programas e projetos previstos na adoção da Estratégia 4, que tem como meta 

atingir os objetivos estabelecidos no processo de enquadramento dos cursos d’água da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos, sugere-se a adoção da cobrança pelo uso da água, como 

instrumento de gestão dos recursos hídricos da bacia. Porém, no cenário proposto pela 

Estratégia 4, os recursos oriundos da implementação da cobrança pelo uso da água e de outras 
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possíveis fontes de obtenção de recursos financeiros, de acordo com as sugestões de 

simulação de estratégias sugeridas pelo grupo de decisores, serão aplicados prioritariamente 

para o tratamento das fontes de poluição dos recursos hídricos da bacia referentes aos 

efluentes domésticos, aos resíduos sólidos domésticos e aos efluentes agrícolas. Desta forma, 

os objetivos estabelecidos no processo de enquadramento dos cursos d’água da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos poderão ser alcançados, mas em um prazo maior do que a 

proposição da Estratégia 3 descrita anteriormente, até que possam ser alocados recursos 

financeiros suficientes para tratar as fontes de poluição oriundas dos efluentes industrias e das 

áreas degradadas. Assim, foram elencadas as ações para compor a Estratégia 4. O Quadro 

9.44 a seguir mostra essa estratégia, sendo que as ações que a compõem estão salientadas com 

um quadrado em torno do número que representa a ação. 
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Áreas de 
 Decisão 

Sub-Áreas de 
 Decisão 

Ações 
 

 
 
 
 
 
 
Área de Recursos 
Hídricos 

 
 
 
Recuperação da Qualidade 
das Águas 
 
 

 
 0          1        4         5         6         7         8         9 
          
  
 10       11       16       17       18      19       20       21 
 
 26       27       28       29       31      32       86      110 
 

  
Conservação da Quantidade 
das Águas  
 

  
  0      104     105     106     107     108    109     111 

   

 
 
Área de Ocupação e  
Manejo do Solo 

 
Planejamento do Solo em 
Áreas Urbanas 
 

  
  0        42       43       44      45       46       47      59 

 
 60 
 

  
Conservação e Manejo do 
Solo em Áreas Rurais 
 

  

  0        49      50       55       56       58 

 
 
Área de Ecossistemas e 
Preservação Ambiental 

 
Ecossistemas Aquáticos e 
Áreas de Preservação 
 

  
  0        51       53       67      68       69       70       71     

  
 72       73       74      75       76       80 
 

  
Recuperação de Áreas 
Degradadas 
 

     

  0        34       35       36      40       48       57        

  
Saúde Pública 
 

  

  0        22       23      52       78      101    102      103 
 

Área de Bem-Estar 
Social e Fortalecimento 
das Instituições 

 
Lazer 
 

  
  0        54       61       62       79       81 

  
Educação Ambiental 
 

  
 0         24       96       97       98      99     100 
 

  
Fortalecimento  
Institucional 
 

  
  0        3        38       89       90       91      92        93 

         
 94       95  

 
 

 
Gestão de Recursos Hídricos 
e Monitoramento Ambiental 
 

  

  0         2        66       82       83      84       87      88 

 

Área de Apoio Político- 
Institucional 

 
Fiscalização de Atividades 
de Risco 
 

  
  0        25       30       37      39       41      64       65      
 

  
Incentivos ao 
Desenvolvimento 
Sustentável  
 

  
  0       12       13       14       15       33       63       77     
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Quadro 9.44. Seleção das Ações para a Estratégia 4. 
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 Seguindo o mesmo procedimento das estratégias anteriores, é apresentado 

primeiramente o cálculo da pontuação local, para, a seguir, apresentar-se o cálculo da 

pontuação global e o perfil de impacto global de antes e depois da implementação da 

estratégia. Assim, o Quadro 9.45 abaixo apresenta o impacto local das ações que pertencem à 

Estratégia 4 sobre a “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos”. 
 

Critério  Sub-Critério  Ações Mudança de 
Nível 

Impacto 
Local 

Critério 1 – Qualidade Água Sub-Critério1.1.1 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 N1 para N7 - 105 para 84 
 Sub-Critério1.1.3  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 N4 para N9 0 para 111 

 Sub-Critério1.1.4.1 11 N1 para N2 - 43 para 0 
 Sub-Critério1.1.4.2 16, 17, 18, 19, 20, 34 N1 para N4 - 43 para 100 
 Sub-Critério1.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 18,19, 20, 26 

28, 31, 32, 87, 88 
N1 para N3 - 55 para 55 

Critério 2 – Ocu. Man. Solo Sub-Critério2.1.1 42, 44 N2 para N3 0 para 50 
 Sub-Critério2.1.2 43, 44, 45, 46, 47 N2 para N4 0 para 100 
 Sub-Critério2.2.1.1 34, 35, 42, 44 N1 para N3 - 50 para 50 
 Sub-Critério2.2.1.2 35, 50 N1 para N3 - 50 para 50  
 Sub-Critério2.2.1.3 51, 52, 53, 54 N3 para N4 50 para 100  
 Sub-Critério2.2.2.1 55 N4 para N5 59 para 76 
 Sub-Critério2.2.2.2 34, 45, 50, 55 N1 para N2 0 para 50 
 Sub-Critério2.2.3 38, 39 N1 para N2 - 14 para 0 
Critério 3 – Ecossistemas 
Importantes 

Sub-Critério3.1.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,16,17,18, 19 
20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32, 33 

34, 69, 87, 88 

N3 para N7 - 18 para 75 

 Sub-Critério3.1.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,16,17,18,19,20 
21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33 

34,87,88 

N2 para N5 0 para 89 

 Sub-Critério3.2.2 35, 80 N2 para N3 0 para 27 
 Sub-Critério3.3.1 44, 47 N2 para N3 0 para 50 
 Sub-Critério3.3.2 35 N3 para N4 50 para 100 
Critério 4 – Disponibilidade 
de Água 

Sub-Critério4.1.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,16,17,18 
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32 

33,34,82,83,87,88,104,105,106,107,108 

N2 para N6 - 22 para 61 

 Sub-Critério4.2.2 109, 110 N2 para N3 57 para 100 
Critério 5 – Saúde Sub-Critério5.1 51, 52, 53, 102, 103 N4 para N5 67 para 100 
 Sub-Critério5.2 5, 101 N3 para N4 33 para 67 
Critério 6 – Lazer Sub-Critério6.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,16,17,18,19 

20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32, 33 
34, 78, 79, 87, 88 

N2 para N4 0 para 100 

 Sub-Critério6.2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,16,17,18,19 
20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32, 33 

34, 78, 79, 87, 88 

N2 para N4 0 para 100 

 Sub-Critério6.3 54, 61, 62, 80, 81 N3 para N4 50 para 100 
Critério 7 – Cidadania Sub-Critério7.1 38, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,97 N4 para N7 25 para 100 
 Sub-Critério7.2 11, 16, 24, 55, 69, 96, 97,98,99,100 N4 para N6 36 para 100 
Critério 8 – Custo da Água  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,16,17,18,19 

20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32, 33 
34, 51, 52, 53, 63, 87, 88 

N2 para N4 0 para 100 

Critério 9 – Custos Es.N.Es.  1, 2, 3, 86, 92 N1 para N6 - 56 para 74 
Critério 10 – 
Competitividade 

Sub-Critério10.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,16,17,18,19 
20,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32, 33 

34, 39,42,44,53,54, 60,69,87, 88 

N1 para N3 - 50 para 50 

 Sub-Critério10.2 54, 61, 62 N6 para N7 81 para 93 
Critério 11 – Efetividade de 
Políticas Públicas 

Sub-Critério11.1 2, 82, 83 N2 para N6 0 para 100 

 Sub-Critério11.3 87, 88 N3 para N4 50 para 100 
Critério 12 – Fiscalização 
de Atividades de Risco 

Sub-Critério12.1 25 N2 para N3 0 para 57 

Quadro 9.45. Impacto das Ações da Estratégia 4 sobre a Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos. 
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 A Figura 9.47 a seguir apresenta o resultado global obtido com a aplicação da 

Estratégia 2 para a “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos”, em que se utilizou 

a Equação Geral do Modelo de Valor para efetuar o cálculo da mesma.  
 
 

 
Figura 9.47. Impactos Globais da Estratégia 4 sobre a Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos. 
 
 
 Analisando-se a Figura 9.47 acima, pode-se observar que a Estratégia 4 muda a 

pontuação global da “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos” de 12,91 pontos 

para 79,03 pontos, proporcionando uma melhoria de 66,12 pontos globais.  

 A Figura 9.48 a seguir apresenta o impacto local da Estratégia 4 sobre cada um dos 

Critérios do modelo, assim como a pontuação global obtida pela mesma sobre a “situação 

atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos”. Assim, pode-se verificar que os maiores 

impactos ocorrem sobre os seguintes critérios: Critério 9 – Custos Estruturais e Não 

Estruturais, que melhora o seu desempenho em 130 pontos, Critério 1 – Qualidade da Água, 

que melhora o seu desempenho em 108 pontos, Critério 8 – Custo da Água, que melhora o seu 

desempenho em 100 pontos, Critério 6 – Lazer, que melhora o seu desempenho em 83 pontos, 

Critério 7 – Cidadania, que melhora o seu desempenho em 71 pontos, Critério 10 – 

Competitividade, que melhora o seu desempenho em 68 pontos, Critério 2 - Ocupação e 

Manejo do Solo, que melhora o seu desempenho em 61 pontos, Critério 11 – Efetividade de 

Políticas Públicas, que melhora o seu desempenho em 60 pontos, e o Critério 3 – 

Critério 1

Estratégia 4 = 0,11x {0,64 x [0,35 x 84 + 0,29 x 72 + 0,22 x 111 + (0,14 x (0,33 x 0 + 0,67 x 100)] + 0,36 x 55}  + 0,13 x {0,53 x (0,64 x 50 + 0,36 x 100) + 0,47 x [0,42 x 

x (0,43 x 50 + 0,33 x 50 + 0,24 x 100) + 0,35 x (0,38 x 76 + 0,62 x 50) + 0,23 x 0]} +  0,12 x

Critério 2 Critério 3

{0,33 x (0,36 x 75 + 0,64 x 89) + 0,25 x (0,36 x 0 + 0,64 x 27) + 0,42 x 

x (0,40 x 50 + 0,60 x 100)} +  0,115 x

Critério 4

{0,64 x (0,64 x 100 + 0,36 x 61) + 0,36 x (0,64 x 100 + 0,36 x 100)} + 0,10 x

Critério 5

{0,38 x 100 + 0,62 x 67}+ 0,02 x

Critério 6

{0,50 x 100 + 0,17 x 100

+ 0,33 x 100} + 0,14 x 
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Critério 11
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+ 0,010 x {0,67 x 57 + 0,33 x 0}  =  79,03 pontos 
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Ecossistemas Importantes, que melhora o seu desempenho em 56 pontos. O Critério 12 - 

Fiscalização de Atividades de Risco, que melhora o seu desempenho ambos em 38 pontos, 

apresenta a pontuação mais baixa entre todos os critérios, ficando com 38 pontos. Já os 

Critérios 5 – Saúde e Critério 4 – Disponibilidade de Água, ficam com uma boa pontuação, 

apresentando porém os menores níveis de desempenho, de 34 e 25 pontos, respectivamente. 

 Desta forma, pode-se constatar que a Estratégia 4 mantém todos os critérios entre os 

níveis de referência Bom e Neutro, ou seja, entre os níveis competitivos. A Figura 9.48 foi 

feita no software HIVIEW (BARCLAY, 1984). 

 

 
Figura 9.48. Comparação entre a Avaliação Parcial e Global da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do 
Rio dos Sinos e da Estratégia 4. 

  

 Assim como nas duas estratégias anteriores, a Estratégia 4 apresenta impactos em 

todas as áreas de decisão selecionadas. Esta estratégia proporciona maior ênfase para as áreas 

de decisão de Bem-Estar Social e Fortalecimento Institucional e de Recursos Hídricos, 

seguidas das áreas de Ocupação e Manejo do Solo,  Ecossistemas e Preservação Ambiental, 

sendo a área de Apoio Político-Institucional a menos favorecida. 
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Análise Conjunta das Estratégias Propostas 

 A metodologia multicritério em apoio à decisão proposta neste trabalho permitiria 

ainda que inúmeras outras simulações fossem feitas e que outras estratégias fossem 

elaboradas, ou até mesmo, dentro das próprias estratégias acima descritas, que outras ações 

fossem selecionadas para compô-las, e os atores poderiam continuar a negociar outras 

soluções. Porém, já foi possível mostrar que o método permite estudar uma série de 

alternativas de solução para o problema da bacia hidrográfica do rio dos Sinos. Desta forma, a 

Figura 9.49 abaixo, que foi feita no software HIVIEW (BARCLAY, 1984), apresenta a 

avaliação conjunta da “situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos” e das quatro 

estratégias propostas, sendo mostrada, na parte central da figura, a avaliação parcial e, na 

última linha, a avaliação global das alternativas.  

 

 
 
Figura 9.49. Avaliação Parcial e Global Conjuntas da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos e das Quatro Estratégias Propostas. 
 

 As quatro estratégias propostas têm peculiaridades próprias, que poderiam fazer com 

que, em determinadas situações, qualquer uma delas pudesse ser adotada. Porém, é inerente à 

teoria do apoio à decisão que se selecione aquela estratégia que agrega maior valor ao 
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atingimento dos objetivos dos decisores. Analisando-se a Figura 9.49 acima, pode-se 

constatar que a Estratégia 2 é globalmente melhor que as outras estratégias propostas. Assim, 

no caso de adotar-se como critério de seleção de alternativas para o Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos, a máxima pontuação entre as estratégias, deveria ser adotada a 

Estratégia 2, seguida da Estratégia 4 e da Estratégia 3. Como o Plano da Bacia Hidrográfica 

do Rio dos Sinos pressupõe ações que visam à Recuperação, Conservação e Preservação dos 

Recursos Hídricos da Bacia, e a proposta da Estratégia 1 é de manutenção das condições 

atuais das águas da bacia com projeções para o futuro, esta estratégia não seria recomendada 

para o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Desta forma, a adoção da Estratégia 1 

só seria recomendada se nenhuma das outras estratégias propostas pudesse ser implementada. 

 É importante lembrar que além das quatro estratégias sugeridas, existe ainda a 

solução em que todos os Critérios são levados ao nível de referência Bom, ou, dependendo do 

caso, até mesmo acima dele. Esta solução é sempre a melhor, mas dado que sua 

implementação pode ser difícil de ocorrer a curto prazo, devido à restrição de recursos 

financeiros e temporais, seria interessante que o grupo de decisores do COMITESINOS 

continuasse a negociar uma solução entre as quatro estratégias propostas. 

 No caso de impasse entre os decisores sobre qual estratégia adotar para compor o 

Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, podem-se sugerir ao grupo algumas 

simulações por áreas de interesse do problema (ambiental, social, econômica e político-

institucional) por exemplo. Assim, a Figura 9.50 a seguir apresenta o mapa de dominância das 

estratégias, no caso de priorização da área de interesse ambiental, composta pelos Critérios 1 

– Qualidade da Água, Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo, Critério 3 – Ecossistemas 

Importantes e Critério 4 – Disponibilidade de Água. A Figura 9.50 foi feita no software 

HIVIEW (BARCLAY, 1984), sendo que qualquer outro software de planilha de cálculo pode 

auxiliar os decisores a compreenderem melhor de que forma as estratégias estão sendo 

avaliadas. 
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Figura 9.50. Mapa de Dominância das Estratégias Propostas para a Área de Interesse Ambiental. 
 

 Analisando-se a Figura 9.50 acima, pode-se verificar que as Estratégias 1 e 3, dentro 

da área hachurada, são dominadas pelas Estratégias 2 e 4, que se encontram na fronteira desta 

área, sendo a implementação da Estratégia 2 mais vantajosa que a Estratégia 4, no caso de 

priorização da área de interesse ambiental. Já no caso de priorização da área de interesse 

social, composta pelos Critérios 5 – Saúde, Critério 6 - Lazer e Critério 7 – Cidadania, como 

pode ser visualizado na Figura 9.51 abaixo, a implementação da Estratégia 4 é mais vantajosa 

que a implementação da Estratégia 2, sendo as Estratégias 1 e 3, dentro da área hachurada, 

dominadas por aquelas duas estratégias, o que significa que a implementação dessas duas 

estratégias não é menos recomendada. 

 

 

Figura 9.51. Mapa de Dominância das Estratégias Propostas para a Área de Interesse Social. 
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 A Figura 9.52 abaixo apresenta o mapa de dominância das estratégias, no caso de 

priorização da área de interesse econômica, composta pelos Critérios 8 – Custo da Água, 

Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais e Critério 10 – Competitividade. 

 

 
Figura 9.52. Mapa de Dominância das Estratégias Propostas para a Área de Interesse Econômica. 

 

 Analisando-se a Figura 9.52 acima, pode-se verificar que as Estratégias 1, 3 e 4 estão 

dentro da área hachurada e, portanto, são dominadas pela Estratégia 2, o que significa que, 

para esta situação de priorização da área econômica, a implementação da Estratégia 2 é a mais 

vantajosa. Depois dela, seria mais vantajosa a implementação da Estratégia 3, seguida da 

Estratégia 4, as quais possuem uma diferença muito pequena de pontuação.  

 Finalmente, no caso de priorização da área de interesse político-institucional, 

composta pelos Critérios 11 – Efetividade de Políticas Públicas e Critério 12 – Fiscalização de 

Atividades de Risco, como pode ser visualizado na Figura 9.53 a seguir, é recomendada a 

implementação das Estratégias 2 e 3, ficando a cargo dos decisores resolverem qual das duas 

estratégias agregam maior valor ao problema, de acordo com os seus interesses, já que as duas 

apresentam a mesma pontuação, sendo as Estratégias 1 e 4, dentro da área hachurada, 

dominadas por estas duas estratégias, o que significa que a sua implementação é menos 

vantajosa, sendo, entretanto, a Estratégia 4 preferível à Estratégia 1. 
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Figura 9.53. Mapa de Dominância das Estratégias Propostas para a Área de Interesse Político-
Institucional. 

 

 Analisando-se de forma geral, a Estratégia 1 sempre é dominada pelas Estratégias 2, 

3 e 4. No caso de priorização da área de interesse ambiental, a Estratégia 2 é superior às 

outras estratégias, apresentando, porém, pouca diferença em relação à Estratégia 4. Sob o 

ponto de vista social, a Estratégia 4 é superior às outras estratégias. Já sob o aspecto 

econômico, a Estratégia 2 é superior às outras estratégias, sendo que as Estratégias 3 e 4 

apresentam uma diferença mínima entre elas. Para finalizar, sob o ponto de vista político-

institucional, as Estratégias 2 e 3 são equivalentes. O Quadro 9.46 abaixo apresenta a 

avaliação global das estratégias por áreas de interesse do problema. 

 
 Estratégias Taxas de 

Áreas de Interesse Estratégia 1 Estratégia 2 Estratégia 3 Estratégia 4 Substituição  

Ambiental 21 75 69 72 47,5 % 

Social 47 86 74 92 26 % 

Econômica 0 105 81 80 16,5 % 

Político-Institucional 25 100 100 79 10 % 

Total 25 85 76 79 100 % 

Quadro 9.46. Avaliação Global das Estratégias Propostas por Áreas de Interesse do Problema. 
 

 Assim, dependendo do enfoque que será dado para a questão, poderão ser 

implementadas as Estratégias 2, 3 ou 4, ou seja, sugere-se que constem no Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos, as ações que compõem cada uma dessas estratégias. No caso 
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da falta de recursos financeiros e da necessidade de priorização das fontes de poluição dos 

recursos hídricos da bacia a serem tratadas, como a Estratégia 2 é a que requer maior 

quantidade de recursos para a sua implementação, os decisores poderão, então, optar entre a 

adoção das estratégias 3 ou 4, respectivamente. Assim, a Estratégia 2 seria uma solução a 

mais longo prazo, a Estratégia 3 poderia ser uma solução a médio prazo e a Estratégia 4 

poderia ser uma solução a mais curto prazo, dependendo dos recursos existentes e dos 

interesses dos decisores. A adoção da Estratégia 1 só é recomendada no caso extremo de falta 

de recursos financeiros, pois desta forma, o enquadramento do uso das águas da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos não poderá ser atingido. 

 É importante salientar que como o Método Multicritério em Apoio à Decisão 

proposto neste trabalho segue o paradigma construtivista, esta não é uma solução ótima, mas, 

sim, uma recomendação que procura refletir o julgamento de valor dos decisores sobre o 

problema em questão. 

 Uma outra maneira de avaliar e selecionar as estratégias é a partir dos Critérios do 

modelo. A Figura 9.54 a seguir apresenta este outro tipo de análise, em que são apresentadas 

as diferenças de pontuação entre as estratégias, comparadas par-a-par, nos Critérios e Sub-

Critérios do modelo. Assim, pode-se observar que, nos primeiros Sub-Critérios e Critérios que 

aparecem na figura (Uso das Águas Superficiais, Pesca Recreativa, Ocupação de áreas 

Lindeiras aos Cursos D’Água, Recreação de Contato Primário, Mata Ciliar e Custo da Água) 

a diferença de pontuação entre a Estratégia 3 e a Estratégia 2 é de 56 pontos nos dois 

primeiros Sub-Critérios e de 50 pontos nos quatro Sub-Critérios e Critérios seguintes, como 

indica a coluna numérica central da Figura 9.54. Esta diferença de 56 e 50 pontos, 

respectivamente, indica em quais Sub-Critérios e Critérios do modelo a Estratégia 2 supera a 

Estratégia 3 e em quantos pontos. A mesma análise pode ser feita para os quatro Sub-Critérios 

e Critérios seguintes. Já nos Sub-Critérios Áreas de Nascentes de Rios e Arroios e Quantidade 

de Águas Superficiais, a diferença de atratividade entre as duas estratégias é nula, ou seja, 

nestes Sub-Critérios as duas estratégias obtiveram a mesma pontuação. A primeira coluna 

numérica à esquerda da Figura 9.54 apresenta a taxa de substituição dos Sub-Critérios e 

Critérios, enquanto que a última coluna à direita informa a diferença de pontuação na escala 

global, ou seja, o Sub-Critério Uso das Águas Superficiais possui uma taxa de substituição 

global de 2,6%, 56 pontos de diferença entre as Estratégias 2 e Estratégia 3, que 

correspondem a uma diferença de pontuação global de 1,48 pontos. Este tipo de análise é 

importante porque proporciona uma outra forma de selecionar as estratégias, a partir dos 

Critérios e Sub-Critérios do modelo considerados prioritários pelos decisores de serem 
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atendidos e que apresentam melhor performance a partir da adoção de uma determinada 

estratégia de ação. Assim, se os decisores decidissem que o Sub-Critério Uso das Águas 

Superficiais é absolutamente prioritário, seria recomendada a adoção da Estratégia 2, em 

detrimento da Estratégia 3. Na última linha, da última coluna à direita, é mostrada a diferença 

de pontuação global entre a Estratégia 2 e a Estratégia 3, que é de 9,72 pontos. A Figura 9.54 

foi feita no software HIVIEW (BARCLAY, 1984), sendo que qualquer outro software de 

planilha de cálculo pode auxiliar os decisores a compreenderem melhor de que forma as 

estratégias estão sendo avaliadas. 

 

 
Figura 9.54. Diferença de Pontuação Local e Global entre a Estratégia 2 e a Estratégia 3 nos Critérios e 
Sub-Critérios do Modelo. 
 
 

 Essa análise também pode ser feita para as outras estratégias, com o objetivo de 

selecionar a estratégia mais adequada, segundo um determinado Critério ou Sub-Critério do 

modelo, e conforme o interesse dos decisores. Assim, a Figura 9.55 a seguir apresenta as 

diferenças de pontuação entre a Estratégia 2 e a Estratégia 4, comparadas par-a-par, segundo 

os Critérios e Sub-Critérios do modelo. Desta forma, pode-se observar que nos três primeiros 

Sub-Critérios que aparecem na figura (Exploração Mineral, Programas de Incentivos 

Ambientais e Mapeamentos do Uso do Solo) a diferença de pontuação entre a Estratégia 2 e a 

Estratégia 4 é de 100 pontos, como indica a coluna numérica central da Figura 9.54. Esta 

diferença de 100 pontos indica em quais Sub-Critérios do modelo a Estratégia 2 supera a 

Estratégia 4 e em quantos pontos. A mesma análise pode ser feita para outros Critérios e Sub-

Critérios seguintes. A primeira coluna numérica à esquerda da Figura 9.55 apresenta a taxa de 
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substituição dos Sub-Critérios e Critérios, enquanto que a última coluna à direita informa a 

diferença de pontuação na escala global, ou seja, o Sub-Critério Exploração Mineral, possui 

uma taxa de substituição global de 1,4%, 100 pontos de diferença entre as Estratégias 2 e 

Estratégia 4, que corresponde a uma diferença de pontuação global de 1,41 pontos. Assim, se 

os decisores decidissem que o Sub-Critério Exploração Mineral é absolutamente prioritário, 

seria recomendada a adoção da Estratégia 2, em detrimento da Estratégia 4. Na última linha, 

da última coluna à direita, é mostrada a diferença de pontuação global entre a Estratégia 2 e a 

Estratégia 4, que é de 6,30 pontos. 

 

 
Figura 9.55. Diferença de Pontuação Local e Global entre a Estratégia 2 e a Estratégia 4 nos Critérios e 
Sub-Critérios do Modelo. 
 
 
 
 A Figura 9.56 a seguir apresenta as diferenças de pontuação entre a Estratégia 4 e a 

Estratégia 3, comparadas par-a-par, segundo os Critérios e Sub-Critérios do modelo. Assim, 

pode-se observar que, no primeiro Sub-Critério que aparece na figura (Parcelamento do Solo), 

a diferença de pontuação entre a Estratégia 4 e a Estratégia 3 é de 100 pontos, como indica a 

coluna numérica central da Figura 9.56. A diferença de pontuação indicada pela coluna 

numérica central da Figura 9.56 evidencia em quais Sub-Critérios e Critérios do modelo a 

Estratégia 4 supera a Estratégia 3 e em quantos pontos. No último Sub-Critério Quantidade de 

Águas Superficiais, a diferença de atratividade entre as duas estratégias é nula, ou seja, neste 

Sub-Critério as duas estratégias obtiveram a mesma pontuação. A primeira coluna numérica à 

esquerda da Figura 9.56 apresenta a taxa de substituição dos Sub-Critérios e Critérios, 



 386

enquanto que a última coluna à direita informa a diferença de pontuação na escala global, ou 

seja, o Sub-Critério Parcelamento do Solo possui uma taxa de substituição global de 2,5%, 

100 pontos de diferença entre as Estratégias 4 e Estratégia 3, que corresponde a uma diferença 

de pontuação global de 2,48 pontos. Assim, se os decisores decidissem que o Sub-Critério 

Parcelamento do Solo é absolutamente prioritário, seria recomendada a adoção da Estratégia 

4, em detrimento da Estratégia 3. Na última linha, da última coluna à direita, é mostrada a 

diferença de pontuação global entre a Estratégia 4 e a Estratégia 3, que é de 3,42 pontos. 

 

 
Figura 9.56. Diferença de Pontuação Local e Global entre a Estratégia 4 e a Estratégia 3 nos Critérios e 
Sub-Critérios do Modelo. 

 
 
 Outra solução que poderia ser sugerida aos decisores, no caso da falta de recursos 

financeiros, seria tratar as fontes de poluição dos recursos hídricos do rio dos Sinos por 

trechos. Assim, se os decisores decidissem tratar primeiramente as fontes de poluição do 

trecho inferior do rio dos Sinos, seria sugerida a adoção da Estratégia 2, que propicia o 

tratamento dos efluentes industriais, fontes sérias de poluição neste trecho do rio. O custo da 

Estratégia 2 iria diminuir e outras ações também poderiam ser selecionadas para compô-la, de 

acordo com os desejos e a necessidade dos decisores. Da mesma forma, se os decisores 

resolvessem priorizar o tratamento das fontes de poluição do trecho médio do rio dos Sinos, 

poderia ser sugerida a adoção da Estratégia 3 ou da Estratégia 4, dependendo da 

disponibilidade de recursos financeiros existentes. Se existir maior quantidade de recursos, a 

Estratégia 3 é preferível à Estratégia 4, já que propicia a recuperação de áreas degradadas, que 

se constitui em importante fonte de poluição dos recursos hídricos neste trecho do rio. No 
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caso de os decisores priorizarem o tratamento das fontes de poluição dos recursos hídricos do 

trecho superior, que é o trecho menos poluído do rio, a Estratégia 3 seria a mais indicada, pelo 

mesmo motivo citado anteriormente. Assim, o custo da Estratégia 3 iria diminuir e outras 

ações também poderiam ser selecionadas para compô-la, de acordo com as necessidades e 

preferências dos decisores. 

 Desta forma, ao analisar os resultados obtidos, os decisores validaram o modelo em 

todos os níveis, considerando-o adequado para representar os valores e percepções dos 

membros do COMITESINOS, a respeito das ações para atingir o enquadramento dos cursos 

d’água em classes de uso preponderantes e que deverão constar no Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos. 

 Agora o próximo passo consiste em verificar a robustez das soluções propostas, 

analisando-se até que ponto os resultados obtidos são sólidos quando se alteram as taxas de 

substituição dos Critérios do modelo. Esta próxima etapa consiste na análise de sensibilidade 

do modelo. 

 

9.5.3 Análise de Sensibilidade das Respostas do Modelo 

 Ao chegar neste ponto do processo de apoio à decisão, as alternativas mais atrativas, 

segundo o sistema de valores dos decisores, já foram identificadas. A avaliação das ações 

potenciais teve como base um modelo multicritério, cujos parâmetros foram obtidos a partir 

dos julgamentos dos decisores e, segundo o paradigma construtivista adotado, não existem 

valores corretos para esses parâmetros. Devido a este fato, a realização de uma análise de 

sensibilidade é importante para testar a robustez do modelo multicritério construído. 

 Assim, a calibração do modelo foi realizada com o auxílio do software HIVIEW 

(BARCLAY, 1984), sendo realizados testes de calibração das taxas de substituição de todos 

os Critérios do modelo e das áreas de interesse do problema. Desta forma, a análise de 

sensibilidade procura validar os resultados obtidos com o modelo a partir de variações na taxa 

de substituição de um dos Critérios ou áreas de interesse, mantendo os demais constantes.  

 Pela abrangência e dimensão do trabalho, será apresentada a seguir apenas a análise 

de sensibilidade das áreas de interesse do problema, sendo a análise de sensibilidade dos 

Critérios do modelo apresentadas no Apêndice A5.  
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 A Figura 9.57 a seguir apresenta a análise de sensibilidade para a área de interesse 

Ambiental. O eixo das abscissas apresenta a variável que se deseja calibrar, sendo no caso 

ilustrado abaixo, a taxa de substituição área de interesse ambiental. O eixo  das ordenadas 

apresenta o objetivo estratégico do problema – Recuperação, Conservação e Preservação dos 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. As retas correspondem às 

pontuações das quatro estratégias propostas, para os diferentes valores da taxa de substituição 

desta área de interesse. A reta vertical corresponde a um eixo auxiliar, que identifica a taxa de 

substituição atual (47,5%) da área considerada. Quanto maior a inclinação da reta, mais a 

Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio dos Sinos, proporcionada por uma estratégia, é afetada pela área de interesse considerada. 

 

 
 
Figura 9.57. Análise de Sensibilidade da Área de Interesse Ambiental. 
  

 Assim, analisando-se a Figura 9.57 acima, pode-se verificar que a Recuperação, 

Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 

proporcionada pela Estratégia 1, varia muito pouco para variações da taxa de substituição 

desta área de interesse, permanecendo sempre em torno de 25 pontos. Porém, aumentando-se 

a taxa de substituição desta área, a influência das outras três estratégias sobre a Recuperação, 

Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia diminui, sendo que a  Estratégia 2 

é a que diminui mais, seguida da Estratégia 4 e da Estratégia 3, que, comparada às Estratégias 

2 e 4, é a que sofre menor alteração. Também pode-se concluir que, para quaisquer variações 

da taxa de substituição desta área de interesse, a ordem de preferência de implementação das 
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estratégias propostas não se altera, ou seja, a Estratégia 2 é preferível à Estratégia 4, que é 

preferível á Estratégia 3, que é preferível à Estratégia 1. 

 A Figura 9.58 a seguir  apresenta a análise de sensibilidade para a área de interesse 

Social. A linha vertical do gráfico mostra a taxa de substituição desta área de interesse, que 

foi considerada 26%.  

 

 
 
Figura 9.58. Análise de Sensibilidade da Área de Interesse Social. 
 

 Analisando-se a Figura 9.58 acima, pode-se verificar que a Recuperação, 

Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 

proporcionada pelas Estratégias 2 e 3, se altera muito pouco para variações da taxa de 

substituição desta área de interesse, permanecendo sempre em torno de 85 e 76 pontos, 

respectivamente. Porém, aumentando-se a taxa de substituição desta área, a influência das 

Estratégias 1 e 4 sobre a Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da 

Bacia aumenta significativamente. Também pode-se concluir que, para pequenas variações da 

taxa de substituição desta área de interesse, a ordem de preferência de implementação das 

estratégias propostas não se altera, ou seja, a Estratégia 4 é preferível à Estratégia 2, que é 

preferível à Estratégia 3, que é preferível à Estratégia 1. 

 A Figura 9.59 a seguir  apresenta a análise de sensibilidade para a área de interesse 

Econômica. A linha vertical do gráfico mostra a taxa de substituição desta área de interesse, 

que foi considerada 16,5%.  
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Figura 9.59. Análise de Sensibilidade da Área de Interesse Econômica. 
 

 Analisando-se a Figura 9.59 acima, pode-se verificar que, aumentando-se a taxa de 

substituição desta área de interesse, a influência da Estratégia 2 sobre a Recuperação, 

Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos 

aumenta bastante, ao contrário da Estratégia 1, que diminui drasticamente a sua influência. No 

que tange às Estratégias 3 e 4, sua influência sobre a Recuperação, Conservação e 

Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia tende a não variar muito. Entretanto, como essas 

duas estratégias possuem pontuações muito próximas, elevando-se a taxa de substituição desta 

área de interesse, a Estratégia 3 tende a aumentar a sua influência e a Estratégia 4 tende a 

diminuir, ficando, assim, as duas estratégias tão próximas em determinado momento que 

chegam a alterar a ordem de preferência das mesmas sobre a Recuperação, Conservação e 

Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Assim, pode-se 

concluir que, para variações da taxa de substituição desta área de interesse, a implementação 

da Estratégia 2 permanece como preferível às outras estratégias, as Estratégias 3 e 4 podem 

alterar a sua colocação, permanecendo ainda muito próximas, e a Estratégia 1 permanece em 

último lugar. 

 Para finalizar, a Figura 9.60 a seguir  apresenta a análise de sensibilidade para a área 

de interesse Político-Institucional. A linha vertical do gráfico mostra a taxa de substituição 

desta área de interesse, que foi considerada 10%.  
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Figura 9.60. Análise de Sensibilidade da Área de Interesse Político-Institucional. 
 

 Assim, analisando-se a Figura 9.60 acima, pode-se verificar que a Recuperação, 

Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 

proporcionada pelas Estratégias 1 e 4, se altera muito pouco para variações da taxa de 

substituição desta área de interesse, permanecendo sempre em torno de 25 e 79 pontos, 

respectivamente. Porém, aumentando-se a taxa de substituição desta área, a influência das 

Estratégias 2 e 3 sobre a Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da 

Bacia aumenta consideravelmente, sendo que a  Estratégia 3 fica equivalente à Estratégia 2. 

Desta forma, pode-se concluir que, para variações da taxa de substituição desta área de 

interesse, a ordem de preferência de implementação das estratégias propostas fica entre as 

Estratégias 2 e 3, seguidas da Estratégia 4 e da Estratégia 1. 

 Para finalizar, os decisores sugeriram que se fizesse um último teste com as 

estratégias propostas, modificando as taxas de substituição de alguns Critérios do modelo. O 

Quadro 9.47 a seguir apresenta a modificação das taxas de substituição dos Critérios do 

modelo proposta pelos decisores. 
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Ordenação Original dos  
Critérios 

Taxas de Subst. 
 Originais  

Ordenação Modificada dos 
Critérios 

Taxas de Subst. 
 Modificadas  

Critério 7 – Cidadania 14 % Critério 1 – Qualidade da Água 14% 
Critério 2 – Ocupação e Manejo do 
Solo 

13 % Critério 4 – Disponibilidade de 
Água 

13% 

Critério 3 – Ecossistemas 
Importantes 

12 % Critério 2 – Ocupação e Manejo 
do Solo 

12,5% 

Critério 4 – Disponibilidade de Água 11,5 % Critério 7 – Cidadania 12% 
Critério 1 – Qualidade da Água 11 % Critério 3 – Ecossistemas 

Importantes 
11% 

Critério 5 – Saúde 10 % Critério 5 – Saúde 10% 
Critério 11 – Efetividade de Políticas 
Públicas 

9 % Critério 11 – Efetividade de 
Políticas Públicas 

8% 

Critério 10 – Competitividade 6 % Critério 10 – Competitividade 6% 
Critério 8 – Custo da Água 5,5 % Critério 8 – Custo da Água 5,5% 
Critério 9 – Custo de Obras de Infra-
Estrutura 

5 % Critério 9 – Custo de Obras de 
Infra-Estrutura 

4% 

Critério 6 – Lazer 2 % Critério 6 – Lazer 2,5% 
Critério 12 – Fiscalização de Ativid. 
de Risco 

1% Critério 12 – Fiscalização de 
Ativid. de Risco 

1,5% 

Quadro 9.47. Modificação das Taxas de Substituição dos Critérios do Modelo Proposta pelos Decisores. 
 

 A Figura 9.61 a seguir apresenta a proposta dos decisores sobre as novas taxas de 

substituição dos Critérios do modelo, assim como as avaliações parciais e globais da “situação 

atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos” e das quatro estratégias propostas, com a 

modificação das taxas de substituição dos Critérios do modelo, que foi feita no software 

HIVIEW (BARCLAY, 1984). A última coluna da Figura 9.61 apresenta as novas taxas de 

substituição propostas pelos decisores para os Critérios do modelo. Assim, pode-se observar 

que os Critérios 5 – Saúde, Critério 8 – Custo da Água e Critério 10 – Competitividade 

mantiveram as mesmas taxas de substituição da proposta original. Além disso, pode-se 

verificar que apenas os 5 primeiros Critérios da proposta original modificaram a sua 

ordenação em relação à nova proposta, sendo que o Critério 7 – Cidadania, que na proposta 

original estava em primeiro lugar, com uma taxa de 14%, na nova proposta passou para o 

quarto lugar, com uma taxa de 12%. O Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo, que na 

proposta original estava em segundo lugar, com uma taxa de 13%, na nova proposta passou 

para o terceiro lugar, com uma taxa de 12,5%. O Critério 3 – Ecossistemas Importantes, que 

na proposta original estava em terceiro lugar, com uma taxa de 12%, na nova proposta passou 

para o quinto lugar, com uma taxa de 11%. O Critério 4 – Disponibilidade de Água, que na 

proposta original estava em quarto lugar, com uma taxa de 11,5%, na nova proposta passou 

para o segundo lugar, com uma taxa de 13%.  Finalmente, o Critério 1 – Qualidade da Água, 

que na proposta original estava em quinto lugar, com uma taxa de 11%, na nova proposta 

passou para o primeiro lugar, com uma taxa de 14%.   

 



 393

 
 
Figura 9.61. Avaliação Parcial e Global Conjuntas da Situação Atual da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos e das Quatro Estratégias Propostas A Partir da Modificação das Taxas de Substituição dos Critérios 
do Modelo. 
  

 Analisando-se a Figura 9.61 acima, pode-se verificar que, tanto as avaliações parciais 

(parte central da figura), como as avaliações globais (última linha da figura) da “situação atual 

da bacia hidrográfica do rio dos Sinos” e das quatro estratégias propostas, com a modificação 

das taxas de substituição dos Critérios do modelo proposta pelos decisores, não se alteraram, 

mantendo as mesmas pontuações (a pequena diferença de pontuação da Estratégia 3 ocorreu 

em função de arredondamentos). Assim, pode-se constatar que a Estratégia 2 continua sendo 

globalmente melhor que as outras estratégias propostas, seguida da Estratégia 4, da Estratégia 

3 e da Estratégia 1. O Quadro 9.48 abaixo apresenta a avaliação global das estratégias por 

áreas de interesse do problema, com as taxas de substituição modificadas, segundo proposição 

dos decisores. 
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 Estratégias Taxas de 

Áreas de Interesse Estratégia 1 Estratégia 2 Estratégia 3 Estratégia 4 Substituição  

Ambiental 20 77 70 73 50,5 % 

Social 47 85 73 92 24,5 % 

Econômica 2 104 80 80 15,5 % 

Político-Institucional 26 100 100 77 9,5 % 

Total 25 85 75 79 100 % 

Quadro 9.48. Avaliação Global das Estratégias Propostas por Áreas de Interesse do Problema com as 
Taxas de Substituição dos Critérios do Modelo Modificadas. 
 
 

 Analisando-se o Quadro 9.48 acima, pode-se verificar que, mesmo com a alteração 

das taxas de substituição de alguns Critérios do modelo, segundo sugestão dos decisores para 

testar a robustez do modelo, a ordem das áreas de interesse do problema não se altera, 

mantendo a mesma ordenação da proposta original. A área de interesse Ambiental aumenta a 

sua taxa de substituição em 3% em relação à proposta original, enquanto que a área de 

interesse Social diminui a sua taxa de substituição em 1,5% em relação à proposta original. 

Também a área de interesse Econômica diminui a sua taxa de substituição em 1% em relação 

à proposta original e a área de interesse Político-Institucional diminui a sua taxa de 

substituição em 0,5% em relação à proposta original. Além disso, a pontuação das quatro 

estratégias propostas, analisadas segundo as áreas de interesse do problema, também se altera 

muito pouco com a modificação das taxas de substituição de alguns Critérios do modelo, 

mantendo também a mesma ordenação que foi obtida com a proposta original. 

 Desta forma, a análise de sensibilidade das respostas do modelo frente à variação de 

suas taxas de substituição proporcionou, aos decisores, um melhor entendimento sobre a 

repercussão da variação desses parâmetros, o que facilitou o entendimento do modelo, 

permitindo a sua utilização de forma mais adequada. Assim, a partir da avaliação da análise 

de sensibilidade realizada para o Modelo de Avaliação de Alternativas para o Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos, pode-se constatar que o modelo construído é robusto, pois as 

estratégias de solução propostas variam muito pouco em função da variação das taxas de 

substituição do modelo. 

 É importante lembrar que, ao adotar-se uma postura construtivista, a análise de 

sensibilidade não significa o final do processo de apoio à decisão, pois este não tem um ponto 

final demarcado previamente, à medida que a geração de conhecimentos proporcionada é 

evolutiva, dinâmica e contínua. Desta forma, analisados todos os resultados fornecidos pelo 
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modelo construído e realizada a análise de sensibilidade do mesmo, pode-se passar para a 

etapa de conclusão do trabalho, que será apresentada no capítulo seguinte. 

 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 Este capítulo apresentou a aplicação prática que foi utilizada para testar o método 

proposto, através de uma situação real de apoio à decisão, buscando demonstrar a sua 

aplicabilidade prática e as vantagens advindas da aplicação das Metodologias Multicritério em 

Apoio à Decisão ao processo de planejamento dos recursos hídricos por bacias hidrográficas. 

A metodologia utilizada para a construção do presente modelo foi a Metodologia 

Multicritério em Apoio à Decisão, que se caracteriza por adotar um paradigma construtivista, 

baseando-se no pressuposto de que em um processo de avaliação de alternativas é 

fundamental à consideração dos aspectos julgados relevantes pelos decisores do problema. 

Desta forma, mudando os decisores do problema, também mudarão os valores considerados e, 

conseqüentemente, mudarão os resultados obtidos nas avaliações do modelo. Assim, seguindo 

um paradigma construtivista, não existirá um único modelo correto, mas, sim, modelos que 

foram construídos baseados em percepções, que diferem de pessoa para pessoa, sendo que 

cada modelo será correto à medida que conseguir representar as percepções e valores daqueles 

que o construíram e irão utilizá-lo. Assim, pelas razões apresentadas, o presente modelo não 

deve ser utilizado para outros propósitos que os utilizados pelos decisores deste problema, sob 

pena de não representar aquilo que dele se espera. 

 Neste sentido, a utilização de uma abordagem Multicritério em Apoio à Decisão, 

baseada em um paradigma construtivista, foi de grande valia, pois foram considerados os 

aspectos objetivos e subjetivos do problema em questão. Além disso, esta abordagem também 

permite tratar de forma adequada problemas complexos, que envolvem múltiplos atores e 

múltiplos objetivos, geralmente conflitantes.  

 O Método Multicritério em Apoio à Decisão proposto neste trabalho para a 

construção de Modelos de Avaliação de Alternativas para o planejamento de recursos hídricos 

em bacias hidrográficas utilizou uma função de agregação aditiva para agregar as diversas 

dimensões de avaliação das ações, ou seja, para agregar todos os critérios do modelo em uma 

única função de valor. Assim, é importante salientar que isto foi possível porque os decisores 

do modelo, membros do COMITESINOS, apresentaram valores semelhantes em relação à 

recuperação, conservação e preservação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos 
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Sinos, de acordo com as respostas que foram obtidas através dos questionários que foram 

aplicados para colher os valores e percepções do grupo em relação à problemática da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos. 

Também é importante verificar se a aplicação prática do método multicritério em 

apoio à decisão proposto para o planejamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do 

rio dos Sinos conseguiu satisfazer adequadamente os temas de pesquisa apresentados no 

capítulo sete. Para avaliar os temas de pesquisa, as fontes de dados utilizados foram os 

questionários estruturados, que foram respondidos pela grande maioria dos membros do 

COMITESINOS, as entrevistas individuais, que foram realizadas com os membros da CPA 

do COMITESINOS, além de outros membros do Comitê que mostraram interesse em 

participar, e a observação direta efetuada pelo Facilitador (pesquisadora deste trabalho), que 

se incorporou ao grupo formado pelo COMITESINOS, participando de todas as reuniões 

realizadas durante dois anos e meio, tanto da comissão técnica (CPA) quanto das reuniões em 

plenário.  

 O primeiro tema de pesquisa diz respeito ao grau de sucesso percebido pelos 

decisores, confirmando quão bem sucedido foi o modelo em resolver o seu problema, que se 

relaciona com o conceito de legitimação de um modelo. Assim, em consulta ao grupo de 

decisores da CPA do COMITESINOS, grupo este previamente referendado para atuar como 

representante do grande grupo do COMITESINOS para a execução de algumas tarefas deste 

trabalho, ao final do processo de construção do modelo, mostrou-se bastante satisfeito com os 

resultados obtidos, pois este trabalho conseguiu solucionar o seu problema, além de ter 

apresentado, de forma estruturada, todos os critérios e estratégias que os levaram a definir as 

ações que deverão constar no Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. Desta forma, o 

grupo de decisores achou que o método proposto pode servir como uma ferramenta para 

apoiar suas decisões referentes ao Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. 

  O segundo tema de pesquisa se refere ao grau de dificuldade que os decisores 

apresentaram em fornecer as informações necessárias e à confiabilidade dessas informações, 

ou seja, se eles compreenderam o que estava sendo respondido e o grau de segurança 

transmitida nas respostas. Assim, de acordo com os decisores do grupo acima citado, a 

obtenção das funções de valor dos critérios e sub-critérios do modelo foi o momento no qual o 

modelo se tornou menos transparente para eles, além de considerarem o processo cansativo e 

repetitivo. Isto também aconteceu devido à grande quantidade de critérios e, principalmente, 

de sub-critérios do modelo. Além disso, em alguns sub-critérios os descritores apresentavam 
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vários níveis de impacto, o que acabava dificultando a coerência da análise para a 

determinação das funções de valor, tornando o processo cansativo. Porém, devido à 

abrangência do problema e, conseqüentemente, da complexidade de sua análise, tornando 

necessária a consideração de inúmeros aspectos, este fato tornou-se inevitável. Desta forma, 

foi essencial o trabalho do facilitador para, primeiramente, expor aos decisores qual é a 

função de seus julgamentos de valor e, em segundo lugar, para validar as escalas obtidas, ou 

seja, os decisores deveriam reconhecer que a escala obtida representava efetivamente seus 

julgamentos de valor a respeito do que estava sendo analisado, confiando, deste modo, nos 

resultados obtidos ao final da construção do modelo. Já a determinação das taxas de 

substituição entre os critérios e sub-critérios do modelo, como essas eram em número bem 

mais reduzido, constituiu-se em etapa tranqüila para os decisores, pois já estavam mais 

ambientados com alguns conceitos do modelo, como o significado de diferença de 

atratividade, e com os procedimentos adotados para a obtenção desses parâmetros. 

 O terceiro tema de pesquisa se refere ao grau de utilidade da representação utilizada, 

ou seja, até que ponto a estrutura do modelo auxilia os decisores a compreender, organizar e 

construir o seu problema. Assim, neste aspecto, os decisores mostraram-se bastante satisfeitos 

com a metodologia proposta, pois consideraram ter adquirido um maior conhecimento e 

compreensão a respeito do seu problema, permitindo uma escolha mais justa, transparente e 

racional. Os decisores também foram bastante receptivos em relação à abordagem 

apresentada, por considerarem-na bastante aberta e flexível, fato este que facilitou o 

desenvolvimento do trabalho. As informações analisadas na fase de geração e avaliação das 

ações potenciais também serviram como uma base de aprendizagem para o decisor. Desta 

forma, a abordagem realmente provou ser capaz de gerar e, principalmente, organizar 

conhecimentos.  

 Finalmente, o quarto tema de pesquisa se refere ao grau de transparência do 

modelo, ou seja, a simplicidade de sua lógica, de como as informações são representadas no 

modelo e de como os resultados são calculados. Assim, de acordo com os decisores, e 

conforme já foi explicitado no segundo tema de pesquisa, a única etapa considerada menos 

transparente pelo grupo foi a obtenção das funções de valor dos critérios e sub-critérios do 

modelo. Entretanto, após o trabalho realizado pelo facilitador para esclarecer estes aspectos, 

os decisores conseguiram compreender a lógica do modelo, assim como o significado das 

informações nele representadas e como os resultados eram calculados. Assim, este tema de 

pesquisa também foi testado com êxito na aplicação prática do método proposto. 
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 Assim, todos os temas de pesquisa considerados neste trabalho foram, em algum 

grau, alcançados. Isto porque os decisores mostraram-se bastante satisfeitos com os resultados 

obtidos com o modelo, pois conseguiram solucionar o seu problema, legitimando, desta 

forma, o modelo construído, compreenderam, após as explicações do facilitador, o 

fornecimento das informações necessárias, além de reconhecerem que as escalas obtidas 

representavam efetivamente seus julgamentos de valor a respeito do problema, confiando 

deste modo nos resultados obtidos ao final da construção do modelo. Os decisores também 

consideraram ter adquirido um maior conhecimento e compreensão a respeito do seu 

problema, além de compreenderem a lógica do modelo, assim como o significado das 

informações representadas no modelo e como os resultados eram calculados. Também pode-

se concluir que o facilitador exerce um papel importante no processo de apoio à decisão, 

devendo, assim, conhecer plenamente todos os fundamentos teóricos do método e como 

utilizá-lo para a construção do modelo multicritério de avaliação de alternativas, para que seja 

possível avaliar adequadamente, em conjunto com os decisores, as soluções e recomendações 

propostas. 

 



 

 

 

 
PARTE V 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CAPÍTULO 10 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

INTRODUÇÃO  

 Neste capítulo serão apresentadas as conclusões obtidas como resultado da pesquisa 

realizada para dar subsídios à utilização de Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão, 

baseadas em um paradigma construtivista, para o planejamento dos recursos hídricos em 

bacias hidrográficas. Além disso, serão feitas algumas sugestões para o aprimoramento do 

método e áreas de investigação futuras a este trabalho, a partir dos resultados do estudo dos 

aspectos teóricos e do estudo de caso realizados. 

 

10.1 CONCLUSÕES DO TRABALHO 

 Este trabalho teve como objetivo trazer subsídios para a utilização de Metodologias 

Multicritério em Apoio à Decisão para o planejamento de recursos hídricos de bacias 

hidrográficas – dentre as vantagens dessas Metodologias está o fato de que, além de 

incorporarem vários critérios na avaliação de alternativas, por adotarem uma abordagem 

construtivista, propiciam a participação de todos os atores envolvidos no processo de tomada 

de decisão. Assim, este trabalho também teve como objetivo mostrar a potencialidade do 

método como instrumento de incentivo à participação efetiva da sociedade no planejamento 

dos recursos hídricos, atendendo à legislação vigente, propiciando maior legitimidade ao 

processo e, conseqüentemente, maior sustentabilidade da política de gestão de recursos 

hídricos. 

 Foi proposto, no presente trabalho, um Método Multicritério em Apoio à Decisão 

para o planejamento de recursos hídricos, por meio do desenvolvimento de um Modelo de 

Avaliação de Alternativas para os Planos de Bacias Hidrográficas, de forma a permitir a 

incorporação de valores e preferências dos decisores no processo de tomada de decisão. 

 O objetivo foi alcançado, tanto por meio do estudo dos aspectos teóricos, quanto da 

aplicação prática do método proposto, com o estudo de caso em uma situação real de apoio à 

decisão, buscando demonstrar a sua aplicabilidade prática e as vantagens advindas da 

aplicação das Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão ao processo de planejamento 

dos recursos hídricos. 
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 O estudo de caso para testar a aplicabilidade prática do método proposto foi realizado 

na bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, por ser uma importante bacia do Estado, onde se 

localiza grande parte do crescimento econômico do Rio Grande do Sul, além de apresentar 

sérios problemas relativos à qualidade de suas águas, em face aos diversos tipos de usos, que 

não obedecem a um planejamento racional e integrado, demonstrando, assim, a necessidade 

premente de planejamento. Além disso, outros dois aspectos pesaram sobre a escolha da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos para realização do estudo de caso:  

1. a existência do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos  -

COMITESINOS. Este Comitê funciona desde 1988, reunindo representantes legítimos 

para a tomada de decisões sobre a gestão dos recursos hídricos da bacia (usuários da água, 

população da bacia e poder público);  

2. a grande disponibilidade de dados existentes sobre a bacia, sendo que os dados básicos 

utilizados no desenvolvimento do trabalho foram extraídos, em sua maioria, dos 

resultados da “Simulação de uma Proposta de Gerenciamento de Recursos Hídricos na 

Bacia do Rio dos Sinos”, desenvolvido pela Magna Engenharia e o Instituto de Pesquisas 

Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (MAGNA, 1996a, 1996b, 

1996c, 1996d, 1996e), após algumas revisões, atualizações e complementações. 

 A utilização desses dados propiciou uma comparação importante entre a metodologia 

de planejamento de recursos hídricos proposta neste trabalho e a metodologia de 

planejamento que foi utilizada no trabalho realizado pela Magna Engenharia e o Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  

 No trabalho realizado pela Magna Engenharia e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi adotada uma Abordagem Custo-

Efetividade para o planejamento da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, que estabeleceu uma 

solução ótima para a bacia, sob o ponto de vista das fontes poluidoras identificadas e dos 

sistemas de tratamento possíveis de serem implementados, considerando os critérios técnico e 

econômico-financeiros. Assim, a solução técnica preconizada e os custos para a sua 

implementação seriam estabelecidos por meio de uma negociação em torno de uma solução de 

compromisso que buscasse atender aos dois objetivos: as melhorias hídricas na bacia, 

relacionadas à efetividade da solução, e o custo das soluções que as viabilizassem.  

 Como no Modelo de Avaliação de Alternativas para o Plano da Bacia Hidrográfica 

do Rio dos Sinos proposto neste trabalho, um dos subsídios utilizados para a tomada de 
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decisão na Abordagem Custo-Efetividade é a análise da solução de compromisso ou da curva 

de soluções não-inferiores, que é uma função de trade-off, onde não é possível haver 

deslocamento em um ou outro sentido, sem que o aumento das contribuições de um 

determinado critério tenha como conseqüência a perda de outro. Porém, a principal limitação 

apresentada pela Abordagem Custo-Efetividade utilizada no trabalho da Magna Engenharia e 

o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul consiste 

no fato de que a solução de compromisso ou a curva de soluções não-inferiores, que fornece 

subsídios para a tomada de decisão, não consegue definir qual é o ponto de compromisso, ou 

a alternativa não-inferior (ou não dominada) a ser adotada, já que não é possível obter uma 

avaliação global das alternativas (MAGNA, 1996e, p. 234). 

 Assim, uma das vantagens do Método Multicritério em Apoio à Decisão proposto 

neste trabalho sobre a Abordagem Custo-Efetividade utilizada no trabalho da Magna 

Engenharia e o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, reside na possibilidade oferecida pelo método multicritério, por utilizar uma função de 

agregação aditiva, de transformar todos os critérios utilizados nas mesmas unidades de 

medida, conseguindo desta forma definir qual é o ponto de compromisso, ou a alternativa 

não-inferior a ser adotada. Por este motivo, o método proposto apresenta como vantagem a 

possibilidade de avaliar vários critérios simultaneamente, de naturezas absolutamente 

diversas, como critérios ambientais, sociais, econômicos e políticos, não restringindo-se 

apenas à avaliação de critérios técnicos e econômicos. Porém, é importante destacar que a 

metodologia multicritério de apoio à decisão utilizada neste trabalho caracteriza-se por adotar 

uma abordagem construtivista, o que significa dizer que ela não busca identificar uma solução 

ótima para o problema e nem, necessariamente, encontrar a melhor solução, sendo assim o seu 

objetivo principal fazer com que os decisores adquiram um maior conhecimento a respeito do 

seu problema, permitindo a identificação de oportunidades de aperfeiçoamento.  

 O Método Multicritério em Apoio à Decisão proposto neste trabalho mostrou a sua 

aplicabilidade prática para o planejamento de recursos hídricos, com o desenvolvimento de 

um Modelo de Avaliação de Alternativas para os Planos de Bacias Hidrográficas, além de 

provar também a possibilidade de incorporação de aspectos subjetivos, como os valores, 

suposições e preferências dos decisores no processo de tomada de decisão sobre a gestão dos 

recursos hídricos, como foi demonstrado no estudo de caso utilizado para testar a 

aplicabilidade prática do método. Os decisores do estudo de caso – Aplicação de um Método 

Multicritério em Apoio à Decisão para o Planejamento dos Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos - foram os membros do COMITESINOS, que participaram da 
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construção do Modelo de Avaliação de Alternativas para um Plano da Bacia Hidrográfica do 

Rio dos Sinos. 

 Desta forma, o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos foi elaborado de 

acordo com as reais necessidades da população da bacia, levando em conta os objetivos de 

todos os interessados na gestão das águas da bacia, sem que nenhum grupo fosse privilegiado 

em detrimento de outro, proporcionando, assim, a consideração da escala de valores dos 

novos atores no processo de decisão sobre a gestão dos recursos hídricos. Este fato faz com 

que as ações desenvolvidas sejam dirigidas efetivamente sobre os aspectos considerados mais 

relevantes pelos atores atuantes na bacia hidrográfica, sejam eles de caráter social, econômico, 

político ou ambiental. Deste modo, foi possível apresentar um Modelo de Avaliação de 

Alternativas para os Planos de Bacias Hidrográficas que propicia a efetiva participação da 

sociedade, via Comitês de Bacia Hidrográfica, buscando contemplar as reais necessidades da 

população da bacia, segundo os valores considerados de maior relevância pela mesma, 

permitindo, assim, maior sustentabilidade da política pública de gestão de recursos hídricos. 

 Com o Método Multicritério em Apoio à Decisão proposto para o desenvolvimento 

de um Modelo de Avaliação de Alternativas para os Planos de Bacias Hidrográficas, também 

mostrou-se a possibilidade de embasar cientificamente as decisões tomadas no âmbito dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica, fornecendo subsídios para a identificação e avaliação de 

alternativas para os Planos de Bacias Hidrográficas. Assim, pode-se verificar que a 

metodologia proposta é adequada para ambientes que lidam com múltiplos decisores, pois, ao 

propiciar a uniformização de conhecimentos a respeito do problema, em situações de conflitos 

de interesse, possibilitam aos decisores a justificativa sobre a racionalidade das decisões que 

foram tomadas. 

 Para Zuffo (1998, p. 124), a filosofia dos Métodos Multicritério em Apoio à Decisão 

utilizados pela Escola Européia é a mais indicada para o caso brasileiro de planejamento dos 

recursos hídricos e, principalmente, para a gestão de bacias hidrográficas por meio dos 

Comitês de Bacia Hidrográfica. Segundo o autor, esta filosofia é a mais indicada devido ao 

fato de as escolhas das alternativas serem feitas pelos decisores, que escolherão as alternativas 

de acordo com o seu juízo de valores, entre aquelas apontadas pelos métodos multicritério 

como sendo as melhores. Assim, as escolhas das alternativas serão feitas com embasamento 

científico e não mais de forma apenas intuitiva ou de acordo com outros interesses. 
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 No estudo de caso da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, o problema foi estruturado 

de maneira a organizar conhecimentos, segundo os dados existentes e de acordo com os 

valores e percepções dos decisores a respeito do problema, sendo identificados doze critérios 

principais, que poderão servir como indicadores de avaliação contínua deste Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos ou de um futuro plano real. Além disso, os descritores dos 

níveis de impacto dos critérios também servem como indicadores de deficiências a serem 

supridas ou de pontos positivos a serem mantidos ou acentuados. Um posterior 

aprofundamento no estudo destas informações indicará como serão operacionalizados os 

meios necessários para as transformações necessárias ou desejadas.  

 Assim, o Método Multicritério em Apoio à Decisão proposto para o desenvolvimento 

de um Modelo de Avaliação de Alternativas para Planos de Bacias Hidrográficas foi capaz de 

estabelecer indicadores que permitirão a sua avaliação contínua, de acordo com o art. 7° da 

Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) n° 17/01. Estes indicadores 

serão os critérios estabelecidos para os modelos e os descritores desses critérios, que indicam 

se um determinado critério está situado nos níveis considerados críticos pelos decisores 

(abaixo do nível de referência Neutro equivalente ao valor zero), merecendo maior atenção, 

ou está situado nos níveis competitivos (entre os níveis de referência Neutro e Bom), estando, 

assim, dentro das expectativas dos decisores, ou, ainda, se o critério está situado nos níveis de 

excelência (acima do nível de referência Bom equivalente ao valor 100), o que significa que a 

sua performance está acima das expectativas dos decisores. 

 O Modelo de Avaliação de Alternativas para o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio 

dos Sinos também propiciou traçar um diagnóstico da situação atual desta bacia hidrográfica, 

o estabelecimento de metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da 

qualidade dos recursos hídricos disponíveis, a proposição de medidas a serem tomadas, 

programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para o atendimento das 

metas previstas e o estabelecimento de propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de 

uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos, de acordo com o art. 7º da Lei n° 9.433/97. 

 Nos modelos clássicos de planejamento, o diagnóstico da situação é feito no início 

do processo, que estabelece um ponto de partida para as ações que serão propostas a seguir. 

No Modelo de Avaliação de Alternativas para os Planos de Bacias Hidrográficas proposto 

neste trabalho, inicia-se o processo estruturando o sistema de valores dos decisores. Este 

procedimento tem como objetivo avaliar, primeiramente, o que interessa levar em conta na 

construção do modelo. Somente após este procedimento é que se apresenta um diagnóstico da 
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situação atual, de acordo com o sistema de valores dos decisores e dos dados existentes. 

Assim, o diagnóstico é apresentado junto com a avaliação das ações. Para que esta avaliação 

tenha sentido, é necessário determinar os níveis de referência Bom e Neutro nas escalas dos 

descritores, além de outros parâmetros do modelo, como as funções de valor dos critérios e as 

taxas de substituição do modelo. A partir disso, é que se pode definir, para quais critérios do 

modelo, a situação atual da bacia hidrográfica: se está atingindo níveis de excelência, níveis 

competitivos ou níveis críticos. A importância dos trade-offs entre os critérios do modelo ou 

entre as áreas de interesse do problema está justamente na escolha preferencial das ações que 

impactam mais positivamente nos critérios que apresentam taxas de substituição mais 

elevadas, sendo que esta conclusão ficou evidente durante o processo de construção das ações 

de melhorias. 

 O Modelo de Avaliação de Alternativas proposto para o Plano da Bacia Hidrográfica 

do Rio dos Sinos proporcionou a elaboração de programas de intervenções estruturais e não 

estruturais e sua espacialização na bacia, conforme está previsto no art. 27, da Lei Estadual n° 

10.350/94, para atingir os objetivos de qualidade, ou o enquadramento dos corpos de água em 

classes de uso preponderantes, que correspondem às metas a serem atingidas, previamente 

definidos pelo COMITESINOS, também de acordo com o art. 19, da Lei Estadual 10.350/94.  

 Assim, o processo de geração de ações merece destaque neste trabalho, sendo 

apresentada a construção detalhada das ações de aperfeiçoamento que foram geradas. Para a 

construção das ações, utilizaram-se as sugestões de alguns autores (HOWARD, 1988; 

KEENEY, 1992) e, a partir dos descritores e das funções de valor dos critérios do modelo, 

mostrou-se a existência de um inesgotável manancial de idéias para a geração de ações. Desta 

forma, foram apresentadas duas abordagens gerais para a proposição de ações de melhorias: 

na primeira abordagem, foram sugeridas ações isoladas para melhorar aqueles critérios 

considerados prioritários pelos decisores; na segunda abordagem, foram definidas estratégias 

de ações capazes de levar os objetivos dos decisores a  diferentes níveis de atingimento.  

 A geração de ações isoladas ou ações fragmentadas foi o processo mais simples de 

avaliação de ações, sendo que, nesta modalidade de planejamento, os critérios do modelo 

foram analisados de forma isolada, observando-se o seu descritor e sua respectiva função de 

valor. Assim, as ações foram geradas a partir dos critérios do modelo, sugerindo-se ações de 

melhorias para os mesmos. À medida que o processo de geração de ações avançava, 

analisavam-se os impactos que estas ações tinham sobre os outros critérios. Desta forma, 

pôde-se constatar que uma ação gerada em um determinado critério tinha, na maioria das 
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vezes, impactos diversos, que não se limitavam ao critério onde fora gerada. Assim, foi 

necessário executar uma organização cuidadosa sobre a relação de ações que foram geradas e 

seus múltiplos impactos,  para que fosse possível manter a coerência da análise.  

 A lista das 111 (cento e onze) ações geradas para o Plano da Bacia Hidrográfica do 

Rio dos Sinos, com os seus respectivos impactos, está apresentada no Quadro 9.35, no 

Capítulo 9 deste trabalho. Assim, se os decisores resolvessem implementar apenas uma ação 

deste conjunto todo, poderiam seguir os seguintes critérios de escolha: escolher a ação que 

promovesse mais melhorias no critério que apresentasse a pontuação mais baixa, reportando-

se às Figuras 9.26 e 9.27, do Capítulo 9 deste trabalho; escolher a ação que impactasse mais 

fortemente no critério cuja taxa de substituição era a mais alta; e finalmente, escolher uma 

ação que, na soma de impactos nos critérios, gerasse a melhoria mais significativa no 

atingimento de seus objetivos.  

 Desta forma, resumindo-se a análise, no caso de ser necessário escolher apenas uma 

ação a ser implementada, os decisores deveriam adotar o critério que agregasse mais valor à 

função de valor global. A partir do Modelo de Avaliação de Alternativas para o Plano da 

Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, provou-se que entre a avaliação do critério com 

pontuação mais baixa e a avaliação do critério que apresenta a taxa de substituição mais alta, 

o segundo é mais viável para a escolha. Incluindo-se todas as ações na análise, ficou 

evidenciado que a escolha deve ser feita sobre a avaliação global dos critérios, que agrega 

mais valor ainda à função de valor global. 

 Além disso, o Modelo de Avaliação de Alternativas proposto para o Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos também propiciou a indicação de soluções de curto, médio e 

longo prazos, com horizonte de planejamento compatível com seus programas e projetos, de 

acordo com as metas previamente estabelecidas, segundo o art. 7° da Resolução do CNRH n° 

17/01. Essas soluções correspondem às Estratégias 1, 2, 3 e 4, que foram propostas para 

atingir as metas de Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos, previamente definidas pelo COMITESINOS, de acordo com o 

art. 19, da Lei Estadual n° 10.350/94. 

 Para a definição de cada estratégia, além da definição de áreas de decisão 

(HOWARD, 1988), foram considerados diversos critérios como: as condições atuais da 

qualidade das águas da bacia hidrográfica do rio dos Sinos e a possibilidade de mudança das 

condições atuais para atingir o enquadramento dos cursos d’água em classes de uso 
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preponderantes, a disponibilidade de recursos técnicos e financeiros para efetuar essas 

mudanças, e a ênfase para outros critérios considerados relevantes pelos decisores para a 

Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia. A descrição 

resumida e as principais conclusões obtidas sobre cada estratégia serão apresentadas a seguir. 

 A Estratégia 1 apresenta como cenário a manutenção das condições atuais da bacia, 

considerando-se as perspectivas e projeções para o futuro. Assim, este cenário poderia ser 

obtido mediante a implantação de algumas medidas preventivas e de recuperação ambiental 

da bacia, principalmente no médio vale do rio dos Sinos e no baixo vale de seus principais 

formadores (rios Paranhana, da Ilha e Rolante). Além disso, o excedente de carga poluidora a 

ser gerado pelo crescimento populacional e pelas atividades industriais precisaria ser captado 

e tratado, sendo essas medidas particularmente importantes para as zonas urbanas dos 

municípios incluídos na Região Metropolitana de Porto Alegre. Esta estratégia trabalha com 

um limite escasso de recursos técnicos e financeiros, sendo que a cobrança pelo uso da água 

não está prevista. O resultado da implementação desta estratégia é a elevação da pontuação da 

situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos de 12,91 para 24,78 pontos,  

proporcionando uma melhoria de 11,87 pontos globais. A Estratégia 1 melhora pouco o 

desempenho da situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, mantendo a tendência do 

grau de desnível da situação atual, não apresentando nenhum tipo de impacto sobre a área de 

decisão Ocupação e Manejo do Solo e apresentando poucas ações sobre as áreas de Bem-

Estar Social e Fortalecimento Institucional, de Recursos Hídricos e de Apoio Político-

Institucional. 

 A Estratégia 2 apresenta como cenário a busca da mudança das condições atuais da 

qualidade das águas da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, de acordo com o enquadramento 

dos cursos d’água em classes de uso preponderantes realizado na bacia. Nesta estratégia, 

parte-se do princípio de que existem recursos técnicos e financeiros para tratar todas as fontes 

de poluição dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos consideradas neste 

trabalho, que correspondem aos efluentes domésticos, efluentes industriais, resíduos sólidos 

domésticos, efluentes agrícolas e às áreas degradadas, que incluem a erosão natural e artificial 

de pedreiras, saibreiros, matas, reflorestamentos e culturas, através de medidas estruturais e 

não estruturais, sendo prevista a implementação da cobrança pelo uso da água. O resultado da 

implementação desta estratégia é a elevação da pontuação da situação atual da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos de 12,91 para 85,33 pontos, proporcionando uma melhoria de 

72,42 pontos globais. Nesta estratégia, é dada grande ênfase para as áreas de recuperação da 

qualidade das águas, recuperação de áreas degradadas, fortalecimento institucional e gestão de 
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recursos hídricos e monitoramento ambiental. Porém, ela não prevê ações para as áreas de 

conservação da quantidade das águas da bacia e lazer da população, sendo dada pouca ênfase 

para a área de ocupação e manejo do solo da bacia.  

 A Estratégia 3 também apresenta como cenário a busca da mudança das condições 

atuais da qualidade das águas da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, de acordo com o 

enquadramento dos cursos d’água em classes de uso preponderantes realizado na bacia. 

Porém, nesta estratégia, parte-se do princípio que existem recursos técnicos e financeiros para 

tratar as fontes de poluição dos recursos hídricos da bacia referentes aos efluentes domésticos, 

aos resíduos sólidos domésticos, aos efluentes agrícolas e às áreas degradadas, não sendo 

possível o tratamento dos efluentes industriais além dos níveis existentes atualmente. Assim, é 

prevista a implementação de medidas estruturais e não estruturais, sendo que é dada maior 

ênfase, em relação à estratégia anterior, para as áreas de conservação e manejo do solo em 

áreas rurais, ecossistemas e preservação ambiental, e incentivos governamentais para o 

desenvolvimento sustentável. Esta estratégia também prevê a implementação da cobrança 

pelo uso da água. O resultado da implementação desta estratégia é a elevação da pontuação da 

situação atual da bacia hidrográfica do rio dos Sinos de 12,91 pontos para 75,61 pontos, 

proporcionando uma melhoria de 62,70 pontos globais.  

 As Estratégias 2 e 3 impactam fortemente nas áreas de Recuperação da Qualidade 

das Águas, Recuperação de Áreas Degradadas e Gestão de Recursos Hídricos e 

Monitoramento Ambiental, sendo que a Estratégia 2 apresenta maior impacto que a Estratégia 

3 na área de Fortalecimento Institucional. A Estratégia 3 não prevê ações para as áreas de 

conservação da quantidade das águas da bacia, lazer da população e planejamento do solo em 

áreas urbanas. 

 Finalmente, a Estratégia 4 também apresenta como cenário a busca da mudança das 

condições atuais da qualidade das águas da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, de acordo 

com o enquadramento dos cursos d’água em classes de uso preponderantes realizado na bacia. 

Porém, nesta estratégia, parte-se do princípio de que existem recursos técnicos e financeiros 

para tratar as fontes de poluição dos recursos hídricos da bacia referentes apenas aos efluentes 

domésticos, aos resíduos sólidos domésticos e aos efluentes agrícolas. Assim, é prevista a 

implementação de medidas estruturais e não estruturais, sendo que é dada maior ênfase, em 

relação às estratégias anteriores, para a área de conservação da quantidade das águas da bacia, 

para a utilização de medidas de reuso das águas e reaproveitamento de resíduos, para as áreas 

de planejamento do solo em áreas urbanas e de bem-estar social e fortalecimento institucional. 
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A implementação da cobrança pelo uso da água também está prevista nesta estratégia. O 

resultado da adoção desta estratégia é a elevação da pontuação da situação atual da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos de 12,91 pontos para 79,03 pontos, proporcionando uma 

melhoria de 66,12 pontos globais. A Estratégia 4 proporciona maior ênfase para as áreas de 

Bem-Estar Social e Fortalecimento Institucional e de Recursos Hídricos, seguidas das áreas de 

Ocupação e Manejo do Solo,  Ecossistemas e Preservação Ambiental, sendo a área de Apoio 

Político-Institucional a menos favorecida. 

 Analisando-se conjuntamente as quatro estratégias propostas, pode-se verificar que 

elas possuem peculiaridades próprias, que poderiam fazer com que, em determinadas 

situações, qualquer uma pudesse ser adotada. Porém, é inerente à teoria do apoio à decisão 

que se selecione aquela estratégia que agrega maior valor ao atingimento dos objetivos dos 

decisores. Assim, no caso de adotar-se como critério de seleção de alternativas para o Plano 

da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos a máxima pontuação entre as estratégias, deveria ser 

adotada a Estratégia 2, que é globalmente melhor que as outras estratégias propostas, seguida 

da Estratégia 4 e da Estratégia 3. Como o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos 

pressupõe ações que visam à Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos 

da Bacia, e a proposta da Estratégia 1 é de manutenção das condições atuais das águas da 

bacia com projeções para o futuro, esta estratégia não seria sugerida para o Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos. Desta forma, a adoção da Estratégia 1 só seria recomendada 

para a bacia hidrográfica do rio dos Sinos se nenhuma das outras estratégias propostas 

pudesse ser implementada.  

 É importante lembrar que, além das quatro estratégias sugeridas, existe ainda a 

solução em que todos os critérios são levados ao nível de referência Bom, ou, dependendo do 

caso, até mesmo acima dele, o que significaria a adoção das 111 (cento e onze) propostas para 

o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos (seção 9.5.1). Esta solução é sempre a 

melhor, mas dado que sua implementação pode ser difícil de ocorrer a curto prazo, devido à 

restrição de recursos financeiros e temporais, seria interessante que o grupo de decisores do 

COMITESINOS continuasse a negociar uma solução entre as quatro estratégias propostas. 

 No caso de impasse entre os decisores sobre qual estratégia adotar para compor o 

Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, sugeriram-se ao grupo algumas simulações por 

áreas de interesse do problema (Ambiental, Social, Econômica e Político-Institucional). 

Assim, no caso de priorização da área de interesse Ambiental, a Estratégia 2 é superior às 

outras estratégias, apresentando, porém, pouca diferença em relação à Estratégia 4. Sob o 
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ponto de vista Social, a Estratégia 4 é superior às outras estratégias. Já sob o aspecto 

Econômico, a Estratégia 2 é superior às outras estratégias, sendo que as Estratégias 3 e 4 

apresentam uma diferença mínima entre elas. Para finalizar, sob o ponto de vista Político-

Institucional, as Estratégias 2 e 3 são equivalentes. De forma geral, a Estratégia 1 sempre é 

dominada pelas Estratégias 2, 3 e 4.  

 Assim, dependendo do enfoque que será dado para a questão, sugere-se a adoção das 

Estratégias 2, 3 ou 4, para atingir o enquadramento dos corpos d’água em classes de uso 

preponderantes da bacia hidrográfica do rio dos Sinos. Isto significa dizer que se sugere que 

constem, no Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, as ações que compõem cada uma 

dessas estratégias. Também poderia ser sugerido que constassem, no Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos, as 111 (cento e onze) ações que foram geradas a partir dos 

critérios do modelo, fazendo uma ressalva para a adoção de uma determinada estratégia, 

segundo os interesses dos decisores e de acordo com a disponibilidade de recursos técnicos e 

financeiros. No caso da falta de recursos financeiros e da necessidade de priorização das 

fontes de poluição dos recursos hídricos da bacia a serem tratadas, como a Estratégia 2 é a que 

requer maior quantidade de recursos para a sua implementação, os decisores poderão, então, 

optar entre a adoção das estratégias 3 ou 4, respectivamente. Assim, a Estratégia 2 seria uma 

solução a mais longo prazo, a Estratégia 3 poderia ser uma solução a médio prazo e a 

Estratégia 4 poderia ser uma solução a mais curto prazo, dependendo dos recursos existentes e 

dos interesses dos decisores. A adoção da Estratégia 1 só é recomendada no caso extremo de 

falta de recursos financeiros, pois, com sua aplicação, o enquadramento do uso das águas da 

bacia hidrográfica do rio dos Sinos não poderá ser atingido. 

 Outra maneira de avaliar e selecionar as estratégias para o Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos também pode ser feita a partir dos critérios do modelo. Desta 

forma, são apresentadas as diferenças de pontuação entre as estratégias, que são comparadas 

par-a-par, segundo os critérios e sub-critérios do modelo. Este tipo de análise é importante, 

porque proporciona uma outra forma de selecionar as estratégias, a partir dos critérios e sub-

critérios do modelo considerados prioritários, pelos decisores, de serem atendidos e que 

apresentam uma melhor performance a partir da adoção de uma determinada estratégia de 

ação. 

 Uma terceira solução que poderia ser sugerida aos decisores, no caso da falta de 

recursos financeiros, seria tratar as fontes de poluição dos recursos hídricos do rio dos Sinos 

por trechos. Assim, se os decisores decidissem tratar primeiramente as fontes de poluição do 
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trecho inferior do rio dos Sinos, seria sugerida a adoção da Estratégia 2, que propicia o 

tratamento dos efluentes industriais, fontes sérias de poluição neste trecho do rio. O custo da 

Estratégia 2 iria diminuir e outras ações também poderiam ser selecionadas para compô-la, de 

acordo com os desejos e a necessidade dos decisores. Da mesma forma, se os decisores 

resolvessem priorizar o tratamento das fontes de poluição do trecho médio do rio dos Sinos, 

poderia ser sugerida a adoção da Estratégia 3 ou da Estratégia 4, dependendo da 

disponibilidade de recursos financeiros existentes. Se existir maior quantidade de recursos, a 

Estratégia 3 é preferível à Estratégia 4, já que propicia a recuperação de áreas degradadas, que 

se constitui em importante fonte de poluição dos recursos hídricos neste trecho do rio. No 

caso de os decisores priorizarem o tratamento das fontes de poluição dos recursos hídricos do 

trecho superior, que é o trecho menos poluído do rio, a Estratégia 3 seria a mais indicada, pelo 

mesmo motivo citado anteriormente. Assim, o custo da Estratégia 3 iria diminuir e outras 

ações também poderiam ser selecionadas para compô-la, de acordo com as necessidades e 

preferências dos decisores. 

 De qualquer forma, a decisão de qual estratégia adotar deverá ser feita no âmbito do 

COMITESINOS, que poderá ser auxiliado pelo órgão gestor de recursos hídricos, o 

Departamento de Recursos Hídricos (DRH), no caso da ausência das Agências de Região 

Hidrográfica, órgão legalmente responsável pela elaboração dos Planos de Bacia 

Hidrográfica, e pelo órgão ambiental, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM). 

 É importante salientar, que como o Método Multicritério em Apoio à Decisão 

proposto neste trabalho segue o paradigma construtivista, o que se busca não é uma solução 

ótima para o problema, mas, sim, fazer recomendações que procuram refletir o julgamento de 

valor dos decisores sobre o problema em questão. Cabe destacar que, embora os resultados se 

constituam em recomendações apenas, refletem as prioridades dos decisores desta pesquisa e 

têm validade empírica, refletindo problemas que efetivamente precisam ser sanados. Caso a 

implantação do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos não seja viabilizada, ter-se-á 

um agravamento das condições atuais em todos os trechos do rio dos Sinos e afluentes, dentre 

os quais alguns não dispõem de informações que permitam avaliar as conseqüências para os 

recursos hídricos. Assim, o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, sendo concebido 

como um todo em uma etapa posterior, dentro da perspectiva de planejamento integrado, onde 

as ações e investimentos se encadeiam no tempo, segundo uma hierarquia de prioridades 

definida por diversos critérios, considera-se a obtenção dos recursos necessários, assim como 

a definição de uma engenharia financeira adequada à complexidade de seus objetivos, o maior 

desafio para sua implementação. Isto, pois, depende de avanços no campo jurídico-
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institucional, que envolve a criação das Agências de Região Hidrográfica e a implantação da 

cobrança pelo uso da água, considerada elemento fundamental para a adequada gestão dos 

recursos hídricos. 

 A Metodologia Multicritério em Apoio à Decisão proposta neste trabalho permitiria 

ainda que inúmeras outras simulações fossem feitas e outras estratégias pudessem ser 

elaboradas, ou, até mesmo, dentro das próprias estratégias sugeridas, outras ações fossem 

selecionadas para compô-las e os atores continuassem a negociar outras soluções. Porém, com 

a linha de argumentação aqui apresentada, já foi possível mostrar que o método permite 

estudar uma série de alternativas de solução para o problema do planejamento dos recursos 

hídricos em bacias hidrográficas.  

 Como a avaliação das ações potenciais teve como base um modelo multicritério, 

cujos parâmetros foram obtidos a partir dos julgamentos dos decisores e, segundo o 

paradigma construtivista adotado, não existem valores corretos para esses parâmetros, a 

realização de uma análise de sensibilidade é importante para testar a robustez do modelo 

multicritério construído. Assim, para finalizar o processo, foi feita uma análise de 

sensibilidade das respostas do modelo frente à variação das suas taxas de substituição, sendo 

que a calibração do modelo foi realizada com o auxílio do software HIVIEW (BARCLAY, 

1984), sendo que foram realizados testes de calibração das taxas de substituição de todos os 

critérios do modelo e das áreas de interesse do problema. 

 A análise de sensibilidade das respostas do modelo frente à variação de suas taxas de 

substituição proporcionou aos decisores um melhor entendimento sobre a repercussão da 

variação desses parâmetros, o que facilitou o entendimento do modelo, permitindo a sua 

utilização de forma mais adequada. Assim, a partir desta avaliação, pôde-se constatar que o 

modelo construído é robusto, pois as estratégias de solução propostas variam muito pouco em 

função da variação das taxas de substituição do modelo. 

 Segundo Ensslin et al. (2001, p. 278), a análise de sensibilidade é especialmente útil 

para a tomada de decisões em grupo, pois no caso de não concordância de todas as pessoas 

envolvidas no processo de decisão com as taxas de substituição do modelo, ao se executar a 

análise de sensibilidade e ficar constatado que para pequenas variações das taxas não haverá 

alteração da ordem das alternativas, os conflitos poderão ser resolvidos. 

 É importante lembrar que, ao adotar-se uma postura construtivista, a análise de 

sensibilidade não significa o final do processo de apoio à decisão, pois este não tem um ponto 
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final demarcado previamente, à medida que a geração de conhecimentos proporcionada é 

evolutiva, dinâmica e contínua. Desta forma, analisados todos os resultados fornecidos pelo 

modelo construído e realizada a análise de sensibilidade do mesmo, os decisores validaram o 

modelo em todos os níveis, considerando-o adequado para representar os valores e percepções 

dos membros do COMITESINOS, a respeito das ações para atingir o enquadramento dos 

cursos de água em classes de uso preponderantes e que deverão constar no Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos. 

 Assim, o Método Multicritério em Apoio à Decisão proposto para o desenvolvimento 

de Modelos de Avaliação de Alternativas para os Planos de Bacias Hidrográficas, além de 

possibilitar um diagnóstico eficiente, indicando os aspectos positivos e os aspectos que 

precisam de mudanças, pôde servir como constante fonte de avaliação dos sistemas atuais. 

Deste modo, os decisores podem, como conseqüência de seu aprendizado, mesmo após 

implementar alguma estratégia de solução, agregar outros critérios ao modelo e modificar 

qualquer outro elemento da estruturação, sejam os critérios, os descritores dos critérios, assim 

como os seus níveis de referência Bom e Neutro, as funções de valor (diferenças de 

atratividade entre os níveis de impacto dos descritores) e as taxas de substituição entre os sub-

critérios e critérios do modelo, alterando as respectivas importâncias relativas dos mesmos, de 

acordo com as suas preferências ou necessidades. Na verdade, este é o princípio do modelo 

proposto: ser uma fonte de avaliação e aprendizado, em função das constantes transformações 

resultantes da implementação de alternativas, da realidade exterior extremamente mutável e 

de julgamentos que são realizados em um processo evolutivo e dinâmico.  

 Como neste trabalho se adotou o paradigma científico do construtivismo, o método 

de pesquisa escolhido foi o da Pesquisa-Ação, que é um método projetado para analisar e 

avaliar processos sociais complexos, como os processos de tomada de decisões, em que a 

subjetividade e as construções da realidade dos participantes no experimento devem ser 

consideradas. Assim, aqueles acostumados com uma visão positivista de aquisição de 

conhecimentos podem vir a contestar os resultados obtidos, principalmente pela sua 

dificuldade de generalização. Porém, esta foi uma escolha metodológica da pesquisadora, 

tendo em vista o caráter qualitativo que é inerente ao processo de apoio à decisão. Também 

foram definidos quatro temas de pesquisa para auxiliar no teste do método na intervenção 

prática, sendo que todos os temas de pesquisa considerados neste trabalho foram, em algum 

grau, alcançados, uma vez que os decisores se mostraram bastante satisfeitos com os 

resultados obtidos com o modelo, pois conseguiram solucionar o seu problema, legitimando, 

desta forma, o modelo construído, e compreenderam, após as explicações do facilitador, o 
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fornecimento das informações necessárias, além de reconhecerem que as escalas obtidas 

representavam efetivamente seus julgamentos de valor a respeito do problema, confiando, 

deste modo, nos resultados obtidos ao final da construção do modelo. Além disso, os 

decisores também consideraram ter adquirido um maior conhecimento e compreensão a 

respeito do seu problema, além de compreenderem a lógica do modelo, assim como o 

significado das informações representadas no modelo e na forma como os resultados foram 

calculados. Também é possível concluir que o facilitador exerce um papel importante no 

processo de apoio à decisão, devendo conhecer plenamente todos os fundamentos teóricos do 

método e a forma como utilizá-lo para a construção do Modelo Multicritério de Avaliação de 

Alternativas, para que seja possível avaliar adequadamente, em conjunto com os decisores, as 

soluções e recomendações propostas. 

 Assim, analisando-se o estudo de caso, é possível verificar que a questão de pesquisa 

“Como planejar os recursos hídricos de uma bacia hidrográfica de forma a contemplar 

vários objetivos simultaneamente e de modo a incluir a participação da sociedade nesse 

processo, em atendimento às normas legais em vigência no país?” conseguiu ser respondida 

pela hipótese considerada: “Por meio da utilização de uma Metodologia Multicritério em 

Apoio à Decisão, que além de incorporar vários critérios na avaliação de alternativas, 

propicia a participação de todos os atores envolvidos no processo de tomada de decisão, por 

adotar uma abordagem construtivista”. 

 Desta forma, pode-se dizer que foi gerado um instrumento de planejamento 

importante, pois permite que a tomada de decisão possa ser realizada mediante um processo 

de negociação, onde diversas alternativas são testadas, analisadas e aprimoradas até que se 

obtenha uma solução, por consenso ou maioria. Assim, pode-se afirmar que tal instrumento 

apresenta, indubitavelmente, uma contribuição importante para a efetiva instituição do tipo de 

processo de negociação social que é preconizada atualmente, de forma particular pela 

legislação vigente, para o gerenciamento dos recursos hídricos no país. 

 

10.2 RECOMENDAÇÕES DO TRABALHO 

 Nas recomendações deste trabalho serão feitas sugestões para o aprimoramento do 

método proposto e áreas de investigação futuras a este trabalho, a partir dos resultados do 

estudo dos aspectos teóricos e do estudo de caso realizados. Tais sugestões visam suplantar as 

deficiências encontradas e investigar aspectos que mereçam maior atenção.  
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 O Método Multicritério em Apoio à Decisão proposto neste trabalho para a 

construção de Modelos de Avaliação de Alternativas para o planejamento de recursos hídricos 

em bacias hidrográficas utilizou uma função aditiva para agregar as diversas dimensões de 

avaliação das ações, ou seja, para agregar todos os critérios do modelo em uma única função 

de valor. Isto foi possível porque os decisores do modelo, membros do COMITESINOS, 

apresentaram valores semelhantes em relação à recuperação, conservação e preservação dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, de acordo com as respostas que 

foram obtidas através dos questionários que foram aplicados para colher os valores e 

percepções do grupo em relação à problemática da bacia hidrográfica do rio dos Sinos. Se, ao 

contrário disto, existissem muitos conflitos entre eles, ou no caso de os decisores quererem 

deixar explícitos os valores considerados por cada grupo componente do COMITESINOS – 

grupo dos usuários da água, grupo dos representantes da população da bacia e grupo do poder 

público, seria preciso construir uma função de valor para cada grupo, de modo a representar 

os valores de cada grupo individualmente. Assim, seria construído um modelo multicritério de 

avaliação de alternativas individual, para cada grupo componente do COMITESINOS. Esta 

constatação trouxe a idéia de recomendação para trabalhos futuros, que sejam realizados 

utilizando um Método Multicritério em Apoio à Decisão para avaliação de alternativas, 

visando à tomada de decisão em grupos (ver NORONHA, 2003) ou, mais especificamente, no 

âmbito de Comitês de Bacia Hidrográfica, onde seria construída uma função de valor para 

cada grupo do Comitê, ou, ainda, para cada entidade constituinte de um determinado grupo 

componente do Comitê. 

 Do ponto de vista prático, várias opções se vislumbram para trabalhos futuros, 

visando corroborar, ou modificar, as conclusões aqui obtidas. Assim, o caminho mais óbvio, 

além de importante, é a realização de novos estudos de caso, aplicando-se o método proposto 

em outras bacias hidrográficas, com outros decisores e com outros problemas. O Método 

Multicritério em Apoio à Decisão proposto neste trabalho possibilita a incorporação do 

conhecimento das características locais onde é aplicado, tais como aspectos culturais, 

políticos e ambientais, buscando representar as preferências e os valores das comunidades 

específicas. 

 Também seria interessante testar a utilização do método proposto para a 

implementação de outros instrumentos de gestão de recursos hídricos, como o enquadramento 

dos corpos de água em classes de uso preponderantes, a outorga e a cobrança pelo uso da 

água, visando incluir a participação da sociedade, via Comitês de Bacia Hidrográfica, na 
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discussão necessária para que estes instrumentos possam ser implementados com maior 

legitimidade e sustentabilidade. 

 Uma das desvantagens dos Métodos Multicritério em Apoio à Decisão que utilizam 

como paradigma científico o construtivismo, que se caracteriza por levar em consideração na 

estruturação e avaliação de seus problemas, a percepção e os valores dos decisores 

envolvidos, e preocupam-se em gerar um maior nível de conhecimentos a respeito da situação 

problemática analisada, reside no fato de tornar a sua aplicação mais demorada em relação aos 

métodos que não prevêem este tipo de procedimento, pois depende-se da disponibilidade das 

pessoas para participarem do processo decisório. Porém, apresentam, como grande vantagem, 

a legitimidade que é obtida ao final de sua aplicação.  

 Uma das dificuldades encontradas na aplicação do Método Multicritério em Apoio à 

Decisão proposto neste trabalho diz respeito à utilização do método MACBETH para a 

obtenção das funções de valor e taxas de substituição do modelo. Em algumas situações, não 

existia nenhuma função de valor compatível com a matriz de julgamentos fornecida pelos 

decisores. Nestes casos, o MACBETH oferecia sugestões alternativas de julgamentos 

semânticos para ultrapassar esse problema. Porém, quando os descritores dos critérios 

apresentavam um número muito grande de níveis de impacto (mais de 5), o processo de 

questionamento tornava-se tedioso, devido à elevada quantidade de comparações exigida dos 

decisores. No que tange especificamente às taxas de substituição, o método MACBETH ainda 

exigia uma pré-ordenação dos critérios em termos preferenciais. Entretanto, o método 

MACBETH apresenta, como grande vantagem, a possibilidade de os decisores poderem 

expressar as suas preferências entre os pares de ações de forma qualitativa, sendo que esta 

forma de interação com os decisores é mais natural, facilitando, assim, o procedimento de 

aquisição de informações. Desta forma, foi essencial o trabalho do facilitador para, 

primeiramente, expor aos decisores qual era a função de seus julgamentos de valor e, em 

segundo lugar, para validar as escalas obtidas, ou seja, os decisores deveriam reconhecer que 

a escala obtida representava efetivamente seus julgamentos de valor a respeito do que estava 

sendo analisado, confiando, deste modo, nos resultados obtidos ao final da construção do 

modelo. 

 Esta dificuldade pode ser comprovada na prática, pois, à medida que o Modelo de 

Avaliação de Alternativas para o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos começou a ser 

estruturado e a partir da proposta de adotar um Método Multicritério em Apoio à Decisão, que 

se caracterizava por seguir um paradigma construtivista, de forma a permitir a incorporação 
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de valores, suposições e preferências dos decisores no processo de tomada de decisão, onde os 

decisores do problema passaram a ser os membros do COMITESINOS, passou-se a ter uma 

idéia da abrangência e proporção que este trabalho iria tomar. 

 Assim, para que fosse possível avaliar a bacia hidrográfica do rio dos Sinos em uma 

visão ecossistêmica, e de forma a propiciar a participação da sociedade, via Comitê de Bacia 

Hidrográfica, foi preciso tratar simultaneamente os recursos naturais, os recursos humanos e 

os recursos de capital, agregando-se, ainda, as externalidades geradas por este sistema. Para 

avaliar todos esses aspectos simultaneamente, foi construída uma árvore de valores com 4 

grandes áreas de interesse e 12 critérios, que, por sua vez, se subdividiam em diversos outros 

sub-critérios, perfazendo um total de 40 aspectos a serem avaliados. A capacidade de englobar 

em um mesmo modelo uma grande amplitude de áreas de interesse de um problema constitui-

se em um ponto forte do modelo que se quis destacar, mas foi justamente por esta amplitude 

de abrangência que também foi evocado o ponto que mais fragilizou o modelo. Esta 

fragilidade diz respeito ao detalhamento de certos mini-problemas dentro do problema maior. 

No detalhamento é que residiram algumas limitações deste trabalho.  

 Contudo, não é adequado considerar os resultados obtidos frágeis apenas porque se 

verificaram algumas lacunas decorrentes dos limites expandidos da problemática analisada. 

Assim, precisava-se de um modelo que fosse capaz de incluir a multiplicidade de objetivos 

existentes na questão do planejamento de recursos hídricos de bacias hidrográficas, e ainda 

possibilitasse a participação efetiva dos atores envolvidos no problema. Isto foi plenamente 

atingido, sendo que o modelo, provavelmente, suportaria muito mais do que suportou neste 

trabalho. 

 Desta forma, cabe ressaltar a importância dos dados disponíveis para a construção 

dos critérios. Não somente a quantidade e qualidade dos dados são importantes, mas também 

a maneira como essas informações são traduzidas para os critérios, pois muitos dos critérios 

utilizados neste modelo foram de natureza qualitativa e de determinação subjetiva, porém de 

maneira justificável e sustentável. 

 De modo geral, existe uma enorme deficiência de dados científicos sobre as relações 

causa e efeito em diversas áreas abordadas neste trabalho. Desta forma, não existem 

informações razoáveis sobre o uso de agrotóxicos, os ecossistemas aquáticos e o estado da 

diversidade da fauna e da flora e do rompimento de diversas cadeias biológicas, para citar 

alguns exemplos. Não há também informações precisas sobre as fontes de poluição difusas 
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sobre os recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos. Também no campo da 

agroecologia, os conhecimentos locais são ainda mais embrionários.  

 Assim, a partir das deficiências apontadas no parágrafo anterior, recomenda-se a 

realização de mais pesquisas nos vários campos de conhecimento que envolvem o 

planejamento integrado dos recursos hídricos em bacias hidrográficas. 

  É importante ressaltar que as deficiências apontadas não tiram o mérito do presente 

estudo, já que o Método Multicritério em Apoio à Decisão proposto utiliza técnicas que 

permitem lidar com informações parciais ou incompletas, como, por exemplo, a técnica de 

descritores indiretos construídos. No entanto, o uso de um modelo multicritério de avaliação 

de alternativas cresce muito à medida que se possa trabalhar com descritores diretos, usando 

integradamente critérios qualitativos e quantitativos. Por todos esses motivos, pode-se afirmar 

que um modelo baseado em um Método Multicritério em Apoio à Decisão para avaliação de 

alternativas pode apresentar uma efetividade maior ou menor na direta proporção em que se 

dominem mais ou menos as informações. Intuitivamente, certos julgamentos são mais 

consistentes do que outros, dependendo, principalmente, do grau de conhecimento que os 

decisores têm do objeto em julgamento. Assim, uma função de valor construída por um 

especialista ou por um leigo será sempre limitada pelo nível de conhecimento científico 

existente ou pelo aporte de informações factuais e técnicas, razão por que se sugerem mais 

pesquisas em diversos campos relacionados ao planejamento de recursos hídricos. 

Outra recomendação que pode ser feita para futuros trabalhos relacionados com o 

método aqui proposto diz respeito à consideração da incerteza difusa (fuzzy) dos impactos de 

alguns critérios, que assumem não mais pontos, mas faixas de possível impacto. Assim, os 

critérios que apresentassem maior subjetividade de análise poderiam ser representados por 

meio da metodologia nebulosa ou lógica difusa, que seria incorporada aos arcabouços dos 

métodos multicritério em apoio à decisão. 

 De acordo com Noronha (2003, p. 141), uma questão interessante é o uso de pesos 

para diferenciar a participação dos atores no processo decisório. Este é um assunto bastante 

controverso e que merece ser estudado com mais profundidade, à medida que sempre acaba 

sendo levantado nas discussões sobre a regulamentação do atual sistema de gestão dos 

recursos hídricos no país. Segundo Keeney e Kirkwood (1975 apud NORONHA, 2003, p. 

141), é difícil definir pesos a respeito da importância de diferentes pessoas em um grupo. 
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Assim, pesquisas com este foco trariam muitas contribuições para as áreas de estudo de apoio 

à decisão e de planejamento de recursos hídricos. 

 Finalmente, o presente trabalho também pode ser sugerido 

a órgãos nacionais e internacionais que apóiam o planejamento 

integrado dos recursos hídricos. Sabe-se que existem enormes 

esforços em dispêndio de tempo e recursos financeiros sendo 

feitos para avaliar projetos de planejamento de recursos 

hídricos no Brasil e em inúmeros países do mundo. Porém não se 

tem conhecimento, até o momento, de que estas avaliações 

utilizem um Método Multicritério em Apoio à Decisão baseado em 

uma abordagem construtivista para avaliação de alternativas, 

com um sistema de escalas de impacto cientificamente 

estabelecido, em que o sistema de valores dos decisores tenha 

sido contemplado e profundamente investigado. 
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Of. S/N       São Leopoldo, 15 de setembro de 2002. 
 
 
 
Prezados Representantes das Entidades Membro 
desta COMITESINOS 
 
 
 
 Diante da importância da elaboração do Plano da Bacia do Sinos, estamos enviando 
um questionário de consulta, onde estão relacionadas 15 perguntas sobre os aspectos que são 
considerados fundamentais para avaliar as alternativas e ações necessárias para que possamos 
atingir as metas já praticamente estabelecidas no processo de enquadramento das águas do rio dos 
Sinos, ou seja, “o rio que queremos”. 
 
 De acordo com as respostas deste questionário, será formada a base para a 

construção de um modelo de avaliação das alternativas técnicas necessárias para reverter a tendência 
de degradação das águas do rio dos Sinos e de seus afluentes, mas principalmente, que será 
construído de acordo com o juízo de valor das pessoas que estão realmente interessadas e 
preocupadas com a melhoria das águas da bacia, o que fortalecerá o comprometimento coletivo para 
que se faça um planejamento integrado e participativo das águas do rio dos Sinos e seus afluentes, 
integrando os diversos tipos de usos das águas da bacia e proporcionando uma maior sustentabilidade 
e legitimidade do processo. 
 

 Este instrumento de consulta (o questionário enviado abaixo) faz parte do trabalho de 
uma Tese de Doutorado, que está sendo realizado no Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela aluna Helena Barreto Matzenauer, e está sendo 
orientado pelo Prof. Dr. Antônio Eduardo Leão Lanna. 
 
 Diante do exposto, e salientando a importância deste trabalho, solicitamos a atenção 
especial dos senhores para que o preenchimento deste questionário seja feito com a maior brevidade 
possível, pois é através de seu preenchimento que o modelo poderá ser construído.  
 

O questionário preenchido deverá ser enviado para o endereço eletrônico 
hmatz@terra.com.br. Colocando-nos ao dispor dos senhores para quaisquer esclarecimentos 
necessários, outras informações adicionais poderão ser obtidas na Secretária Executiva do Comitê ou 
pelo endereço eletrônico acima citado ou pelos telefones (0XX)53 222-8752 ou (0XX)53 9112-3510. 
 

Atenciosamente, 

 
Presidente 

Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – COMITESINOS            www.comitesinos.com.br 
Av. UNISINOS, 950 – Centro de Ciências da Saúde    Fone (51)5908508  Fax (51)5908122   cmtsinos@cirrus.unisinos.br 

São Leopoldo/RS – 93.022-000 
 
Figura A1.1. Ofício da Diretoria do COMITESINOS Enviado Juntamente com o Questionário para os Membros do 
COMITESINOS. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

INSTITUTO DE PESQUISAS HIDRÁULICAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL 

 
 

CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE AUXÍLIO À ELABORAÇÃO DO PLANO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS 

 
 
QUESTIONÁRIO: 
 
Nome: ________________________________________________________________________________________  
Cidade onde Reside: ___________________________________________________________________________  
Profissão: _____________________________________________________________________________________  
Local de Trabalho: _____________________________________________________________________________  
 
Assinale com um X as respostas: 
     
1. Em qual trecho do rio dos Sinos a entidade que o sr. (a) representa no COMITESINOS tem atuação? Se for 
em todo rio assinale os 3 trechos. 
(   ) trecho inferior                                              
(   ) trecho médio 
(   ) trecho superior 
 
2. Como o sr. (a) classifica a qualidade das águas do rio dos Sinos e de seus afluentes neste trecho? Se sua 
entidade atua nos 3 trechos do rio, coloque (1) para o trecho inferior, (2) para o trecho médio e (3) para o trecho 
superior. 
(   ) excelente, porque posso beber água direto do rio e tomar banho no rio e nos arroios                                 
(   ) muito bom, porque posso tomar banho no rio e nos arroios, pescar e a agricultura pode usar a água 
(   ) bom, porque posso tomar banho no rio e nos arroios, pescar e a indústria pode usar a água 
(   ) regular, porque a indústria possui restrições para usar a água e encarece o tratamento da água de 
      consumo 
(   ) ruim, porque prejudica,  as indústrias, a agricultura e compromete a vida aquática 
 
Outros usos: ___________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
3. Analisando o rio dos Sinos como um todo, na sua opinião, quais são os maiores problemas enfrentados pelos 
recursos hídricos da bacia? 
(   ) lançamento de esgotos domésticos urbanos (   ) poluição pelos despejos da navegação 
(   ) lançamento de esgotos industriais  (   ) lançamento de lixo das áreas urbanas 
(   ) poluição das águas subterrâneas                               (   ) lançamento de lixo pela agropecuária 
(   ) lançamento de esgotos da criação animal                        (   ) lançamento de esgotos domésticos rurais 
(   ) escoamento das águas da chuva com detritos de lixões          (   ) poluição pelas habitações ribeirinhas 
(   ) lançamento de agrotóxicos             (   ) Outros 
Outros: _______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

Enumere os 3 problemas mais graves por ordem de importância: 
1.         
2.         
3.         
 
4. Na sua opinião, quais são as principais causas dos problemas com os recursos hídricos da bacia do rio dos 
Sinos? 
(   ) falta de tratamento dos esgotos domésticos             
 
Figura A1.2.  Questionário Enviado aos Membros do COMITESINOS Para Obtenção dos Elementos Primários de 
Avaliação Para Estruturação do Problema.           
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(   ) navegação sem controle de despejos              
(   ) inexistência de um local adequado para disposição final dos resíduos sólidos (lixo) 
(   ) falta de tratamento dos esgotos industriais 
(   ) extração de areia do leito dos rios sem controle     
(   ) erosão do solo na região 
(   ) obstrução das canalizações por resíduos sólidos (lixo) 
(   ) falta de tratamento dos esgotos da criação animal 
(   ) intensa urbanização sem planejamento do uso do solo 
(   ) falta de esclarecimento da população sobre a importância de preservar os recursos hídricos 
(   ) uso excessivo de agrotóxicos na agricultura 
(   ) falta de redes coletoras de esgotos nas zonas rurais 
(   ) devastação da cobertura vegetal natural do solo   
(   ) uso intensivo da água para irrigação na agricultura 
(   ) falta de redes coletoras de esgotos domésticos  e industriais 
(   ) destruição da mata nas margens dos rios 
(   ) Outros 

Outros: _______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
Enumere as 3 causas mais graves por ordem de importância: 
1.          
2.          
3.          

 
5. Na sua opinião, as conseqüências mais graves dos problemas com os recursos hídricos da bacia do rio dos 
Sinos, são: 
(   ) encarecimento do abastecimento público porque a água precisa ser captada mais longe 
(   ) inviabilidade da pesca no rio pela mortandade dos peixes 
(   ) prejuízo ao desenvolvimento regional por indústrias não poderem se instalar na região 
(   ) impossibilidade de recreação e lazer por não ser mais possível tomar banho no rio e praticar esportes  
(   ) aumento das enchentes pelo uso inadequado do solo 
(   ) redução do plantio de algumas culturas pela atividade agrícola devido a má qualidade da água  
(   ) inexistência de vida aquática e extinção da fauna regional 
(   ) prejuízo para a atividade da pecuária pois os animais não podem mais beber água direto do rio 
(   ) poluição de ecossistemas importantes como banhados e nascentes de rios 
(   ) prejuízo da harmonia paisagística na região pois a água tem odor desagradável e aspecto ruim 
(   ) inviabilidade do turismo ecológico na região 
(   ) assoreamento dos rios 
(   ) Outros 

Outros: _______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
Enumere as 3 conseqüências mais graves por ordem de importância: 
1.           
2.           
3.           

 
6. Na sua opinião, as maiores dificuldades para solucionar estes problemas são: 
(   ) as empresas públicas e/ou privadas não têm recursos financeiros para fazerem alterações nos seus 

processos ou para executarem obras de melhorias 
(   ) falta de vontade política dos governantes para produzirem melhorias para os recursos hídricos 
(   ) as empresas públicas e/ou privadas não têm interesse em alterarem processos ou executarem obras de 

melhorias 
(   ) os governos municipais e estaduais não possuem recursos financeiros para fazerem melhorias  
 

Figura A1.2.  Questionário Enviado aos Membros do COMITESINOS Para Obtenção dos Elementos Primários de 
Avaliação Para Estruturação do Problema (Continuação). 
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(   ) a população em geral não possui esclarecimentos sobre a importância da preservação da água 
(   ) falta de planejamento e coordenação do uso da água pelos usuários da bacia 
(   ) falta de planejamento do uso do solo pelos responsáveis legais (municípios e Estado) 
(   ) a população em geral não está disposta a pagar pelo uso da água buscando a sua preservação 
(   ) Outros 

Outros: _______________________________________________________________________________________  

 
Enumere as 3 maiores dificuldades por ordem de importância: 
1.           
2.           
3.           

 
7. A sua atividade profissional faz uso das águas da bacia do rio dos Sinos? Em caso positivo, qual o tipo de 
uso? 
(   ) abastecimento público (   ) geração de energia elétrica 
(   ) indústria (   ) esgotamento sanitário e drenag. urbana 
(   ) agricultura (   ) turismo, lazer e pesca 
(   ) navegação e mineração (   ) Outros 

Outros:              

  
8. Na sua opinião, existem conflitos entre os usos da água do rio dos Sinos? Em caso positivo, quais seriam? 
(   ) navegação e lançamento de resíduos sólidos (lixo) 
(   ) abastecimento público e lançamento de esgotos industriais 
(   ) abastecimento público e lançamento de agrotóxicos 
(   ) recreação (tomar banho no rio) e lançamento de esgotos domésticos e industriais 
(   ) abastecimento público e lançamento de esgotos domésticos 
(   ) proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da zona urbana 
(   ) abastecimento público e lançamento de efluentes da criação animal 
(   ) harmonia paisagística e lançamento de efluentes em geral 
(   ) proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da zona rural 
(   ) usos industriais e lançamento de esgotos da criação animal 
(   ) abastecimento público e retirada de água para irrigação 
(   ) usos industriais e lançamento de esgotos domésticos  

Outros: _______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
Enumere os 3 conflitos de usos mais graves por ordem de importância: 
1.          
2.          
3.          
 
9. Quais os usos das águas do rio dos Sinos que o sr. (a) considera mais importantes? 
(   ) abastecimento público (   ) irrigação 
(   ) recreação (tomar banho no rio)  (   ) harmonia paisagística       
(   ) usos industriais (   ) dessedentação de animais 
(   ) pesca (   ) navegação 
(   ) mineração (   ) geração de energia elétrica 
(   ) manutenção da vida aquática (   ) preservação para as futuras gerações 
(   ) Outros    
              
Outros: _______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
Figura A1.2.  Questionário Enviado aos Membros do COMITESINOS Para Obtenção dos Elementos Primários de 
Avaliação Para Estruturação do Problema (Continuação). 
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Enumere os 3 usos mais importantes por ordem de importância: 
1.         
2.         
3.         
 
10. Na lista abaixo, assinale as ações não-estruturais que, na sua opinião, deveriam ser executadas para 
melhorar as condições das águas do Rio dos Sinos: 
(   ) programas de comunicação social de massa para esclarecer a população sobre a importância da preservação 
      dos recursos hídricos da bacia 
(   ) controle do uso excessivo de agrotóxicos incentivando outras práticas agrícolas 
(   ) programas permanentes de educação ambiental visando o exercício da cidadania para a preservação dos 
      recursos hídricos da bacia 
(   ) revegetação das margens dos rios e arroios para conter a erosão e reter o lançamento de contaminantes  
(   ) planejamento e controle do uso e ocupação do solo na região através de Planos Diretores Municipais 
(   ) restrição à localização de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras 
(   ) controle da extração de areia do leito dos rios através de fiscalização pela FEPAM 
(   ) controle do desmatamento e da devegetação através de mapeamentos do uso do solo  
(   ) fiscalização do tratamento dos efluentes industrias da empresas de pequeno e médio porte 
(   ) reaproveitamento de efluentes rurais (de pocilgas, por ex.) para fertilização de culturas agrícolas 
(   ) controle do desperdício de água por negligência operacional e problemas nos equipamentos 
(   ) execução do enquadramento dos corpos de água em classe de uso 
(   ) utilização de efluentes domésticos para irrigação de parques e jardins                         
(   ) incentivo à cobrança pelo uso da água como medida de racionalização de seu uso 
(   ) reflorestamento dos solos através da aquisição de mudas 
(   ) preservação de ecossistemas importantes como banhados e nascentes 
(   ) orientação dos produtores rurais para o manejo adequado dos efluentes da criação animal 
(   ) Outros 

Outros: _______________________________________________________________________________________  
 
Enumere as 5 ações não-estruturais mais importantes por ordem de importância: 
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
 

11. Na lista abaixo, assinale as ações estruturais que, na sua opinião, deveriam ser executadas para melhorar 
as condições das águas do Rio dos Sinos: 
(   ) tratamento dos esgotos domésticos urbanos e rurais através da construção de redes coletoras e estações de 
tratamento de esgotos 
(   ) destinação adequada do lixo através da construção de aterros sanitários e da coleta seletiva 
(   ) remoção da população ribeirinha das margens dos cursos de água da bacia 
(   ) ampliação da rede de monitoramento da qualidade da água aumentando as estações de amostragem 
(   ) promoção do tratamento parcial de drenagens de estábulos, pocilgas e aviários  
(   ) promoção pelo setor industrial de processos de reuso da água para racionalizar o uso na captação 
(   ) implantação e recuperação de banhados para tratamento dos efluentes rurais 
(   ) redução das infiltrações das redes coletoras de esgotos 
(   ) contenção do assoreamento dos rios através da execução de lagoas 
(   ) controle da erosão através da construção de barreiras em canais e riachos 
(   ) construção de diques de retenção de drenagens agrícolas reduzindo o lançamento de agrotóxicos 
(   ) evitar a poluição das águas subterrâneas através da manutenção adequada das fossas sépticas 
(   ) desobstruição de canais pelos resíduos sólidos (lixo) 
(   ) contenção do escoamento das águas da chuva com esgotos domésticos e detritos através da construção de 
canais e sistemas de infiltração 
(   ) realocação de lixões de zonas críticas ambientais 
 
Figura A1.2.  Questionário Enviado aos Membros do COMITESINOS Para Obtenção dos Elementos Primários de 
Avaliação Para Estruturação do Problema (Continuação). 
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(   ) compostagem enclausurada de estercos para evitar a dispersão e carreamento para os rios 
(   ) Outros 

Outros: _______________________________________________________________________________________  
 
Enumere as 5 ações estruturais mais importantes por ordem de importância: 
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
 
12. Na sua opinião, quem são os maiores responsáveis pelos problemas com os recursos hídricos da bacia do 
rio dos Sinos? 
(   ) setor de abastecimento público/esgotamento sanitário  (   ) setor de mineração 
      e drenagem urbana (   ) setor de turismo e lazer 
(   ) governo municipal e estadual (   ) setor pesqueiro/criação de peixes 
(   ) setor industrial (   ) setor de transporte por navegação 
(   ) setor de geração de energia (   ) Outros 
(   ) a população da bacia como um todo 

Outros:________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
13. O que o sr. (a) estaria disposto a fazer para ajudar a resolver os problemas com os recursos hídricos da 
bacia do rio dos Sinos? 
(   ) pagar pelo uso da água                                                      
(   ) ter mais cuidado com a disposição do lixo                        
(   ) participar do COMITESINOS para ter mais informações sobre o problema                                                                           
(   ) ajudar a fiscalizar a extração ilegal de areia do leito do rio 
(   ) orientar os produtores rurais com práticas alternativas de manejo do uso do solo                     
(   ) ajudar a proteger as áreas importantes de preservação ambiental   
(   ) auxiliar na revegetação das margens dos rios com plantação de  mudas 
(   ) participar de programas de educação ambiental e incentivar outras pessoas a fazê-lo 
(   ) Outros 

Outros:________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

  
14. Em sua opinião, quem são os responsáveis pela tomada de decisões relativas aos usos dos recursos 
hídricos da bacia?  
(   ) os setores governamentais locais ligados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário 
(   ) os setores governamentais em consulta à sociedade da bacia 
(   ) o poder econômico do mercado 
(   ) os setores governamentais e o COMITESINOS 
(   ) a sociedade da bacia através do COMITESINOS 
(   ) os setores governamentais sem consulta à sociedade 
(   ) ninguém se responsabiliza pelas decisões 
 
Outros: _______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
 
 

Figura A1.2.  Questionário Enviado aos Membros do COMITESINOS Para Obtenção dos Elementos Primários de 
Avaliação Para Estruturação do Problema (Continuação). 
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RESULTADO DA TABULAÇÃO DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO APLICADO PARA OS 

MEMBROS DO COMITESINOS 
 

  

 Antes de apresentar os resultados da tabulação dos dados do questionário aplicado para os 

membros do COMITESINOS, será apresentado a seguir, no Quadro A1.1, a composição do 

COMITESINOS, de acordo com o Regimento Interno do Comitê. 

GRUPO DOS USUÁRIOS DA ÁGUA 
Entidades Vagas Existentes Vagas Preenchidas 

1. Esgotamento Sanitário e Drenagem Urbana 8 vagas (4 vagas titulares e 4 vagas suplentes) 8 vagas 
2. Abastecimento Público 8 vagas (4 vagas titulares e 4 vagas suplentes) 8 vagas 
3. Indústria 6 vagas (3 vagas titulares e 3 vagas suplentes) 6 vagas 
4. Agricultura 4 vagas (2 vagas titulares e 2 vagas suplentes)  1 vaga 
5. Geração de Energia 2 vagas (1 vaga titular e 1 vaga suplente) 2 vagas 
6. Navegação e Mineração 2 vagas (1 vaga titular e 1 vaga suplente) 2 vagas 
7. Turismo, Lazer e Pesca 2 vagas (1 vaga titular e 1 vaga suplente) 2 vagas 
TOTAL: 32 vagas 29 vagas 

GRUPO DOS REPRESENTANTES DA POPULAÇÃO DA BACIA 
Entidades Vagas Existentes Vagas Preenchidas 

1. Legislativos Municipais 8 vagas (4 vagas titulares e 4 vagas suplentes) 6 vagas 
2. Instituições de Ensino Superior 6 vagas (3 vagas titulares e 3 vagas suplentes) 5 vagas 
3. Representação Comunitária 6 vagas (3 vagas titulares e 3 vagas suplentes) 6 vagas 
4. Organizações Ambientalistas 6 vagas (3 vagas titulares e 3 vagas suplentes) 6 vagas 
5. Associações Técnico-Científicas 6 vagas (3 vagas titulares e 3 vagas suplentes) 6 vagas 
TOTAL: 32 vagas 29 vagas 

GRUPO DO PODER PÚBLICO 
Entidades Vagas Existentes Vagas Preenchidas 

1. Estadual 6 vagas  2 vagas 
2. Federal 2 vagas  - 
TOTAL: 8 vagas 2 vagas 

Quadro A1.1. Composição do COMITESINOS. 
 

 A Figura A1.3 a seguir apresenta o número de questionários respondidos por cada grupo do 

COMITESINOS e o número total de questionários respondidos pelos membros do COMITESINOS. 
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Grupos do Comitê  N° Total 

de Pessoas 
N° de Questionários 

Respondidos 
%* 

1. Usuários da Água 29 19 66 % 
2. Representantes da População da Bacia 29 19 66 % 
3. Poder Público 2 2 100 % 
TOTAL 60 40 67 %** 

           * Valor calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário por grupo. 
           ** Valor calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 pessoas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A1.3. Total de Questionários Respondidos Membros do COMITESINOS. 
 

 A Figura A1.4 abaixo apresenta os trechos do rio dos Sinos em que as entidades 

representadas no COMITESINOS têm atuação. 

 
 

1. TRECHOS DO RIO DOS SINOS QUE AS ENTIDADES REPRESENTADAS NO 
COMITÊ TEM ATUAÇÃO 
 N° TOTAL DE PESSOAS* %** 
Inferior 30 75 % 
Médio 13 33 % 
Superior 10 25 % 

           * Várias entidades que compõem o COMITESINOS atuam em mais de 1 trecho do rio dos Sinos. 
          ** Valor calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 pessoas). 

 
Figura A1.4. Trechos do Rio dos Sinos em que as Entidades Representadas no COMITESINOS Têm Atuação. 
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 A Figura A1.5 abaixo apresenta a classificação da qualidade das águas do rio dos Sinos e 

afluentes, por trechos, segundo o juízo de valor dos membros do COMITESINOS. 

 
2. CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO DOS SINOS E 
AFLUENTES POR TRECHOS 
Classificação \ Trecho Superior %* Médio %* Inferior %* 
Excelente       
Muito Boa 4 40 %     
Boa 3 30 % 1 8 %   
Regular 3 30 % 9 69 % 10 33 % 
Ruim   3 23 % 20 67 % 

            * Valor calculado sobre o número de entidades que atuam no respectivo trecho (trecho superior – 10; 
             trecho médio – 13; trecho inferior - 30). 

 

 
Figura A1.5. Classificação da Qualidade da Água do Rio dos Sinos e Afluentes por Trechos. 
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 A Figura A1.6 abaixo apresenta os maiores problemas enfrentados pelos recursos hídricos da 

bacia hidrográfica do rio dos Sinos, em ordem decrescente de importância, segundo o juízo de valor 

dos membros do COMITESINOS. 

 

 
3. MAIORES PROBLEMAS ENFRENTADOS PELOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS 
 TOTAL* % 
1. lançamento de esgotos domésticos urbanos 38 95 % 
2. lançamento de lixo das áreas urbanas 32 80 % 
3. lançamento de esgotos industriais 28 70 % 
4. poluição pelas habitações ribeirinhas 17 43 % 
5. lançamento de esgotos da criação animal 16 40 % 
6. escoamento das águas da chuva com detritos de lixões 16 40 % 
7. lançamento de esgotos domésticos rurais 12 30 % 
8. lançamento de agrotóxicos 11 28 % 
9. poluição das águas subterrâneas 8 20 % 
10. lançamento de lixo pela agropecuária 6 15 % 
11. poluição pelos despejos da navegação 3 8 % 

           * Valor calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 pessoas). 

 
Figura A1.6. Maiores Problemas Enfrentados pelos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. 
 
 
 
 O Quadro A1.2 a seguir apresenta, entre os maiores problemas enfrentados pelos recursos 

hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, quais os problemas considerados mais graves, pelos 

decisores, por ordem de importância. O valor total percentual foi calculado sobre o número total de 

pessoas que responderam ao questionário (40 pessoas). 
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ENUMERE OS PROBLEMAS CONSIDERADOS MAIS GRAVES ENFRENTADOS PELOS 
RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA 

 TOTAL % 
1. lançamento de esgotos domésticos urbanos 38 95 % 
2. lançamento de esgotos industriais 27 68 % 
3. lançamento de lixo das áreas urbanas 17 43 % 
4. lançamento de esgotos da criação animal 9 23 % 
5. lançamento de agrotóxicos 6 15 % 
6. poluição pelas habitações ribeirinhas 4 10 % 
7. poluição das águas subterrâneas 3 8 % 
8. escoamento das águas da chuva com detritos de lixões 2 5 % 
9. poluição pelos despejos da navegação 1 3 % 
10. lançamento de lixo pela agropecuária 1 3 % 

Quadro A1.2 Problemas Mais Graves Enfrentados pelos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do  
Rio dos Sinos por Ordem de Importância. 
 

  

 A Figura A1.7 a seguir apresenta as principais causas dos problemas com os recursos 

hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, em ordem decrescente de importância, segundo o 

juízo de valor dos membros do COMITESINOS. O Quadro A1.3 logo abaixo, apresenta entre as 

principais causas dos problemas enfrentados pelos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos 

Sinos, quais os problemas considerados mais graves, pelos decisores, por ordem de importância. O 

valor total percentual foi calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário 

(40 pessoas). 
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4. PRINCIPAIS CAUSAS DOS PROBLEMAS COM OS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 
 TOTAL* % 
1. falta de tratamento dos esgotos domésticos 38 95 % 
2. intensa urbanização sem planejamento do uso do solo 30 75 % 
3. inexistência de um local adequado para disposição final dos resíduos sólidos (lixo) 23 58 % 
4. falta de tratamento dos esgotos industriais 21 53 % 
5. falta de redes coletoras de esgotos domésticos e industriais 21 53 % 
6. obstrução das canalizações por resíduos sólidos (lixo) 19 48 % 
7. destruição da mata nas margens dos rios 19 48 % 
8. falta de esclarecimento da população sobre a importância de preservar os recursos hídricos 17 43 % 
9. devastação da cobertura vegetal natural do solo 16 40 % 
10. falta de tratamento dos esgotos da criação animal 15 38 % 
11. erosão do solo na região 10 25 % 
12. extração de areia do leito dos rios sem controle 5 13 % 
13. uso excessivo de agrotóxicos na agricultura 5 13 % 
14. falta de redes coletoras de esgotos nas zonas rurais 5 13 % 
15. uso intensivo da água para irrigação na agricultura 4 10 % 

           * Valor calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 pessoas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A1.7. Principais Causas dos Problemas Enfrentados pelos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 
dos Sinos. 
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ENUMERE AS CAUSAS CONSIDERADAS MAIS GRAVES DOS PROBLEMAS DOS RECURSOS 
HÍDRICOS DA BACIA POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA  
 TOTAL % 
1. falta de tratamento dos esgotos domésticos 37 93 % 
2. intensa urbanização sem planejamento do uso do solo 21 53 % 
3. inexistência de um local adequado para disposição final dos resíduos sólidos (lixo) 15 38 % 
4. obstrução das canalizações por resíduos sólidos (lixo) 15 38 % 
5. falta de tratamento dos esgotos industriais 13 33 % 
6. destruição da mata nas margens dos rios 12 30 % 
7. falta de redes coletoras de esgotos domésticos e industriais 12 30 % 
8. falta de esclarecimento da população sobre a importância de preservar os recursos hídricos 10 25 % 
9. falta de tratamento dos esgotos da criação animal 6 15 % 
10. erosão do solo na região 5 13 % 
11. devastação da cobertura vegetal natural do solo 4 10 % 
12. falta de redes coletoras de esgotos nas zonas rurais 1 3 % 

Quadro A1.3. Causas Mais Graves dos Problemas com os Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos por Ordem de Importância. 
 

 A Figura A1.8 abaixo apresenta as conseqüências mais graves dos problemas com os 

recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, em ordem decrescente de importância, 

segundo o juízo de valor dos membros do COMITESINOS. O Quadro A1.4 logo abaixo, apresenta 

entre as conseqüências mais graves dos problemas com os recursos hídricos da bacia hidrográfica do 

rio dos Sinos, quais as piores conseqüências consideradas pelos decisores, por ordem de importância. 

O valor total percentual foi calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao 

questionário (40 pessoas). 
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5. CONSEQÜÊNCIAS MAIS GRAVES DOS PROBLEMAS COM OS RECURSOS HÍDRICOS DA 
BACIA 
 TOTAL* % 
1. poluição de ecossistemas importantes como banhados e nascentes de rios 26 65 % 
2. aumento das enchentes pelo uso inadequado do solo 23 58 % 
3. encarecimento do abastecimento público porque a água precisa ser captada mais 
longe 

19 48 % 

4. inexistência de vida aquática e extinção da fauna regional 17 43 % 
5. inviabilidade da pesca no rio pela mortandade dos peixes 15 38 % 
6. impossibilidade de recreação e lazer por não ser mais possível tomar banho no rio e 
praticar esportes 

13 33 % 

8. prejuízo da harmonia paisagística na região pois a água tem odor desagradável e 
aspecto ruim 

11 28 % 

7. prejuízo ao desenvolvimento regional por indústrias não poderem se instalar na 
região 

8 20 % 

9. inviabilidade do turismo ecológico na região 6 15 % 
10. redução do plantio de algumas culturas pela atividade agrícola devido a má 
qualidade da água 

4 10 % 

11. proliferação de doenças entre a população ribeirinha 4 10 % 
12. prejuízo para a atividade da pecuária pois os animais não podem mais beber água 
direto do rio 

3 8 % 

13. assoreamento dos rios 2 5 % 
        * Valor calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 pessoas). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura A1.8. Conseqüências Mais Graves dos Problemas com os Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 
dos Sinos. 
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ENUMERE AS CONSEQÜÊNCIAS CONSIDERADAS MAIS GRAVES DOS PROBLEMAS COM OS 
RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 
 TOTAL % 
1. poluição de ecossistemas importantes como banhados e nascentes de rios 20 50 % 
2. encarecimento do abastecimento público porque a água precisa ser captada mais longe 18 45 % 
3. aumento das enchentes pelo uso inadequado do solo 17 43 % 
4. inexistência de vida aquática e extinção da fauna regional 13 33 % 
5. impossibilidade de recreação e lazer por não ser mais possível tomar banho no rio e praticar 
esportes 

7 18 % 

6. prejuízo ao desenvolvimento regional por indústrias não poderem se instalar na região 6 15 % 
7. inviabilidade da pesca no rio pela mortandade dos peixes 5 13 % 
8. proliferação de doenças entre a população ribeirinha 4 10 % 
9. redução do plantio de algumas culturas pela atividade agrícola devido a má qualidade da água  2 5 % 
10. prejuízo da harmonia paisagística na região pois a água tem odor desagradável e aspecto ruim 2 5 % 
11. prejuízo para a atividade da pecuária pois os animais não podem mais beber água direto do rio 1 3 % 

Quadro A1.4. Conseqüências Consideradas Mais Graves dos Problemas com os Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio dos Sinos por Ordem de Importância. 

 

 A Figura A1.9 abaixo apresenta as maiores dificuldades para solucionar os problemas dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, em ordem decrescente de importância, 

segundo o juízo de valor dos membros do COMITESINOS. O Quadro A1.5 logo abaixo, apresenta 

entre as maiores dificuldades para solucionar os problemas dos recursos hídricos da bacia hidrográfica 

do rio dos Sinos, quais as dificuldades consideradas mais graves, segundo os decisores, por ordem de 

importância. O valor total percentual foi calculado sobre o número total de pessoas que responderam 

ao questionário (40 pessoas). 
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6. MAIORES DIFICULDADES PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DOS RECURSOS HÍDRICOS 
DA BACIA  
 TOTAL* % 
1. falta de vontade política dos governantes para produzirem melhorias para os recursos 
hídricos 

34 85 % 

2. a população em geral não possui esclarecimentos sobre a importância da preservação 
da água 

31 78 % 

4. falta de planejamento do uso do solo pelos responsáveis legais (municípios e Estado) 23 58 % 
3. as empresas públicas e/ou privadas não têm recursos financeiros para fazerem 
alterações nos seus processos ou para executarem obras de melhorias 

22 55 % 

5. falta de planejamento e coordenação do uso da água pelos usuários da bacia 18 45 % 
6. os governos municipais e estaduais não possuem recursos financeiros para fazerem 
melhorias 

14 35 % 

7. a população em geral não está disposta a pagar pelo uso da água buscando a sua 
preservação 

11 28 % 

8. as empresas públicas e/ou privadas não têm interesse em alterarem processos ou 
executarem obras de melhorias 

7 18 % 

           * Valor calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 pessoas). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura A1.9. Maiores Dificuldades para Solucionar os Problemas dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
Rio dos Sinos. 
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ENUMERE AS MAIORES DIFICULDADES CONSIDERADAS PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS 
DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 
 TOTAL % 
1. falta de vontade política dos governantes para produzirem melhorias para os recursos hídricos 31 78 % 
2. a população em geral não possui esclarecimentos sobre a importância da preservação da água 29 73 % 
3. as empresas públicas e/ou privadas não têm recursos financeiros para fazerem alterações nos 
seus processos ou para executarem obras de melhorias 

20 50 % 

4. falta de planejamento do uso do solo pelos responsáveis legais (municípios e Estado) 16 40 % 
5. a população em geral não está disposta a pagar pelo uso da água buscando a sua preservação 9 23 % 
6. os governos municipais e estaduais não possuem recursos financeiros para fazerem melhorias 9 23 % 
7. falta de planejamento e coordenação do uso da água pelos usuários da bacia 7 18 % 
8. as empresas públicas e/ou privadas não têm interesse em alterarem processos ou executarem 
obras de melhorias 

4 10 % 

Quadro A1.5. Maiores Dificuldades Consideradas para Solucionar os Problemas dos Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio dos Sinos por Ordem de Importância. 

 
 
 A Figura A1.10 abaixo mostra o tipo de uso dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do 

rio dos Sinos, a partir das atividades profissionais dos membros do grupo dos Usuários da Água do 

COMITESINOS, em ordem decrescente de tipos de uso por atividade. É importante salientar que 

dentro do grupo dos Usuários da Água, as categorias de Abastecimento Público e Esgotamento 

Sanitário e Drenagem Urbana foram unidas, devido ao fato de que na realização do Enquadramento 

dos Corpos de Água em Classes de Uso Preponderantes, essas duas categorias optaram por trabalhar 

de forma conjunta. 

 
 

7.  TIPOS DE USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA POR ATIVIDADE PROFISSIONAL 
DOS MEMBROS DO GRUPO DOS USUÁRIOS DA ÁGUA DO COMITESINOS 
 TOTAL* % 
1. abastecimento público/esgotamento sanitário e drenagem urbana 9 47 % 
2. indústria 6 32 % 
3. agricultura 1 5 % 
4. navegação e mineração 1 5 % 
5. geração de energia elétrica 1 5 % 
6. turismo, lazer e pesca 1 5 % 

       * Valor calculado sobre o número de questionários respondidos pelo grupo dos usuários da água (19 pessoas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura A1.10. Tipos de Usos dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Atividade 
Profissional dos Membros do Grupo dos Usuários da Água do COMITESINOS.  
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 A Figura A1.11 a seguir apresenta os conflitos existentes entre os usos dos recursos hídricos 

da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, em ordem decrescente de importância, segundo o juízo de 

valor dos membros do COMITESINOS. O Quadro A1.6 logo abaixo, apresenta entre os conflitos 

existentes entre os usos dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, quais os conflitos 

considerados mais graves, de acordo com os decisores, por ordem de importância. O valor total 

percentual foi calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 

pessoas). 

 
8. CONFLITOS ENTRE OS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO DOS SINOS 
 TOTAL* % 
1. abastecimento público e lançamento de esgotos domésticos 33 83 % 
2. abastecimento público e lançamento de esgotos industriais 32 80 % 
3. proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da zona urbana 26 65 % 
4. recreação (tomar banho no rio) e lançamento de esgotos domésticos e industriais 22 55 % 
5. usos industriais e lançamento de esgotos domésticos 17 43 % 
6. abastecimento público e lançamento de efluentes da criação animal 14 35 % 
7. abastecimento público e lançamento de agrotóxicos 13 33 % 
8. harmonia paisagística e lançamento de efluentes em geral 12 30 % 
9. abastecimento público e retirada de água para irrigação 9 23 % 
10. proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da zona rural 8 20 % 
11. usos industriais e lançamento de esgotos da criação animal 8 20 % 
12. navegação e lançamento de resíduos sólidos (lixo) 6 15 % 

           * Valor calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 pessoas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A1.11. Maiores Conflitos entre os Usos dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. 
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ENUMERE OS CONFLITOS MAIS GRAVES ENTRE OS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 
 TOTAL % 
1. abastecimento público e lançamento de esgotos industriais 32 80 % 
2. abastecimento público e lançamento de esgotos domésticos 32 80 % 
3. proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da zona urbana 22 55 % 
4. recreação (tomar banho no rio) e lançamento de esgotos domésticos e industriais 14 35 % 
5. abastecimento público e lançamento de agrotóxicos 10 25 % 
6. abastecimento público e lançamento de efluentes da criação animal 10 25 % 
7. usos industriais e lançamento de esgotos domésticos 8 20 % 
8. abastecimento público e retirada de água para irrigação 7 18 % 
9. harmonia paisagística e lançamento de efluentes em geral 7 18 % 
10. usos industriais e lançamento de esgotos da criação animal 4 10 % 
11. proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da zona rural 4 10 % 
12. navegação e lançamento de resíduos sólidos (lixo) 3 8 % 

Quadro A1.6. Conflitos Mais Graves entre os Usos dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos 
por Ordem de Importância. 
 
 

 A Figura A1.12 a seguir apresenta os usos dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio 

dos Sinos considerados mais importantes, segundo o juízo de valor dos membros do COMITESINOS, 

em ordem decrescente de importância. O Quadro A1.7 logo abaixo, apresenta entre os usos dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos considerados mais importantes, quais os usos 

que são imprescindíveis, de acordo com os decisores, por ordem de importância. O valor total 

percentual foi calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 

pessoas). 
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9. USOS MAIS IMPORTANTES DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA  
 TOTAL* % 
1. abastecimento público 39 98 % 
2. manutenção da vida aquática 24 60 % 
3. usos industriais 21 53 % 
4. preservação para as futuras gerações 19 48 % 
5. irrigação 15 38 % 
6. dessedentação de animais 15 38 % 
7. recreação (tomar banho no rio) 13 33 % 
8. harmonia paisagística 10 25 % 
9. navegação 7 18 % 
10. pesca 7 18 % 
11. geração de energia 4 10 % 

              * Valor calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 pessoas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A1.12. Usos dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos Considerados Mais Importantes. 
 
 
ENUMERE OS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA CONSIDERADOS MAIS IMPORTANTES 
 TOTAL % 
1. abastecimento público 39 98 % 
2. manutenção da vida aquática 17 43 % 
3. usos industriais 15 38 % 
4. preservação para as futuras gerações 13 33 % 
5. irrigação 10 25 % 
6. dessedentação de animais 8 20 % 
7. recreação (tomar banho no rio) 5 13 % 
8. pesca 5 13 % 
9. harmonia paisagística 2 5 % 
10. geração de energia 2 5 % 
11. navegação 1 3 % 

Quadro A1.7. Usos Considerados Mais Importantes dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos 
por Ordem de Importância. 
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 A Figura A1.13 a seguir apresenta as ações não estruturais que deveriam ser executadas para 

melhorar as condições dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, segundo o juízo de 

valor dos membros do COMITESINOS, em ordem decrescente de importância. O Quadro A1.8 logo 

abaixo, apresenta entre as ações não estruturais que deveriam ser executadas para melhorar as 

condições dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, quais as ações não estruturais 

consideradas mais importantes, de acordo com os decisores, por ordem de importância. O valor total 

percentual foi calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 

pessoas). 
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10. AÇÕES NÃO ESTRUTURAIS QUE DEVERIAM SER EXECUTADAS PARA MELHORAR AS 
CONDIÇÕES DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS 
 TOTAL* % 
1. programas de comunicação social de massa para esclarecer a população sobre a importância 
da preservação dos recursos hídricos da bacia 

37 93 % 

2. planejamento e controle do uso e ocupação do solo na região através de Planos Diretores 
Municipais 

31 78 % 

3. programas permanentes de educação ambiental visando o exercício da cidadania para a 
preservação dos recursos hídricos da bacia 

30 75 % 

4. orientação dos produtores rurais para o manejo adequado dos efluentes da criação animal 29 73 % 
5. preservação de ecossistemas importantes como banhados e nascentes 29 73 % 
6. fiscalização do tratamento dos efluentes industriais da empresas de pequeno e médio porte 28 70 % 
7. reaproveitamento de efluentes rurais (de pocilgas, por ex.) para fertilização de culturas 
agrícolas 

27 68 % 

8. revegetação das margens dos rios e arroios para conter a erosão e reter o lançamento de 
contaminantes 

25 63 % 

9. controle do desmatamento e da devegetação através de mapeamentos do uso do solo 24 60 % 
10. restrição à localização de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras 21 53 % 
11. execução do enquadramento dos corpos de água em classe de uso 20 50 % 
12. controle do desperdício de água por negligência operacional e problemas nos 
equipamentos 

20 50 % 

13. controle do uso excessivo de agrotóxicos incentivando outras práticas agrícolas 18 45 % 
14. incentivo à cobrança pelo uso da água como medida de racionalização de seu uso 18 45 % 
15. controle da extração de areia do leito dos rios através de fiscalização pela FEPAM 17 43 % 
16. reflorestamento dos solos através da aquisição de mudas 14 35 % 
17. utilização de efluentes domésticos para irrigação de parques e jardins 7 18 % 

        * Valor calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 pessoas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A1.13. Ações Não Estruturais que Deveriam Ser Executadas Para Melhorar as Condições dos Recursos  
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. 
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ENUMERE AS AÇÕES NÃO ESTRUTURAIS MAIS IMPORTANTES QUE DEVERIAM SER 
EXECUTADAS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA  
 TOTAL % 
1. planejamento e controle do uso e ocupação do solo na região através de Planos 
Diretores Municipais 

21 53 % 

2. programas permanentes de educação ambiental visando o exercício da cidadania 
para a preservação dos recursos hídricos da bacia 

17 43 % 

3. preservação de ecossistemas importantes como banhados e nascentes 15 38 % 
4. programas de comunicação social de massa para esclarecer a população sobre a 
importância da preservação dos recursos hídricos da bacia 

13  33 % 

5. fiscalização do tratamento dos efluentes industriais da empresas de pequeno e 
médio porte 

11 28 % 

6. orientação dos produtores rurais para o manejo adequado dos efluentes da criação 
animal 

7 18 % 

7. incentivo à cobrança pelo uso da água como medida de racionalização de seu uso 5  13 % 
8. execução do enquadramento dos corpos de água em classe de uso 5  13 % 
9. revegetação das margens dos rios e arroios para conter a erosão e reter o 
lançamento de contaminantes 

3  8 % 

10. controle do uso excessivo de agrotóxicos incentivando outras práticas agrícolas 3 8 % 
11. reflorestamento dos solos através da aquisição de mudas 3  8 % 
12. controle do desperdício de água por negligência operacional e problemas nos 
equipamentos 

2  5 % 

13. controle do desmatamento e da devegetação através de mapeamentos do uso do 
solo 

1  3 % 

Quadro A1.8. Ações Não Estruturais Mais Importantes que Deveriam Ser Executadas Para Melhorar as Condições 
dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Ordem de Importância. 

  

 A Figura A1.14 abaixo apresenta as ações estruturais que deveriam ser executadas para 

melhorar as condições dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, segundo o juízo de 

valor dos membros do COMITESINOS, em ordem decrescente de importância. O Quadro A1.9 logo 

abaixo, apresenta entre as ações não estruturais que deveriam ser executadas para melhorar as 

condições dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, quais as ações não estruturais 

consideradas mais importantes, de acordo com os decisores, por ordem de importância. O valor total 

percentual foi calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 

pessoas). 
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11. AÇÕES ESTRUTURAIS QUE DEVERIAM SER EXECUTADAS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES 
DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS 
 TOTAL* % 
1. tratamento dos esgotos domésticos urbanos e rurais através da construção de redes coletoras e 
estações de tratamento de esgotos 

39 98 % 

2. destinação adequada do lixo através da construção de aterros sanitários e da coleta seletiva 36 90 % 
3. promoção pelo setor industrial de processos de reuso da água para racionalizar o uso na 
captação 

28 70 % 

4. realocação de lixões de zonas críticas ambientais 27 68 % 
5. evitar a poluição das águas subterrâneas através da manutenção adequada das fossas sépticas 23 58 % 
6. promoção do tratamento parcial de drenagens de estábulos, pocilgas e aviários 21 53 % 
7. remoção da população ribeirinha das margens dos cursos de água da bacia 20 50 % 
8. ampliação da rede de monitoramento da qualidade da água aumentando as estações de 
amostragem 

20 50 % 

9. desobstrução de canais pelos resíduos sólidos 18 45 % 
10. compostagem enclausurada de estercos para evitar a dispersão e carreamento para os rios 18 45 % 
11. implantação e recuperação de banhados para tratamento dos efluentes rurais 17 43 % 
12. contenção do escoamento das águas da chuva com esgotos domésticos e detritos através da 
construção de canais e sistemas de infiltração 

13 33 % 

13. redução das infiltrações das redes coletoras de esgotos 11 28 % 
14. controle da erosão através da construção de barreiras em canais e riachos 10 25 % 
15. contenção do assoreamento dos rios através da execução de lagoas 10 25 % 
16. construção de diques de retenção de drenagens agrícolas reduzindo o lançamento de 
agrotóxicos 

3 8 % 

       * Valor calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 pessoas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A1.14. Ações Estruturais que Deveriam Ser Executadas Para Melhorar as Condições dos Recursos  Hídricos 
da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. 
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ENUMERE AS AÇÕES ESTRUTURAIS MAIS IMPORTANTES QUE DEVERIAM SER EXECUTADAS 
PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 
 TOTAL % 
1. tratamento dos esgotos domésticos urbanos e rurais através da construção de redes 
coletoras e estações de tratamento de esgotos 

33 83 % 

2. destinação adequada do lixo através da construção de aterros sanitários e da coleta 
seletiva 

19 48 % 

3. realocação de lixões de zonas críticas ambientais 12  30 % 
4. remoção da população ribeirinha das margens dos cursos de água da bacia 9  23 % 
5. promoção pelo setor industrial de processos de reuso da água para racionalizar o 
uso na captação 

7  19 % 

6. promoção do tratamento parcial de drenagens de estábulos, pocilgas e aviários 7  18 % 
7. implantação e recuperação de banhados para tratamento dos efluentes rurais 7  18 % 
8. compostagem enclausurada de estercos para evitar a dispersão e carreamento para 
os rios 

5  13 % 

9. ampliação da rede de monitoramento da qualidade da água aumentando as estações 
de amostragem 

5  13 % 

10. evitar a poluição das águas subterrâneas através da manutenção adequada das 
fossas sépticas 

3  8 % 

11. contenção do escoamento das águas da chuva com esgotos domésticos e detritos 
através da construção de canais e sistemas de infiltração 

2  5 % 

12. desobstruição de canais pelos resíduos sólidos 1 3 % 
13. controle da erosão através da construção de barreiras em canais e riachos 1  3 % 
14. contenção do assoreamento dos rios através da execução de lagoas 1  3 % 

Quadro A1.9. Ações Estruturais Mais Importantes que Deveriam Ser Executadas Para Melhorar as Condições dos 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Ordem de Importância. 
 

  

 A Figura A1.15 abaixo apresenta os maiores responsáveis pelos problemas com os recursos 

hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, segundo o juízo de valor dos membros do 

COMITESINOS, em ordem decrescente de importância. 
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12. MAIORES RESPONSÁVEIS PELOS PROBLEMAS COM OS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 
 TOTAL* % 
1. setor de abastecimento público / esgotamento sanitário e drenagem urbana 36 90 % 
2. a população da bacia como um todo 36 90 % 
3. setor industrial 27 68 % 
4. governo municipal e estadual 26 65 % 
5. setor de mineração 6 15 % 
6. setor de geração de energia 1 3 % 
7. setor de transporte por navegação 1 3 % 

       * Valor calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 pessoas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A1.15. Maiores Responsáveis Pelos Problemas Com os Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos. 
 
 

 A Figura A1.16 a seguir apresenta a disposição dos membros do COMITESINOS a fazer 

para ajudar a resolver os problemas dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, 

segundo o seu juízo de valores, em ordem decrescente de importância. 
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13. DISPOSIÇÃO A FAZER PARA AJUDAR A RESOLVER OS PROBLEMAS COM OS RECURSOS 
HÍDRICOS 
 TOTAL* % 
1. participar do COMITESINOS para ter mais informações sobre o problema 30 75 % 
2. participar de programas de educação ambiental e incentivar outras pessoas a fazê-lo 28 70 % 
3. ajudar a proteger as áreas importantes de preservação ambiental 24 60 % 
4. ter mais cuidado com a disposição do lixo 19 48 % 
6. pagar pelo uso da água 15 38 % 
5. auxiliar na revegetação das margens dos rios com plantação de mudas 14 35 % 
7. orientar os produtores rurais com práticas alternativas de manejo do uso do solo 12 30 % 
8. ajudar a fiscalizar a extração ilegal de areia do leito do rio 3 8 % 

       * Valor calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 pessoas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A1.16. Disposição a Fazer Para Ajudar a Resolver os Problemas dos Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio dos Sinos. 
 
 
 

 A Figura A1.17 a seguir apresenta os responsáveis pela tomada de decisões relativas aos usos 

dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, segundo o juízo de valor dos membros do 

COMITESINOS, em ordem decrescente de importância. 
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14. RESPONSÁVEIS PELA TOMADA DE DECISÕES RELATIVAS AOS USOS DOS RECURSOS 
HÍDRICOS DA BACIA 
 TOTAL* % 
1. a sociedade da bacia através do COMITESINOS 34 85 % 
2. os setores governamentais e o COMITESINOS 19 48 % 
3. os setores governamentais em consulta à sociedade da bacia 16 40 % 
4. os setores governamentais locais ligados ao abastecimento de água e esgotamento 
sanitário 

14 35 % 

5. o poder econômico do mercado 10 25 % 
6. os setores governamentais sem consulta à sociedade 3 8 % 
7. ninguém se responsabiliza pelas decisões 1 3 % 

       * Valor calculado sobre o número total de pessoas que responderam ao questionário (40 pessoas). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A1.17. Responsáveis Pela Tomada de Decisões Relativas aos Usos dos Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio dos Sinos. 

 

 

 Os Quadros mostrados a seguir apresentam os resultados da tabulação dos dados do 

questionário aplicado para os membros do COMITESINOS, descriminado por grupos. 
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1. TRECHOS DO RIO DOS SINOS QUE A ENTIDADE REPRESENTADA NO COMITÊ TEM ATUAÇÃO 

Trechos N° de Pessoas 
 Grupo dos Usuários da Água  Grupo da População da Bacia  Grupo do Poder Público 
Inferior 15 14 1 
Médio 6 6 1 
Superior 6 3 1 

Quadro A1.10. Trechos do Rio dos Sinos em que as Entidades Representadas no COMITESINOS, por Grupos, 
Têm Atuação. 
 
 
2. CLASSIFICAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO DOS SINOS E AFLUENTES POR TRECHOS 

Trechos\ N° de Pessoas 
Classificação Grupo dos Usuários da Água  Grupo da População da Bacia  Grupo do Poder Público 

 Superior Médio Inferior Superior Médio Inferior Superior Médio Inferior 
Excelente          
Muito Boa 1   2   1   
Boa 3    1     
Regular 2 5 7 1 3 3  1  
Ruim  1 8  2 11   1 

Quadro A1.11. Classificação da Qualidade da Água do Rio dos Sinos e Afluentes, por Grupos, e por Trechos. 
 
 
3. MAIORES PROBLEMAS ENFRENTADOS PELOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. lançamento de lixo das áreas urbanas 18 1. lançamento de esgotos domésticos urbanos 19 1. lançamento de esgotos domésticos urbanos 2 
2. lançamento de esgotos domésticos urbanos 17 2. lançamento de esgotos industriais 15 2. lançamento de esgotos industriais 2 
3. lançamento de esgotos industriais 11 3. lançamento de lixo das áreas urbanas 12 3. lançamento de lixo das áreas urbanas 2 
4. lançamento de esgotos da criação animal 11 4. escoamento das águas da chuva com detritos de lixões 7 6. poluição pelas habitações ribeirinhas 2 
5. poluição pelas habitações ribeirinhas 10 5. lançamento de esgotos domésticos rurais 6 4. lançamento de esgotos da criação animal 1 
6. escoamento das águas da chuva com detritos de lixões 8 6. poluição pelas habitações ribeirinhas 5 4. escoamento águas chuva com detritos de lixões 1 
7. lançamento de agrotóxicos 6 7. lançamento de agrotóxicos 5 5. lançamento de esgotos domésticos rurais 1 
8. lançamento de esgotos domésticos rurais 5 8. poluição das águas subterrâneas 4   
9. poluição das águas subterrâneas 4 9. lançamento de esgotos da criação animal 4   
10. lançamento de lixo pela agropecuária 2 10. lançamento de lixo pela agropecuária 4   
11. poluição pelos despejos da navegação 1 11. poluição pelos despejos da navegação 2   

Quadro A1.12. Maiores Problemas Enfrentados pelos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Grupos do Comitê. 
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ENUMERE OS PROBLEMAS CONSIDERADOS MAIS GRAVES ENFRENTADOS PELOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. lançamento de esgotos domésticos urbanos 17 1. lançamento de esgotos domésticos urbanos 19 1. lançamento de esgotos domésticos urbanos 2 
2. lançamento de esgotos industriais 10 2. lançamento de esgotos industriais 15 2. lançamento de esgotos industriais 2 
3. lançamento de lixo das áreas urbanas 8 3. lançamento de lixo das áreas urbanas 7 3. lançamento de lixo das áreas urbanas 2 
4. lançamento de esgotos da criação animal 7 4. poluição das águas subterrâneas 2   
5. lançamento de agrotóxicos 4 5. ocupação de banhados 2   
6. poluição pelas habitações ribeirinhas 4 6. lançamento de esgotos da criação animal 2   
7. escoamento águas chuva com detritos de lixões 2 7. lançamento de agrotóxicos 2   
8. poluição das águas subterrâneas 1 8. lançamento de lixo pela agropecuária 1   
9. poluição pelos despejos da navegação 1     

Quadro A1.13. Problemas Mais Graves Enfrentados pelos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Ordem de Importância e por Grupos do Comitê. 
 
 
4. PRINCIPAIS CAUSAS DOS PROBLEMAS COM OS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. falta de tratamento dos esgotos domésticos 17 1. falta de tratamento dos esgotos domésticos 19 1. falta de tratamento dos esgotos domésticos 2 
2. inexistência de um local adequado para disposição 
final dos resíduos sólidos (lixo) 

13 2. intensa urbanização sem planejamento do uso do solo 15 2. inexistência de um local adequado para 
disposição final dos resíduos sólidos (lixo) 

2 

3. intensa urbanização sem planejamento do uso do solo 13 3. falta de tratamento dos esgotos industriais 12 3. falta de tratamento dos esgotos industriais 2 
4. obstrução das canalizações por resíduos sólidos (lixo) 12 4. destruição da mata nas margens dos rios 9 4. intensa urbanização sem planejamento do uso do 

solo 
2 

5. falta de tratamento dos esgotos da criação animal 12 5. inexistência de um local adequado para disposição 
final dos resíduos sólidos (lixo) 

8 5. obstrução das canalizações por resíduos sólidos 
(lixo) 

1 

6. falta de redes coletoras de esgotos domésticos e 
industriais 

12 6. falta de esclarecimento da população sobre a 
importância de preservar os recursos hídricos 

8 6. falta de tratamento dos esgotos da criação 
animal 

1 

7. devastação da cobertura vegetal natural do solo 9 7. falta de redes coletoras de esgotos domésticos e 
industriais 

8 7. falta de esclarecimento da população sobre a 
importância de preservar os recursos hídricos 

1 

8. destruição da mata nas margens dos rios 9 8. erosão do solo na região 6 8. devastação da cobertura vegetal natural do solo 1 
9. falta de esclarecimento da população sobre a 
importância de preservar os recursos hídricos 

8 9. obstrução das canalizações por resíduos sólidos (lixo) 6 9. falta de redes coletoras de esgotos domésticos e 
industriais 

1 

10. falta de tratamento dos esgotos industriais 7 10. devastação da cobertura vegetal natural do solo 6 10. destruição da mata nas margens dos rios 1 
11. erosão do solo na região 4 11. extração de areia do leito dos rios sem controle 3   
12. extração de areia do leito dos rios sem controle 2 12. uso excessivo de agrotóxicos na agricultura 3   
13. uso excessivo de agrotóxicos na agricultura 2 13. falta de redes coletoras de esgotos nas zonas rurais 3   
14. falta de redes coletoras de esgotos nas zonas rurais 2 14. uso intensivo da água para irrigação na agricultura 2   
15. uso intensivo da água para irrigação na agricultura 2 15. falta de tratamento dos esgotos da criação animal 2   

Quadro A1.14. Principais Causas dos Problemas Enfrentados pelos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Grupos do Comitê. 
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ENUMERE AS CAUSAS CONSIDERADAS MAIS GRAVES DOS PROBLEMAS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. falta de tratamento dos esgotos domésticos 16 1. falta de tratamento dos esgotos domésticos 19 1. falta de tratamento dos esgotos domésticos 2 
2. inexistência de um local adequado para disposição 
final dos resíduos sólidos (lixo) 

10 2. intensa urbanização sem planejamento do uso do solo 12 2. falta de tratamento dos esgotos industriais 1 

3. obstrução das canalizações por resíduos sólidos (lixo) 9 3. falta de tratamento dos esgotos industriais 10 3. obstrução das canalizações por resíduos sólidos 
(lixo) 

1 

4. intensa urbanização sem planejamento do uso do solo 8 4. destruição da mata nas margens dos rios 6 4. intensa urbanização sem planejamento do uso do 
solo 

1 

5. falta de redes coletoras de esgotos domésticos e 
industriais 

7 5. inexistência de um local adequado para disposição 
final dos resíduos sólidos (lixo) 

5 5. falta de esclarecimento da população sobre a 
importância de preservar os recursos hídricos 

1 

6. falta de tratamento dos esgotos da criação animal 6 6. falta de esclarecimento da população sobre a 
importância de preservar os recursos hídricos 

5 6. falta de redes coletoras de esgotos domésticos e 
industriais 

1 

7. destruição da mata nas margens dos rios 6 7. obstrução das canalizações por resíduos sólidos (lixo) 5   
8. falta de esclarecimento da população sobre a 
importância de preservar os recursos hídricos 

4 8. erosão do solo na região 4   

9. falta de tratamento dos esgotos industriais 3 9. falta de redes coletoras de esgotos domésticos e 
industriais 

4   

10. devastação da cobertura vegetal natural do solo 2 10. devastação da cobertura vegetal natural do solo 2   
11. falta de redes coletoras de esgotos nas zonas rurais 1 11. falta de tratamento dos esgotos da criação animal 1   
12. erosão do solo na região 1     

Quadro A1.15. Causas Mais Graves dos Problemas com os Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Ordem de Importância e por Grupos do 
Comitê. 
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5. CONSEQÜÊNCIAS MAIS GRAVES DOS PROBLEMAS COM OS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. inexistência de vida aquática e extinção da fauna 
regional 

11 1. poluição de ecossistemas importantes como banhados 
e nascentes de rios 

15 1. encarecimento do abastecimento público porque 
a água precisa ser captada mais longe 

2 

2. encarecimento do abastecimento público porque a água 
precisa ser captada mais longe 

10 2. aumento das enchentes pelo uso inadequado do solo 11 2. aumento das enchentes pelo uso inadequado do 
solo 

2 

3. aumento das enchentes pelo uso inadequado do solo 10 5. inviabilidade da pesca no rio pela mortandade dos 
peixes 

9 3. impossibilidade de recreação e lazer por não ser 
mais possível tomar banho no rio e praticar 
esportes 

1 

4. poluição de ecossistemas importantes como banhados e 
nascentes de rios 

10 3. encarecimento do abastecimento público porque a 
água precisa ser captada mais longe 

7 4. redução do plantio de algumas culturas pela 
atividade agrícola devido a má qualidade da água 

1 

5. inviabilidade da pesca no rio pela mortandade dos 
peixes 

6 6. impossibilidade de recreação e lazer por não ser mais 
possível tomar banho no rio e praticar esportes 

7 5. inexistência de vida aquática e extinção da fauna 
regional 

1 

6. prejuízo ao desenvolvimento regional por indústrias 
não poderem se instalar na região 

6 8. prejuízo da harmonia paisagística na região pois a 
água tem odor desagradável e aspecto ruim 

6 6. poluição de ecossistemas importantes como 
banhados e nascentes de rios 

1 

7. impossibilidade de recreação e lazer por não ser mais 
possível tomar banho no rio e praticar esportes 

5 4. inexistência de vida aquática e extinção da fauna 
regional 

5 7. prejuízo da harmonia paisagística na região pois 
a água tem odor desagradável e aspecto ruim 

1 

8. prejuízo da harmonia paisagística na região pois a água 
tem odor desagradável e aspecto ruim 

4 7. proliferação de doenças da população ribeirinha 4   

9. inviabilidade do turismo ecológico na região 2 9. inviabilidade do turismo ecológico na região 4   
10. redução do plantio de algumas culturas pela atividade 
agrícola devido a má qualidade da água  

1 10. prejuízo ao desenvolvimento regional por indústrias 
não poderem se instalar na região 

2   

11. prejuízo para a atividade da pecuária pois os animais 
não podem mais beber água direto do rio 

1 11. redução do plantio de algumas culturas pela 
atividade agrícola devido a má qualidade da água 

2   

  12. prejuízo para a atividade da pecuária pois os animais 
não podem mais beber água direto do rio 

2   

  13. assoreamento dos rios 2   
Quadro A1.16. Conseqüências Mais Graves dos Problemas com os Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Grupos do Comitê. 
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ENUMERE AS CONSEQÜÊNCIAS CONSIDERADAS MAIS GRAVES DOS PROBLEMAS COM OS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. encarecimento do abastecimento público porque a água 
precisa ser captada mais longe 

10 1. poluição de ecossistemas importantes como banhados 
e nascentes de rios 

13 1. encarecimento do abastecimento público porque 
a água precisa ser captada mais longe 

2 

2. inexistência de vida aquática e extinção da fauna 
regional 

9 2. aumento das enchentes pelo uso inadequado do solo 8 2. aumento das enchentes pelo uso inadequado do 
solo 

2 

3. aumento das enchentes pelo uso inadequado do solo 7 3. encarecimento do abastecimento público porque a 
água precisa ser captada mais longe 

6 3. redução do plantio de algumas culturas pela 
atividade agrícola devido a má qualidade da água 

1 

4. poluição de ecossistemas importantes como banhados e 
nascentes de rios 

7 6. impossibilidade de recreação e lazer por não ser mais 
possível tomar banho no rio e praticar esportes 

5 4. impossibilidade de recreação e lazer por não ser 
mais possível tomar banho no rio e praticar 
esportes 

1 

5. prejuízo ao desenvolvimento regional por indústrias 
não poderem se instalar na região 

5 4. inexistência de vida aquática e extinção da fauna 
regional 

4   

6. inviabilidade da pesca no rio pela mortandade dos 
peixes 

2 7. proliferação de doenças da população ribeirinha 4   

7. impossibilidade de recreação e lazer por não ser mais 
possível tomar banho no rio e praticar esportes 

1 5. inviabilidade da pesca no rio pela mortandade dos 
peixes 

3   

  8. prejuízo da harmonia paisagística na região pois a 
água tem odor desagradável e aspecto ruim 

2   

  9. prejuízo ao desenvolvimento regional por indústrias 
não poderem se instalar na região 

1   

  10. redução do plantio de algumas culturas pela 
atividade agrícola devido a má qualidade da água 

1   

  11. assoreamento dos rios 1   
  12. prejuízo para a atividade da pecuária pois os animais 

não podem mais beber água direto do rio 
1   

Quadro A1.17. Conseqüências Consideradas Mais Graves dos Problemas com os Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Ordem de Importância e 
por Grupos do Comitê. 
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6. MAIORES DIFICULDADES PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. falta de vontade política dos governantes para 
produzirem melhorias para os recursos hídricos 

15 1. falta de vontade política dos governantes para 
produzirem melhorias para os recursos hídricos 

18 1. as empresas públicas e/ou privadas não têm 
recursos financeiros para fazerem alterações nos 
seus processos ou para executarem obras de 
melhorias 

2 

2. a população em geral não possui esclarecimentos sobre 
a importância da preservação da água 

14 2. a população em geral não possui esclarecimentos 
sobre a importância da preservação da água 

15 2. a população em geral não possui 
esclarecimentos sobre a importância da 
preservação da água 

2 

3. as empresas públicas e/ou privadas não têm recursos 
financeiros para fazerem alterações nos seus processos ou 
para executarem obras de melhorias 

12 3. falta de planejamento do uso do solo pelos 
responsáveis legais (municípios e Estado) 

10 3. falta de planejamento do uso do solo pelos 
responsáveis legais (municípios e Estado) 

2 

4. falta de planejamento do uso do solo pelos 
responsáveis legais (municípios e Estado) 

11 4. as empresas públicas e/ou privadas não têm recursos 
financeiros para fazerem alterações nos seus processos 
ou para executarem obras de melhorias 

8 4. falta de vontade política dos governantes para 
produzirem melhorias para os recursos hídricos 

1 

5. falta de planejamento e coordenação do uso da água 
pelos usuários da bacia 

10 5. os governos municipais e estaduais não possuem 
recursos financeiros para fazerem melhorias 

8 5. as empresas públicas e/ou privadas não têm 
interesse em alterarem processos ou executarem 
obras de melhorias 

1 

6. os governos municipais e estaduais não possuem 
recursos financeiros para fazerem melhorias 

6 6. falta de planejamento e coordenação do uso da água 
pelos usuários da bacia 

8   

7. a população em geral não está disposta a pagar pelo 
uso da água buscando a sua preservação 

6 7. as empresas públicas e/ou privadas não têm interesse 
em alterarem processos ou executarem obras de 
melhorias 

5   

8. as empresas públicas e/ou privadas não têm interesse 
em alterarem processos ou executarem obras de 
melhorias 

1 8. a população em geral não está disposta a pagar pelo 
uso da água buscando a sua preservação 

5   

Quadro A1.18. Maiores Dificuldades para Solucionar os Problemas dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Grupos do Comitê. 
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ENUMERE AS MAIORES DIFICULDADES CONSIDERADAS PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. falta de vontade política dos governantes para 
produzirem melhorias para os recursos hídricos 

15 1. falta de vontade política dos governantes para 
produzirem melhorias para os recursos hídricos 

16 1. as empresas públicas e/ou privadas não têm 
recursos financeiros para fazerem alterações nos 
seus processos ou para executarem obras de 
melhorias 

2 

2. a população em geral não possui esclarecimentos sobre 
a importância da preservação da água 

13 2. a população em geral não possui esclarecimentos 
sobre a importância da preservação da água 

14 2. a população em geral não possui 
esclarecimentos sobre a importância da 
preservação da água 

2 

3. as empresas públicas e/ou privadas não têm recursos 
financeiros para fazerem alterações nos seus processos ou 
para executarem obras de melhorias 

10 3. as empresas públicas e/ou privadas não têm recursos 
financeiros para fazerem alterações nos seus processos 
ou para executarem obras de melhorias 

8 3. falta de planejamento do uso do solo pelos 
responsáveis legais (municípios e Estado) 

2 

4. falta de planejamento do uso do solo pelos 
responsáveis legais (municípios e Estado) 

6 4. falta de planejamento do uso do solo pelos 
responsáveis legais (municípios e Estado) 

8   

5. a população em geral não está disposta a pagar pelo 
uso da água buscando a sua preservação 

6 5. os governos municipais e estaduais não possuem 
recursos financeiros para fazerem melhorias 

5   

6. os governos municipais e estaduais não possuem 
recursos financeiros para fazerem melhorias 

4 6. as empresas públicas e/ou privadas não têm interesse 
em alterarem processos ou executarem obras de 
melhorias 

4   

7. falta de planejamento e coordenação do uso da água 
pelos usuários da bacia 

3 7. falta de planejamento e coordenação do uso da água 
pelos usuários da bacia 

4   

  8. a população em geral não está disposta a pagar pelo 
uso da água buscando a sua preservação 

3   

Quadro A1.18. Maiores Dificuldades Consideradas para Solucionar os Problemas dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Ordem de 
Importância e por Grupos do Comitê. 
 
 

7.  TIPOS DE USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA POR ATIVIDADE PROFISSIONAL  
Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 

 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. abastecimento público/esgotamento sanitário e 
drenagem urbana 

9 1. abastecimento público/esgotamento sanitário e 
drenagem urbana 

- 1. abastecimento público/esgotamento 
sanitário e drenagem urbana 

- 

2. indústria 6 2. indústria - 2. indústria - 
3. agricultura 1 3. agricultura - 3. agricultura - 
4. navegação e mineração 1 4. navegação e mineração - 4. navegação e mineração - 
5. geração de energia elétrica 1 5. geração de energia elétrica - 5. geração de energia elétrica - 
6. turismo, lazer e pesca 1 6. turismo, lazer e pesca - 6. turismo, lazer e pesca - 

Quadro A1.19. Tipos de Usos dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Atividade Profissional e por Grupos do Comitê. 
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8. CONFLITOS ENTRE OS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS SINOS 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. abastecimento público e lançamento de esgotos 
domésticos 

16 1. abastecimento público e lançamento de esgotos 
industriais 

16 1. abastecimento público e lançamento de esgotos 
industriais 

2 

2. abastecimento público e lançamento de esgotos 
industriais 

14 2. abastecimento público e lançamento de esgotos 
domésticos 

15 2. recreação (tomar banho no rio) e lançamento de 
esgotos domésticos e industriais 

2 

3. abastecimento público e lançamento de agrotóxicos 10 3. proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da 
zona urbana 

15 3. abastecimento público e lançamento de esgotos 
domésticos 

2 

4. recreação (tomar banho no rio) e lançamento de 
esgotos domésticos e industriais 

10 4. recreação (tomar banho no rio) e lançamento de 
esgotos domésticos e industriais 

10 4. proteção da vida aquática e lançamento de 
esgotos da zona urbana 

2 

5. abastecimento público e lançamento de efluentes da 
criação animal 

10 5. usos industriais e lançamento de esgotos domésticos 5 5. harmonia paisagística e lançamento de efluentes 
em geral 

2 

6. proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da 
zona urbana 

9 6. harmonia paisagística e lançamento de efluentes em 
geral 

5 6. usos industriais e lançamento de esgotos 
domésticos 

1 

7. abastecimento público e retirada de água para irrigação 7 7. abastecimento público e lançamento de efluentes da 
criação animal 

4   

8. usos industriais e lançamento de esgotos domésticos 6 8. usos industriais e lançamento de esgotos da criação 
animal 

4   

9. harmonia paisagística e lançamento de efluentes em 
geral 

5 9. proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da 
zona rural 

3   

10. proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da 
zona rural 

5 10. abastecimento público e lançamento de agrotóxicos 3   

11. navegação e lançamento de resíduos sólidos (lixo) 4 11. navegação e lançamento de resíduos sólidos (lixo) 2   
12. usos industriais e lançamento de esgotos da criação 
animal 

4 12. abastecimento público e retirada de água para 
irrigação 

2   

Quadro A1.20. Maiores Conflitos entre os Usos dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Grupos do Comitê. 
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ENUMERE OS CONFLITOS MAIS GRAVES ENTRE OS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. abastecimento público e lançamento de esgotos 
domésticos 

15 1. abastecimento público e lançamento de esgotos 
industriais 

14 1. abastecimento público e lançamento de esgotos 
industriais 

2 

2. abastecimento público e lançamento de esgotos 
industriais 

14 2. abastecimento público e lançamento de esgotos 
domésticos 

12 2. abastecimento público e lançamento de esgotos 
domésticos 

2 

3. abastecimento público e lançamento de agrotóxicos 7 3. proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da 
zona urbana 

10 3. recreação (tomar banho no rio) e lançamento de 
esgotos domésticos e industriais 

1 

4. proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da 
zona urbana 

6 4. recreação (tomar banho no rio) e lançamento de 
esgotos domésticos e industriais 

4 4. proteção da vida aquática e lançamento de 
esgotos da zona urbana 

1 

5. abastecimento público e lançamento de efluentes da 
criação animal 

6 5. usos industriais e lançamento de esgotos da criação 
animal 

2   

6. abastecimento público e retirada de água para irrigação 5 6. usos industriais e lançamento de esgotos domésticos 2   
7. recreação (tomar banho no rio) e lançamento de 
esgotos domésticos e industriais 

3 7. abastecimento público e lançamento de agrotóxicos 1   

8. usos industriais e lançamento de esgotos domésticos 3 8. harmonia paisagística e lançamento de efluentes em 
geral 

1   

9. harmonia paisagística e lançamento de efluentes em 
geral 

2 9. abastecimento público e retirada de água para 
irrigação 

1   

10. navegação e lançamento de resíduos sólidos (lixo) 1     
11. proteção da vida aquática e lançamento de esgotos da 
zona rural 

1     

Quadro A1.21. Conflitos Mais Graves entre os Usos dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Ordem de Importância e por Grupos do Comitê. 
 
 
9. USOS MAIS IMPORTANTES DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. abastecimento público 19 1. abastecimento público 18 1. abastecimento público 2 
6. irrigação 12 2. manutenção da vida aquática 13 2. usos industriais 2 
3. usos industriais 10 3. preservação para as futuras gerações 11 3. manutenção da vida quática 2 
8. dessedentação de animais 10 4. usos industriais 9 4. harmonia paisagística 2 
5. manutenção da vida aquática 9 5. recreação (tomar banho no rio) 7 5. recreação (tomar banho no rio) 1 
11. preservação para as futuras gerações 8 8. harmonia paisagística 4 6. irrigação 1 
2. recreação (tomar banho no rio) 5 9. dessedentação de animais 4 7. dessedentação de animais 1 
4. pesca 5 10. navegação 3   
7. harmonia paisagística 4 6. pesca 2   
9. navegação 4 7. irrigação 2   
10. geração de energia 3 11. geração de energia 1   

Quadro A1.22. Usos dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos Considerados Mais Importantes por Grupos do Comitê. 
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ENUMERE OS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA CONSIDERADOS MAIS IMPORTANTES 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. abastecimento público 19 1. abastecimento público  18 1. abastecimento público 2 
2. usos industriais 7 2. manutenção da vida aquática 11 2. manutenção da vida quática 2 
3. irrigação 7 3. preservação para as futuras gerações 9 3. usos industriais 1 
4. dessedentação de animais 7 4. usos industriais 7 4. irrigação 1 
5. manutenção da vida quática 4 5. recreação (tomar banho no rio) 4   
6. pesca 3 6. pesca 2   
7. harmonia paisagística 2 7. irrigação 2   
8. geração de energia 2 8. dessedentação de animais 1   
9. preservação para as futuras gerações 2 9. navegação 1   
10. recreação (tomar banho no rio) 1     

Quadro A1.23. Usos Considerados Mais Importantes dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Ordem de Importância e por Grupos do Comitê. 
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10. AÇÕES NÃO ESTRUTURAIS QUE DEVERIAM SER EXECUTADAS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO DOS SINOS 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. programas de comunicação social de massa para 
esclarecer a população sobre a importância da 
preservação dos recursos hídricos da bacia 

18 1. preservação de ecossistemas importantes como 
banhados e nascentes 

19 1. planejamento e controle do uso e ocupação do 
solo na região através de Planos Diretores 
Municipais 

2 

2. planejamento e controle do uso e ocupação do solo na 
região através de Planos Diretores Municipais 

16 2. programas de comunicação social de massa para 
esclarecer a população sobre a importância da 
preservação dos recursos hídricos da bacia 

17 2. programas de comunicação social de massa para 
esclarecer a população sobre a importância da 
preservação dos recursos hídricos da bacia 

2 

3. orientação dos produtores rurais para o manejo 
adequado dos efluentes da criação animal 

15 3. programas permanentes de educação ambiental 
visando o exercício da cidadania para a preservação dos 
recursos hídricos da bacia 

17 3. programas permanentes de educação ambiental 
visando o exercício da cidadania para a 
preservação dos recursos hídricos da bacia 

2 

4. reaproveitamento de efluentes rurais (de pocilgas, por 
ex.) para fertilização de culturas agrícolas 

15 4. fiscalização do tratamento dos efluentes industrias da 
empresas de pequeno e médio porte 

17 4. fiscalização do tratamento dos efluentes 
industrias da empresas de pequeno e médio porte 

2 

5. programas permanentes de educação ambiental 
visando o exercício da cidadania para a preservação dos 
recursos hídricos da bacia 

11 5. controle do desmatamento e da devegetação através de 
mapeamentos do uso do solo 

14 5. preservação de ecossistemas importantes como 
banhados e nascentes 

2 

6. fiscalização do tratamento dos efluentes industrias da 
empresas de pequeno e médio porte 

9 6. revegetação das margens dos rios e arroios para conter 
a erosão e reter o lançamento de contaminantes 

14 6. orientação dos produtores rurais para o manejo 
adequado dos efluentes da criação animal 

2 

7. restrição à localização de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras 

9 7. planejamento e controle do uso e ocupação do solo na 
região através de Planos Diretores Municipais 

13 7. reaproveitamento de efluentes rurais (de 
pocilgas, por ex.) para fertilização de culturas 
agrícolas 

2 

8. controle do desmatamento e da devegetação através de 
mapeamentos do uso do solo 

9 8. incentivo à cobrança pelo uso da água como medida 
de racionalização de seu uso 

13 8. revegetação das margens dos rios e arroios para 
conter a erosão e reter o lançamento de 
contaminantes 

2 

9. revegetação das margens dos rios e arroios para conter 
a erosão e reter o lançamento de contaminantes 

9 9. execução do enquadramento dos corpos de água em 
classe de uso 

12 9. controle do desperdício de água por negligência 
operacional e problemas nos equipamentos 

2 

10. preservação de ecossistemas importantes como 
banhados e nascentes 

8 10. orientação dos produtores rurais para o manejo 
adequado dos efluentes da criação animal 

12 10. execução do enquadramento dos corpos de 
água em classe de uso 

2 

11. controle do uso excessivo de agrotóxicos 
incentivando outras práticas agrícolas 

7 11. controle do desperdício de água por negligência 
operacional e problemas nos equipamentos 

12 11. restrição à localização de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras 

1 

12. controle do desperdício de água por negligência 
operacional e problemas nos equipamentos 

6 12. restrição à localização de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras 

11 12. controle do desmatamento e da devegetação 
através de mapeamentos do uso do solo 

1 

13. execução do enquadramento dos corpos de água em 
classe de uso 

6 13. controle do uso excessivo de agrotóxicos 
incentivando outras práticas agrícolas 

11 13. incentivo à cobrança pelo uso da água como 
medida de racionalização de seu uso 

1 

14. controle da extração de areia do leito dos rios através 
de fiscalização pela FEPAM 

6 14. controle da extração de areia do leito dos rios através 
de fiscalização pela FEPAM 

10 14. reflorestamento dos solos através da aquisição 
de mudas 

1 

15. reflorestamento dos solos através da aquisição de 
mudas 

4 15. reaproveitamento de efluentes rurais (de pocilgas, 
por ex.) para fertilização de culturas agrícolas 

10 15. controle da extração de areia do leito dos rios 
através de fiscalização pela FEPAM 

1 

16. incentivo à cobrança pelo uso da água como medida 
de racionalização de seu uso 

4 16. reflorestamento dos solos através da aquisição de 
mudas 

9 16. utilização de efluentes domésticos para 
irrigação de parques e jardins 

1 

17. utilização de efluentes domésticos para irrigação de 
parques e jardins 

1 17. utilização de efluentes domésticos para irrigação de 
parques e jardins 

5   

Quadro A1.24. Ações Não Estruturais que Deveriam Ser Executadas Para Melhorar as Condições dos Recursos  Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por 
Grupos do Comitê. 
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ENUMERE AS AÇÕES NÃO ESTRUTURAIS MAIS IMPORTANTES QUE DEVERIAM SER EXECUTADAS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DOS RECURSOS HÍDRICOS DA 
BACIA 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. planejamento e controle do uso e ocupação do solo na 
região através de Planos Diretores Municipais 

10 1. planejamento e controle do uso e ocupação do solo na 
região através de Planos Diretores Municipais 

10 1. programas permanentes de educação ambiental 
visando o exercício da cidadania para a 
preservação dos recursos hídricos da bacia 

2 

2. preservação de ecossistemas importantes como 
banhados e nascentes 

10 2. programas de comunicação social de massa para 
esclarecer a população sobre a importância da 
preservação dos recursos hídricos da bacia 

7 2. planejamento e controle do uso e ocupação do 
solo na região através de Planos Diretores 
Municipais 

1 

3. programas permanentes de educação ambiental 
visando o exercício da cidadania para a preservação dos 
recursos hídricos da bacia 

9 3. fiscalização do tratamento dos efluentes industrias da 
empresas de pequeno e médio porte 

7 3. programas de comunicação social de massa para 
esclarecer a população sobre a importância da 
preservação dos recursos hídricos da bacia 

1 

4. programas de comunicação social de massa para 
esclarecer a população sobre a importância da 
preservação dos recursos hídricos da bacia 

7 4. programas permanentes de educação ambiental 
visando o exercício da cidadania para a preservação dos 
recursos hídricos da bacia 

6 4. fiscalização do tratamento dos efluentes 
industrias da empresas de pequeno e médio porte 

1 

5. orientação dos produtores rurais para o manejo 
adequado dos efluentes da criação animal 

7 5. preservação de ecossistemas importantes como 
banhados e nascentes 

5   

6. reaproveitamento de efluentes rurais (de pocilgas, por 
ex.) para fertilização de culturas agrícolas 

6 6. execução do enquadramento dos corpos de água em 
classe de uso 

4   

7. fiscalização do tratamento dos efluentes industrias da 
empresas de pequeno e médio porte 

5 7. incentivo à cobrança pelo uso da água como medida 
de racionalização de seu uso 

3   

8. restrição à localização de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras 

2 8. revegetação das margens dos rios e arroios para conter 
a erosão e reter o lançamento de contaminantes 

2   

9. incentivo à cobrança pelo uso da água como medida de 
racionalização de seu uso 

2 9. controle do uso excessivo de agrotóxicos incentivando 
outras práticas agrícolas 

2   

10. revegetação das margens dos rios e arroios para 
conter a erosão e reter o lançamento de contaminantes 

1 10. reflorestamento dos solos através da aquisição de 
mudas 

2   

11. controle do uso excessivo de agrotóxicos 
incentivando outras práticas agrícolas 

1 11. restrição à localização de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras 

1   

12. controle do desperdício de água por negligência 
operacional e problemas nos equipamentos 

1 12. controle do desperdício de água por negligência 
operacional e problemas nos equipamentos 

1   

13. execução do enquadramento dos corpos de água em 
classe de uso 

1     

14. reflorestamento dos solos através da aquisição de 
mudas 

1     

Quadro A1.25. Ações Não Estruturais Mais Importantes que Deveriam Ser Executadas Para Melhorar as Condições dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 
dos Sinos por Ordem de Importância e por Grupos do Comitê. 
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11. AÇÕES ESTRUTURAIS QUE DEVERIAM SER EXECUTADAS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO DOS SINOS 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. tratamento dos esgotos domésticos urbanos e rurais 
através da construção de redes coletoras e estações de 
tratamento de esgotos 

19 1. tratamento dos esgotos domésticos urbanos e rurais 
através da construção de redes coletoras e estações de 
tratamento de esgotos 

18 1. tratamento dos esgotos domésticos urbanos e 
rurais através da construção de redes coletoras e 
estações de tratamento de esgotos 

2 

2. destinação adequada do lixo através da construção de 
aterros sanitários e da coleta seletiva 

17 2. destinação adequada do lixo através da construção de 
aterros sanitários e da coleta seletiva 

17 2. destinação adequada do lixo através da 
construção de aterros sanitários e da coleta seletiva 

2 

3. realocação de lixões de zonas críticas ambientais 11 3. promoção pelo setor industrial de processos de reuso 
da água para racionalizar o uso na captação 

16 3. promoção pelo setor industrial de processos de 
reuso da água para racionalizar o uso na captação 

2 

4. promoção do tratamento parcial de drenagens de 
estábulos, pocilgas e aviários 

11 4. realocação de lixões de zonas críticas ambientais 14 4. realocação de lixões de zonas críticas ambientais 2 

5. promoção pelo setor industrial de processos de reuso 
da água para racionalizar o uso na captação 

10 5. ampliação da rede de monitoramento da qualidade da 
água aumentando as estações de amostragem 

13 5. compostagem enclausurada de estercos para 
evitar a dispersão e carreamento para os rios 

2 

6. implantação e recuperação de banhados para 
tratamento dos efluentes rurais 

9 6. evitar a poluição das águas subterrâneas através da 
manutenção adequada das fossas sépticas 

13 6. desobstruição de canais pelos resíduos sólidos 2 

7. compostagem enclausurada de estercos para evitar a 
dispersão e carreamento para os rios 

9 7. remoção da população ribeirinha das margens dos 
cursos de água da bacia 

11 7. contenção do escoamento das águas da chuva 
com esgotos domésticos e detritos através da 
construção de canais e sistemas de infiltração 

2 

8. evitar a poluição das águas subterrâneas através da 
manutenção adequada das fossas sépticas 

9 8. desobstrução de canais pelos resíduos sólidos 9 8. promoção do tratamento parcial de drenagens de 
estábulos, pocilgas e aviários 

1 

9. remoção da população ribeirinha das margens dos 
cursos de água da bacia 

8 9. promoção do tratamento parcial de drenagens de 
estábulos, pocilgas e aviários 

9 9. remoção da população ribeirinha das margens 
dos cursos de água da bacia 

1 

10. desobstruição de canais pelos resíduos sólidos 7 10. compostagem enclausurada de estercos para evitar a 
dispersão e carreamento para os rios 

7 10. implantação e recuperação de banhados para 
tratamento dos efluentes rurais 

1 

11. ampliação da rede de monitoramento da qualidade da 
água aumentando as estações de amostragem 

6 11. controle da erosão através da construção de barreiras 
em canais e riachos 

6 11. ampliação da rede de monitoramento da 
qualidade da água aumentando as estações de 
amostragem 

1 

12. contenção do escoamento das águas da chuva com 
esgotos domésticos e detritos através da construção de 
canais e sistemas de infiltração 

4 12. implantação e recuperação de banhados para 
tratamento dos efluentes rurais 

7 12. evitar a poluição das águas subterrâneas através 
da manutenção adequada das fossas sépticas 

1 

13. redução das infiltrações das redes coletoras de 
esgotos 

3 13. contenção do escoamento das águas da chuva com 
esgotos domésticos e detritos através da construção de 
canais e sistemas de infiltração 

7 13. redução das infiltrações das redes coletoras de 
esgotos 

1 

14. controle da erosão através da construção de barreiras 
em canais e riachos 

3 14. redução das infiltrações das redes coletoras de 
esgotos 

7 14. controle da erosão através da construção de 
barreiras em canais e riachos 

1 

15. contenção do assoreamento dos rios através da 
execução de lagoas 

3 15. contenção do assoreamento dos rios através da 
execução de lagoas 

6 15. contenção do assoreamento dos rios através da 
execução de lagoas 

1 

16. construção de diques de retenção de drenagens 
agrícolas reduzindo o lançamento de agrotóxicos 

1 16. construção de diques de retenção de drenagens 
agrícolas reduzindo o lançamento de agrotóxicos 

3   

Quadro A1.26. Ações Estruturais que Deveriam Ser Executadas Para Melhorar as Condições dos Recursos  Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos  por Grupos 
do Comitê. 
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ENUMERE AS AÇÕES ESTRUTURAIS MAIS IMPORTANTES QUE DEVERIAM SER EXECUTADAS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DOS RECURSOS HÍDRICOS DA 
BACIA 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. tratamento dos esgotos domésticos urbanos e rurais 
através da construção de redes coletoras e estações de 
tratamento de esgotos 

17 1. tratamento dos esgotos domésticos urbanos e rurais 
através da construção de redes coletoras e estações de 
tratamento de esgotos 

14 1. tratamento dos esgotos domésticos urbanos e 
rurais através da construção de redes coletoras e 
estações de tratamento de esgotos 

2 

2. destinação adequada do lixo através da construção de 
aterros sanitários e da coleta seletiva 

11 2. destinação adequada do lixo através da construção de 
aterros sanitários e da coleta seletiva 

7 2. destinação adequada do lixo através da 
construção de aterros sanitários e da coleta seletiva 

1 

3. realocação de lixões de zonas críticas ambientais 9 3. promoção pelo setor industrial de processos de reuso 
da água para racionalizar o uso na captação 

6 3. realocação de lixões de zonas críticas ambientais 1 

4. promoção do tratamento parcial de drenagens de 
estábulos, pocilgas e aviários 

7 4. remoção da população ribeirinha das margens dos 
cursos de água da bacia 

5 4. contenção do escoamento das águas da chuva 
com esgotos domésticos e detritos através da 
construção de canais e sistemas de infiltração 

1 

5. implantação e recuperação de banhados para 
tratamento dos efluentes rurais 

5 5. ampliação da rede de monitoramento da qualidade da 
água aumentando as estações de amostragem 

3   

6. compostagem enclausurada de estercos para evitar a 
dispersão e carreamento para os rios 

5 6. realocação de lixões de zonas críticas ambientais 2   

7. remoção da população ribeirinha das margens dos 
cursos de água da bacia 

4 7. implantação e recuperação de banhados para 
tratamento dos efluentes rurais 

2   

8. evitar a poluição das águas subterrâneas através da 
manutenção adequada das fossas sépticas 

3 8. desobstrução de canais pelos resíduos sólidos 1   

9. ampliação da rede de monitoramento da qualidade da 
água aumentando as estações de amostragem 

2 9. contenção do assoreamento dos rios através da 
execução de lagoas 

1   

10. promoção pelo setor industrial de processos de reuso 
da água para racionalizar o uso na captação 

1     

11. contenção do escoamento das águas da chuva com 
esgotos domésticos e detritos através da construção de 
canais e sistemas de infiltração 

1     

12. controle da erosão através da construção de barreiras 
em canais e riachos 

1     

Quadro A1.27. Ações Estruturais Mais Importantes que Deveriam Ser Executadas Para Melhorar as Condições dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos 
Sinos por Ordem de Importância e por Grupos do Comitê. 
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12. MAIORES RESPONSÁVEIS PELOS PROBLEMAS COM OS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. a população da bacia como um todo 18 1. setor de abastecimento público / esgotamento sanitário 

e drenagem urbana 
18 1. setor de abastecimento público / esgotamento 

sanitário e drenagem urbana 
2 

2. setor de abastecimento público / esgotamento sanitário 
e drenagem urbana 

16 2. setor industrial 16 2. setor industrial 2 

3. governo municipal e estadual 10 4. a população da bacia como um todo 16 3. a população da bacia como um todo 2 
4. setor industrial 9 3. governo municipal e estadual 15 4. governo municipal e estadual 1 
5. setor de mineração 4 5. setor de mineração 2   
  6. setor de geração de energia 1   
  7. setor de transporte por navegação 1   

Quadro A1.28. Maiores Responsáveis Pelos Problemas Com os Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Grupos do Comitê. 
 
 
13. DISPOSIÇÃO A FAZER PARA AJUDAR A RESOLVER OS PROBLEMAS COM OS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. participar do COMITESINOS para ter mais 
informações sobre o problema 

14 1. participar de programas de educação ambiental e 
incentivar outras pessoas a fazê-lo 

17 1. orientar os produtores rurais com práticas 
alternativas de manejo do uso do solo 

2 

2. participar de programas de educação ambiental e 
incentivar outras pessoas a fazê-lo 

10 2. ajudar a proteger as áreas importantes de preservação 
ambiental 

16 2. ter mais cuidado com a disposição do lixo 1 

3. ajudar a proteger as áreas importantes de preservação 
ambiental 

8 3. participar do COMITESINOS para ter mais 
informações sobre o problema 

15 3. participar do COMITESINOS para ter mais 
informações sobre o problema 

1 

4. ter mais cuidado com a disposição do lixo 6 4. ter mais cuidado com a disposição do lixo 12 4. participar de programas de educação ambiental e 
incentivar outras pessoas a fazê-lo 

1 

5. auxiliar na revegetação das margens dos rios com 
plantação de mudas 

5 5. pagar pelo uso da água 11   

6. pagar pelo uso da água 4 6. auxiliar na revegetação das margens dos rios com 
plantação de mudas 

9   

7. orientar os produtores rurais com práticas alternativas 
de manejo do uso do solo 

4 7. orientar os produtores rurais com práticas alternativas 
de manejo do uso do solo 

6   

8. ajudar a fiscalizar a extração ilegal de areia do leito do 
rio 

2 8. ajudar a fiscalizar a extração ilegal de areia do leito do 
rio 

1   

Quadro A1.29. Disposição a Fazer Para Ajudar a Resolver os Problemas dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Grupos do Comitê. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 482
14. RESPONSÁVEIS PELA TOMADA DE DECISÕES RELATIVAS AOS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA 

Grupo dos Usuários da Água Grupo da População da Bacia Grupo do Poder Público 
 TOTAL  TOTAL  TOTAL 
1. a sociedade da bacia através do COMITESINOS 17 1. a sociedade da bacia através do COMITESINOS 15 1. a sociedade da bacia através do COMITESINOS 2 
2. os setores governamentais locais ligados ao 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 

7 2. os setores governamentais e o COMITESINOS 11 2. os setores governamentais locais ligados ao 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 

1 

3. os setores governamentais e o COMITESINOS 7 3. os setores governamentais em consulta à sociedade da 
bacia 

9 3. os setores governamentais em consulta à 
sociedade da bacia 

1 

4. os setores governamentais em consulta à sociedade da 
bacia 

6 4. os setores governamentais locais ligados ao 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 

6 4. os setores governamentais e o COMITESINOS 1 

5. o poder econômico do mercado 4 5. o poder econômico do mercado 6   
6. os setores governamentais sem consulta à sociedade 2 6. os setores governamentais sem consulta à sociedade 1   
  7. ninguém se responsabiliza pelas decisões 1   

Quadro A1.30. Responsáveis Pela Tomada de Decisões Relativas aos Usos dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos por Grupos do Comitê. 
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DESCRITORES DOS PVFs DA ÁREA AMBIENTAL 

 

Figura A2.1. Pontos de Vista Fundamentais da Área Ambiental. 

 

 O descritor do PVF1 – Qualidade da Água já foi apresentado no corpo do texto deste 

trabalho, no Capítulo 9, página 253. 

 

2) DESCRITOR DO PVF2 – OCUPAÇÃO E MANEJO DO SOLO: 

 O PVF2 – Ocupação e Manejo do Solo é descrito pelos descritores de 2 PVEs e 10 

Sub-PVEs, conforme pode ser visualizado na Figura A2.2 abaixo. 

 

Figura A2.2. Descritor do PVF2 – Ocupação e Manejo do Solo.  

 

2.1) Descritor do PVE2.1 – Planejamento do Solo: avalia a existência de planejamento do 

uso e ocupação do solo na zona urbana da bacia e sua relação com a poluição dos corpos 
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d'água. O descritor para o PVE2.1 é composto por dois Sub-Pontos de Vista Elementares: 1) 

Ocupação de Áreas Lindeiras aos Cursos D'Água e 2) Parcelamento do Solo.  

2.1.1) Descritor do Sub-PVE2.1.1 - Ocupação de Áreas Lindeiras aos Cursos D'Água: 

 O Sub-PVE2.1.1 - Ocupação de Áreas Lindeiras aos Cursos D'Água avalia a 

contribuição dessas ocupações para a degradação dos corpos d'água da bacia. O problema 

destas ocupações é que, normalmente, são ocupações irregulares, de população de baixa 

renda, que, devido ao aumento populacional desordenado, foram aglomerando-se de qualquer 

forma, sem que houvesse um planejamento prévio. Assim, nestes locais, além de não existir 

infra-estrutura sanitária, o que significa que o esgoto doméstico fica exposto a céu aberto, 

sendo carreado todo para os rios e arroios, situação esta que se torna ainda mais grave no caso 

de inundações, a população costuma jogar lixo e entulhos diretamente nos corpos d'água. 

Estas ocupações também devastam as margens dos rios e arroios, favorecendo a erosão do 

solo e, conseqüentemente, o assoreamento dos rios. Além disso, as ocupações das áreas 

lindeiras aos cursos de água aumenta o risco de inundações, pois prejudica o caminho natural 

de escoamento natural das águas. 

Desta forma, a poluição dos rios e arroios da bacia do rio dos Sinos, causada pela 

ocupação de áreas lindeiras aos cursos d'água, pode ser avaliada pela quantidade de áreas 

vizinhas aos corpos d'água da bacia que estão ocupadas. Esse descritor foi operacionalizado 

através de um descritor indireto, sendo identificados quatro estados possíveis. Não existem, 

portanto, combinações de estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de 

impacto de forma direta. A Figura A2.3 abaixo apresenta a identificação dos estados possíveis 

para o Sub-PVE2.1.1 e o Quadro A2.1 apresenta a descrição do descritor em níveis de 

impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar 

que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível 

superior é sempre preferível a um nível inferior. Além disso, a avaliação de uma ação que 

possua qualquer nível intermediário entre os níveis pode ser facilmente calculada através de 

uma interpolação linear. 
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Figura A2.3. Identificação dos Estados Possíveis do Sub-PVE2.1.1 – Ocupação de Áreas Lindeiras aos 
Cursos D'Água.  
 

- Descritor do Sub-PVE2.1.1 – Ocupação de Áreas Lindeiras aos Cursos D'Água: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N4 

 

 
Nenhuma das áreas lindeiras aos cursos d'água está 
ocupada por  favelas e loteamentos irregulares  

  
Bom 

 
N3 

 

 
25% das áreas lindeiras aos cursos d'água estão 
ocupadas por favelas e loteamentos irregulares 

  
 
 

 
N2 

 
50% das áreas lindeiras aos cursos d'água estão 
ocupadas por favelas e loteamentos irregulares 

  
Neutro 

 
N1 

 
75% ou mais das áreas lindeiras aos cursos d'água estão 
ocupadas por favelas e loteamentos irregulares 

  
 
 

Quadro A2.1. Descritor do Sub-PVE2.1.1 – Ocupação de Áreas Lindeiras aos Cursos D'Água. 

 

2.1.2) Descritor do Sub-PVE2.1.2 – Parcelamento do Solo: 

 O Sub-PVE2.1.2 – Parcelamento do Solo avalia se são observados critérios 

topográficos e de escoamento natural das águas para o parcelamento do solo, como na 

definição de lotes e no traçado do sistema viário. Quando não são observados critérios 

topográficos para o parcelamento do solo, existe o risco de situar loteamentos, por exemplo, 

em áreas declivosas, propensas à erosão do solo, o que acarretará o assoreamento de rios e 

arroios, assim como aumento de sólidos transportados pelos cursos d'água, diminuindo a 

capacidade natural de depuração das águas e, conseqüentemente, a diminuição da qualidade 

das águas, pois, nas áreas urbanas da bacia, todos os cursos d'água são utilizados para diluição 

e afastamento de efluentes.  

  

PVE2.1.1 – Ocupação de Áreas 
Lindeiras aos Cursos D‘Água

A. Nenhuma das áreas lindeiras aos 
cursos d‘água estão ocupadas por 
favelas e loteamentos irregulares
B. 25% das áreas lindeiras aos cursos 
d‘água estão ocupadas por favelas 
e loteamentos irregulares
C. 50% das áreas lindeiras aos cursos 
d‘água estão ocupadas por favelas 
e loteamentos irregulares
D. 75% ou mais das áreas lindeiras 
aos cursos d‘água estão ocupadas por 
favelas e loteamentos irregulares
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 No caso do parcelamento do solo, quando não são observados critérios de 

escoamento natural das águas, o risco é aumentar ainda mais o problema das inundações. As 

inundações de áreas urbanas são problemas com tendência ao agravamento em função dos 

aumentos das vazões de pico, decorrentes de ocupações das áreas das bacias com os 

conseqüentes aumentos das áreas impermeabilizadas e das velocidades dos escoamentos 

superficiais, configurando-se, assim, o cenário das inundações cujos resultados se apresentam 

com elevados custos sócio-econômicos. 

Assim, a degradação dos corpos d'água da bacia, bem como os problemas relativos às 

inundações na região da bacia, devidos ao parcelamento inadequado do solo, podem ser 

avaliados através da existência de critérios e parâmetros para a realização desta atividade. 

Esse descritor foi operacionalizado através de um descritor indireto, sendo identificados 

quatro estados possíveis. Não existem, portanto, combinações de estados, de modo que se 

pode fazer a descrição dos níveis de impacto de forma direta. A Figura A2.4 abaixo apresenta 

a identificação dos estados possíveis para o Sub-PVE2.1.2 e o Quadro A2.2 apresenta a 

descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação dos níveis de referência 

Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem uma estrutura de pré-

ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um nível inferior.  

 
 
Figura A2.4. Identificação dos Estados Possíveis do Sub-PVE2.1.2 – Parcelamento do Solo.  
 
 

 

 

 

 

 

PVE2.1.2 – Parcelamento 
do Solo

A. São observados critérios topográficos e de 
escoamento natural das águas para o parcelamento do solo,
como para a definição de lotes e o traçado do sistema viário

C. São observados critérios topográficos para 
o parcelamento do solo, como para a definição 
de lotes e o traçado do sistema viário
D. Não é observado nenhum tipo de critério para 
o parcelamento do solo, como para a definição de 
lotes e o traçado do sistema viário

B. São observados critérios de escoamento 
natural das águas para o parcelamento do solo, como
para a definição de lotes e o traçado do sistema viário
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- Descritor do Sub-PVE2.1.2 – Parcelamento do Solo: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N4 

 

São observados critérios topográficos e de escoamento 
natural das águas para o parcelamento do solo, como para a 
definição de lotes e para o traçado do sistema viário 

  
Bom 

 
N3 

 

São observados critérios escoamento natural das águas para 
o parcelamento do solo, como para a definição de lotes e 
para o traçado do sistema viário 

  
 
 

 
N2 

São observados critérios topográficos para o parcelamento 
do solo, como para a definição de lotes e para o traçado do 
sistema viário 

  
Neutro 

 
N1 

Não é observados nenhum tipo de critério para o 
parcelamento do solo, como para a definição de lotes e para 
o traçado do sistema viário 

  
 
 

Quadro A2.2. Descritor do Sub-PVE2.1.2 – Parcelamento do Solo. 

 

2.2) Descritor do PVE2.2 – Manejo do Solo: avalia o manejo do solo nas zonas urbanas e 

rurais da bacia e sua relação com a degradação dos cursos de água. O descritor para o PVE2.2 

é composto por três Sub-Pontos de Vista Elementares: 1) Desmatamento; 2) Erosão e 3) 

Exploração Mineral. 

2.2.1) Descritor do Sub-PVE2.2.1 – Desmatamento: avalia a cobertura vegetal presente na 

bacia hidrográfica do rio dos Sinos e sua relação com a degradação dos corpos d'água. A 

bacia do rio dos Sinos caracteriza-se por intensa influência antrópica, representada pelas 

atividades agrícolas nas áreas de altitudes médias até as cabeceiras, e pela urbanização, nas 

regiões de cotas mais baixas, cujas conseqüências para a vegetação são drásticas, observando-

se o desmatamento irracional das encostas e nascentes de cursos d'água, onde estão presentes 

apenas manchas das florestas nativas. O descritor para o Sub-PVE2.2.1 – Desmatamento é 

composto por três Sub-Pontos de Vista Elementares que melhor o descrevem: 1) – Mata Ciliar 

ao Longo dos Rios ou de Outros Cursos D'Água; 2) – Floresta e Vegetação Natural nas 

Encostas com Declividade Superior a 45°; e 3) – Cobertura Vegetal de Mananciais de 

Abastecimento Público, como pode ser visualizado na Figura A2.5 abaixo. 

 
 
Figura A2.5. Sub-PVEs do Sub-PVE2.2.1 – Desmatamento. 
 

PVE2.2.1 – Desmatamento

PVE2.2.1.2 – Floresta e vegetação
natural nas encostas com 

declividade superior a 45°

PVE2.2.1.1 – Mata Ciliar 
ao longo dos rios ou de 

outros cursos d'água

PVE2.2.1.3 – Cobertura Vegetal 
dos Mananciais de 

Abastecimento Público
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2.2.1.1) Descritor do Sub-PVE2.2.1.1 – Mata Ciliar ao Longo dos Rios ou de Outros 

Cursos D'Água: 

 O Sub-PVE2.2.1.1 – Mata Ciliar ao Longo dos Rios ou de Outros Cursos D'Água 

avalia o impacto da ação do homem sobre as matas ciliares da bacia, através da quantidade de 

matas ainda existentes ao longo dos cursos d'água da bacia. Esta vegetação visa garantir os 

taludes e o leito dos rios, diminuir o impacto das águas que chegam, filtrar possíveis 

elementos químicos que chegam das lavouras, proteger a fauna e manter a perenidade das 

fontes. A Lei nº 4.771/97, do Código Florestal Brasileiro, através de seu artigo 2°, considera, 

como áreas de preservação permanente, as florestas e demais formas de vegetação natural 

situadas ao longo dos rios ou de outro curso d'água qualquer, desde o seu nível mais alto em 

faixa marginal, estipulando a largura mínima que esta vegetação deve ter, em função da 

largura do curso d'água. 

 Assim, o descritor do Sub-PVE2.2.1.1 foi operacionalizado através de um descritor 

indireto, sendo identificados cinco estados possíveis. Não existem, portanto, combinações de 

estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de forma direta. A 

Figura A2.6 abaixo apresenta a identificação dos estados possíveis para o Sub-PVE2.2.1.1 e o 

Quadro A2.3 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação 

dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem 

uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um 

nível inferior. Além disso, a avaliação de uma ação que possua qualquer nível intermediário 

entre os níveis pode ser facilmente calculada através de uma interpolação linear. 

Figura A2.6. Identificação dos Estados Possíveis do Sub-PVE2.2.1.1 – Matas Ciliares ao Longo dos Rios 
ou de Outros Cursos D'Água. 

PVE2.2.1.1 – Mata Ciliar 
ao longo dos rios ou de 

outros cursos d'água

A. Em 100% dos cursos d'água é 
respeitada a largura mínima da faixa
marginal de mata ciliar
B. Em 75% dos cursos d'água é 
respeitada a largura mínima da faixa
marginal de mata ciliar
C. Em 50% dos cursos d'água é 
respeitada a largura mínima da faixa
marginal de mata ciliar
D. Em 25% dos cursos d'água é 
respeitada a largura mínima da faixa
marginal de mata ciliar
E. Em nenhum dos cursos d'água é 
respeitada a largura mínima da faixa
marginal de mata ciliar
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 - Descritor do Sub-PVE2.2.1.1 – Mata Ciliar ao Longo dos Rios ou de Outros Cursos 

D'Água: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N5 

 
Em 100% dos cursos d'água da bacia é respeitada a largura 
mínima da faixa marginal de mata ciliar 

  
 

 
N4 

 

 
Em 75% dos cursos d'água da bacia é respeitada a largura 
mínima da faixa marginal de mata ciliar 

  
Bom 

 
N3 

 
Em 50% dos cursos d'água da bacia é respeitada a largura 
mínima da faixa marginal de mata ciliar 

  
 

 
N2 

 
Em 25% dos cursos d'água da bacia é respeitada a largura 
mínima da faixa marginal de mata ciliar 

  
Neutro 

 
N1 

 

 
Em nenhum dos cursos d'água da bacia é respeitada a largura 
mínima da faixa marginal de mata ciliar 

  

Quadro A2.3. Descritor do Sub-PVE2.2.1.1 – Mata Ciliar ao Longo dos Rios ou de Outros Cursos D'Água. 
 

2.2.1.2) Descritor do Sub-PVE2.2.1.2 – Floresta e Vegetação Natural nas Encostas com 

Declividade Superior a 45°: 

 O Sub-PVE2.2.1.2 – Floresta e Vegetação Natural nas Encostas com Declividade 

Superior a 45° avalia o impacto da ação do homem sobre a cobertura vegetal de áreas 

declivosas e topos de morros, através da quantidade de vegetação natural ainda existentes nas 

encostas com declividade superior a 45°. A Lei nº 4.771/97, do Código Florestal Brasileiro, 

através de seu artigo 2°, considera, como áreas de preservação permanente, as florestas e 

demais formas de vegetação natural situadas no topo de morros, montes, montanhas e serras, e  

nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de 

maior declive. A Lei acima citada obriga a existência de vegetação permanente nestas áreas 

para evitar a degradação dos terrenos pela erosão, para garantir a preservação das espécies 

vegetais nativas, para proteger a fauna e assegurar condições de bem-estar público. A 

preservação da vegetação nas encostas íngremes é fundamental, pois essas áreas são mais 

susceptíveis aos movimentos de massa, que compreendem as instabilizações gravitacionais de 

encostas, caracterizadas por rastejo de solo, escorregamentos, desplacamentos e corridas de 

solo. 

 Assim, o descritor do Sub-PVE2.2.1.2 foi operacionalizado através de um descritor 

indireto, sendo identificados cinco estados possíveis. Não existem, portanto, combinações de 

estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de forma direta. A 

Figura A2.7 abaixo apresenta a identificação dos estados possíveis para o Sub-PVE2.2.1.2 e o 
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Quadro A2.4 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação 

dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem 

uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um 

nível inferior. Além disso, a avaliação de uma ação que possua qualquer nível intermediário 

entre os níveis pode ser facilmente calculada através de uma interpolação linear. 

 

 
Figura A2.7. Identificação dos Estados Possíveis do Sub-PVE2.2.1.2 – Floresta e Vegetação Natural nas 
Encostas com Declividade Superior a 45°. 
 
 
- Descritor do Sub-PVE2.2.1.2 – Floresta e Vegetação Natural nas Encostas com Declividade 
Superior a 45°: 
 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N5 

 
100% das encostas com declividade superior a 45° estão protegidas 
com florestas e/ou vegetação natural 

  
 

 
N4 

 

 
75% das encostas com declividade superior a 45° estão protegidas 
com florestas e/ou vegetação natural 

  
Bom 

 
N3 

 
50% das encostas com declividade superior a 45° estão protegidas 
com florestas e/ou vegetação natural 

  
 

 
N2 

 
25% das encostas com declividade superior a 45° estão protegidas 
com florestas e/ou vegetação natural 

  
Neutro 

 
N1 

 

 
Nenhuma das encostas com declividade superior a 45° estão 
protegidas com florestas e/ou vegetação natural 

  

Quadro A2.4. Descritor do Sub-PVE2.2.1.2 – Floresta e Vegetação Natural nas Encostas com Declividade 
Superior a 45°. 
 
 

PVE2.2.1.2 – Floresta e vegetação
natural nas encostas com 

declividade superior a 45°

A. 100% das encostas com declividade
superior a 45° estão protegidas com
florestas e/ou vegetação natural
B. 75% das encostas com declividade
superior a 45° estão protegidas com
florestas e/ou vegetação natural
C. 50% das encostas com declividade
superior a 45° estão protegidas com
florestas e/ou vegetação natural
D. 25% das encostas com declividade
superior a 45° estão protegidas com
florestas e/ou vegetação natural
E. Nenhuma das encostas com declividade
superior a 45° estão protegidas com 
florestas e/ou vegetação natural
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2.2.1.3) Descritor do Sub-PVE2.2.1.3 – Cobertura Vegetal dos Mananciais de 

Abastecimento Público: 

 O Sub-PVE2.2.1.3 – Cobertura Vegetal dos Mananciais de Abastecimento Público 

avalia o impacto da ação do homem sobre a vegetação em torno dos mananciais de 

abastecimento público. A Lei nº 4.771/97, do Código Florestal Brasileiro, através de seu 

artigo 2°, considera, como áreas de preservação permanente, as florestas e demais formas de 

vegetação natural situadas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água, naturais ou 

artificiais. Além disso, a Lei 9.519/92, do Código Florestal Estadual, através de seu Capítulo 

III, que trata da proteção florestal, determina, em seu art. 27, que o Poder Público Estadual, 

em projetos de manejo de bacias hidrográficas, deverá priorizar a proteção da cobertura 

vegetal dos mananciais de abastecimento público. 

 Assim, o descritor do Sub-PVE2.2.1.3 foi operacionalizado através de um descritor 

indireto, sendo identificados cinco estados possíveis. Não existem, portanto, combinações de 

estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de forma direta. A 

Figura A2.8 abaixo apresenta a identificação dos estados possíveis para o Sub-PVE2.2.1.3 e o 

Quadro A2.5 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação 

dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem 

uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um 

nível inferior. Além disso, a avaliação de uma ação que possua qualquer nível intermediário 

entre os níveis pode ser facilmente calculada através de uma interpolação linear. 
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Figura A2.8. Identificação dos Estados Possíveis do Sub-PVE2.2.1.3 – Cobertura Vegetal dos Mananciais 
de Abastecimento Público. 
 
 
- Descritor do Sub-PVE2.2.1.3 – Cobertura Vegetal dos Mananciais de Abastecimento 

Público: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N5 

 
100% dos mananciais de abastecimento público estão protegidos 
com cobertura vegetal 

  
 

 
N4 

 

 
75% dos mananciais de abastecimento público estão protegidos 
com cobertura vegetal 

  
Bom 

 
N3 

 
50% dos mananciais de abastecimento público estão protegidos 
com cobertura vegetal 

  
 

 
N2 

 
25% dos mananciais de abastecimento público estão protegidos 
com cobertura vegetal 

  
Neutro 

 
N1 

 

 
Nenhum dos mananciais de abastecimento público estão protegidos 
com cobertura vegetal 

  

Quadro A2.5. Descritor do Sub-PVE2.2.1.3 - Cobertura Vegetal dos Mananciais de Abastecimento 
Público. 
 

2.2.2) Descritor do Sub-PVE2.2.2 – Erosão: avalia a erosão do solo na região da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos e sua relação com a degradação dos corpos d'água. A erosão é 

caracterizada pela perda dos horizontes superficiais do solo, sob a ação do escoamento 

superficial das águas, sendo considerada como a responsável pela maior parte da produção de 

sedimentos em uma bacia de drenagem. Esses processos erosivos dependem de fatores 

climáticos, topográficos, litologia, estrutura geológica, grau de intemperismo, tipo e nível de 

cobertura vegetal, bem como de fatores antrópicos, como tipo de uso, de ocupação e de 

manejo do solo. Assim, o descritor para o Sub-PVE2.2.2 – Erosão é composto por dois Sub-

PVE2.2.1.3 – Cobertura Vegetal 
dos Mananciais de 

Abastecimento Público

A. 100% dos mananciais de  
abastecimento público estão protegidos
com cobertura vegetal
B. 75% dos mananciais de  
abastecimento público estão protegidos
com cobertura vegetal
C. 50% dos mananciais de  
abastecimento público estão protegidos
com cobertura vegetal
D. 25% dos mananciais de  
abastecimento público estão protegidos
com cobertura vegetal
E. Nenhum dos mananciais de  
abastecimento público estão protegidos
com cobertura vegetal
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Pontos de Vista Elementares que melhor o descrevem: 1) Tipos e Usos de Solo e 2) 

Assoreamento dos Cursos D'Água. 

2.2.2.1) Descritor do Sub-PVE2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo: 

 O descritor para o Sub-PVE2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo avalia o potencial natural 

de erosão do solo na região da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, assim como o uso 

adequado do solo pela atividade agrícola e sua relação com a degradação dos cursos d'água da 

bacia. A conservação e manejo adequado dos solos, através de métodos conservacionistas, nas 

áreas de culturas anuais e de pastagens, principalmente nas áreas de alto risco potencial de 

erosão, além de minimizarem as perdas de terras férteis por erosão e reduzirem os custos com 

a manutenção da fertilidade dos solos, tão importantes para as atividades agropecuárias da 

região, também diminuem a degradação das águas da bacia, devido à grande quantidade de 

sólidos carreados para os seus rios e arroios. 

 Assim, esse descritor foi operacionalizado através de um descritor construído e a 

Figura A2.9 abaixo apresenta a identificação dos Sub-PVEs e estados possíveis do Sub-

PVE2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo. O Quadro A2.6 apresenta a descrição do descritor em 

níveis de impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante 

lembrar que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um 

nível superior é sempre preferível a um nível inferior. Além disso, a avaliação de uma ação 

que possua qualquer nível intermediário entre os níveis pode ser facilmente calculada através 

de uma interpolação linear. 

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o Sub-PVE2.2.2.1 – Tipos e usos do Solo é construído com dois 

Sub-Pontos de Vista Elementares: 1) – Potencial Natural de Erosão do Solo e 2) – Uso 

Adequado do Solo Agrícola. 
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Figura A2.9. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do Sub-PVE2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo. 
 

- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer oito combinações: 1. AC; 2. AD; 3. AE; 4. BC; 5. 

BD e 6. BE. 

 

- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N6 – AC; 2. 

N5 - AD; 3. N4 - AE; 4. N3 - BC; 5. N2 - BD; 6. N1 – BE.  

 
- Descritor do Sub-PVE2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo: 
 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N6 

A maior parte dos solos da bacia não são propensos à erosão 
natural e a maioria dos produtores rurais utiliza práticas 
conservacionistas de manejo do solo 

  
Bom 

 
N5 

 

A maior parte dos solos da bacia não são propensos à erosão 
natural e  uma pequena parte dos produtores rurais utiliza práticas 
conservacionistas de manejo do solo 

  
 

 
N4 

A maior parte dos solos da bacia não são propensos à erosão 
natural, mas nenhum dos produtores rurais utiliza práticas 
conservacionistas de manejo do solo 

  
 

 
N3 

A maior parte dos solos da bacia são propensos à erosão natural, 
mas a maioria dos produtores rurais utiliza práticas 
conservacionistas de manejo do solo 

  

 
N2 

A maior parte dos solos da bacia são propensos à erosão natural e 
uma pequena parte dos produtores rurais utiliza práticas 
conservacionistas de manejo do solo 

  
Neutro 

 
N1 

 

A maior parte dos solos da bacia são propensos à erosão natural e 
nenhum dos produtores rurais utiliza práticas conservacionistas de 
manejo do solo 

  

Quadro A2.6. Descritor do Sub-PVE2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo. 

 

C. A maioria dos produtores rurais utiliza 
práticas conservacionistas de manejo do solo

D. Uma pequena parte dos produtores rurais 
utiliza práticas conservacionistas de manejo do solo

E. Nenhum dos produtores rurais utiliza práticas 
conservacionistas de manejo do solo

Potencial Natural de
Erosão do Solo

A. A maior parte dos solos da bacia 
não são propensos à erosão natural

B. A maior parte dos solos da bacia 
são propensos à erosão natural

Uso Adequado 
do Solo Agrícola

PVE2.2.2.1 – Tipos e Usos
do Solo
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2.2.2.2) Descritor do Sub-PVE2.2.2.2 – Assoreamento dos Cursos D'Água: 

 O Sub-PVE2.2.2.2 – Assoreamento dos Cursos D'Água avalia a quantidade de 

sedimentos que são carreados para os cursos d'água da bacia, oriundos dos processos erosivos, 

que contribuem de modo significativo para a degradação das águas da bacia, em decorrência 

dos materiais sólidos carreados, que diminuem a capacidade natural de diluição das águas, 

além de provocarem danos ambientais, que devem ser devidamente combatidos e controlados. 

 Assim, o descritor do Sub-PVE2.2.2.2 foi operacionalizado através de um descritor 

indireto, sendo identificados três estados possíveis. Não existem, portanto, combinações de 

estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de forma direta. A 

Figura A2.10 abaixo apresenta a identificação dos estados possíveis para o Sub-PVE2.2.2.2 e 

o Quadro A2.7 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação 

dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem 

uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um 

nível inferior.  

 
Figura A2.10. Identificação dos Estados Possíveis do Sub-PVE2.2.2.2 – Assoreamento dos Cursos D'Água. 
 
 
- Descritor do Sub-PVE2.2.2.2 – Assoreamento dos Cursos D'Água: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N3 

 
O transporte de sedimentos carreados pelos cursos d'água é 
insignificante em todos os cursos d'água da bacia 

  
Bom 

 
N2 

 

 
O transporte de sedimentos carreados pelos cursos d'água é 
significativo apenas em alguns cursos d'água da bacia 

  
 

 
N1 

 
O transporte de sedimentos carreados pelos cursos d'água é 
extremamente significativo em todos os cursos d'água da bacia, 
podendo ocasionar sérios problemas 

  
Neutro 

Quadro A2.7. Descritor do Sub-PVE2.2.2.2 – Assoreamento dos Cursos D'Água. 

PVE2.2.2.2 – Assoreamento dos 
Cursos d‘água

A. O transporte de sedimentos carreados 
pelos cursos d'água é insignificante em 
todos os cursos d'água da bacia 
B. O transporte de sedimentos carreados 
pelos cursos d'água é significativo apenas
em alguns cursos d'água da bacia 
C. O transporte de sedimentos carreados 
pelos cursos d'água é significativo em todos
os cursos d'água da bacia 
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2.2.3) Descritor do Sub-PVE2.2.3 – Exploração Mineral:  

 O descritor para o Sub-PVE2.2.3 – Exploração Mineral avalia o impacto que a 

atividade de exploração mineral tem sobre a degradação dos cursos d'água da bacia. Em 

muitos municípios da região da bacia, principalmente nas zonas mais baixas, além de 

atividades industriais e agropecuárias, predominam atividades de mineração de basalto, pedra 

de grês, retirada de areia do leito dos rios e argila das várzeas dos rios do Sinos e Paranhana. 

As explorações minerais apresentam impactos importantes sobre os recursos hídricos, como 

remoção da cobertura vegetal, alteração das condições físicas e hidráulicas dos cursos de 

água, degradação da qualidade da água pela remoção de material de fundo e aumento do 

material sólido transportado. 

 As concessões de lavras e licenciamentos para esta atividade são concedidas pela 

FEPAM. A extração de areia do leito dos rios é feita basicamente para construção civil,  

através de dragagem. Porém, a maior parte desses empreendimentos encontra-se em situação 

irregular perante a FEPAM, o que acaba acarretando uma série de problemas para os recursos 

hídricos da bacia, degradando ainda mais a qualidade de suas águas. A atividade de 

exploração mineral precisa ser ordenada, compatibilizando-a com os demais setores 

econômicos, com as outras formas de uso e ocupação do solo e com a conservação e proteção 

dos recursos hídricos. Há necessidade de serem elaborados programas de recuperação de áreas 

degradadas por atividades minerárias, aproveitando-as para outros usos. 

 Assim, o descritor para este Sub-PVE foi operacionalizado através de um descritor 

construído e a Figura A2.11 abaixo apresenta a identificação dos Sub-PVEs e estados 

possíveis do Sub-PVE2.2.3 – Exploração Mineral. O Quadro A2.8 apresenta a descrição do 

descritor em níveis de impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. 

É importante lembrar que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou 

seja, um nível superior é sempre preferível a um nível inferior.  

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o Sub-PVE2.2.3 – Exploração Mineral é construído por dois Sub-

Pontos de Vista Elementares: 1) – Exploração de Areia do Leito dos Rios e 2) – Programas de 

Recuperação de Áreas. 
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Figura A2.11. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do Sub-PVE2.2.3 – Exploração Mineral. 
 

- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer oito combinações: 1. AC; 2. AD; 3. AE; 4. BC; 5. 

BD e 6. BE. 

 

- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N6 – AC; 2. 

N5 - AD; 3. N4 - AE; 4. N3 - BC; 5. N2 - BD; 6. N1 – BE.  

 

Descritor do Sub-PVE2.2.3 – Exploração Mineral: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N6 

A maioria das atividades de exploração de areia do leito dos rios e 
arroios está regularizada e existem programas de recuperação para 
todas as áreas degradadas pela atividade de mineração 

  
 

 
N5 

 

A maioria das atividades de exploração de areia do leito dos rios e 
arroios está regularizada e existem programas de recuperação para 
algumas áreas degradadas pela atividade de mineração 

  
Bom 

 
N4 

A maioria das atividades de exploração de areia do leito dos rios e 
arroios está regularizada, mas não existem programas de 
recuperação para as áreas degradadas pela atividade de mineração 

  
 

 
N3 

A maioria das atividades de exploração de areia do leito dos rios e 
arroios não está regularizada, mas existem programas de 
recuperação para todas as áreas degradadas pela atividade de 
mineração 

  

 
N2 

A maioria das atividades de exploração de areia do leito dos rios e 
arroios não está regularizada e existem programas de recuperação 
para algumas áreas degradadas pela atividade de mineração 

  
Neutro 

 
N1 

 

A maioria das atividades de exploração de areia do leito dos rios e 
arroios não está regularizada e não existem programas de 
recuperação para as áreas degradadas pela atividade de mineração 

  

Quadro A2.8. Descritor do Sub-PVE2.2.3 – Exploração Mineral. 
 
 
 

PVE2.2.3 – Exploração
Mineral

B. A maioria das atividades de 
exploração de areia do leito dos  rios 
e arroios está em situação irregular

A. A maioria das atividades de 
exploração de areia do leito dos rios
e arroios está regularizada

Programas de Recuperação 
de Áreas

Exploração de Areia
do Leito dos Rios

C. Existem programas de recuperação 
para todas as áreas degradadas pela 
atividade de mineração
D. Existem programas de recuperação
para algumas áreas degradadas 
pela atividade de mineração

E. Não existem programas de recuperação
para áreas degradadas pela atividade de 
mineração
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3) DESCRITOR DO PVF3 – ECOSSISTEMAS IMPORTANTES: 

 O PVF3 – Ecossistemas Importantes é descrito pelos descritores de 3 PVEs e 6 Sub-

PVEs, conforme pode ser visualizado na Figura A2.12 abaixo. 

 
Figura A2.12. Descritor do PVF3 – Ecossistemas Importantes. 

 

3.1) Descritor do PVE3.1 – Ecossistemas Aquáticos: avalia a situação dos ecossistemas 

aquáticos na bacia hidrográfica do rio dos Sinos e sua relação com a poluição dos corpos 

d'água. O descritor para o PVE3.1 é composto por dois Sub-Pontos de Vista Elementares: 1) 

Fauna Aquática e 2) Plantas Aquáticas.  

3.1.1) Descritor do Sub-PVE3.1.1 – Fauna Aquática: avalia a situação da fauna aquática na 

bacia hidrográfica do rio dos Sinos e sua relação com a poluição dos corpos d'água. Existem 

trechos do rio dos Sinos, situados na parte inferior, nas zonas mais urbanizadas e 

industrializadas da bacia que, historicamente, são geradores de mortandade de peixes, mesmo 

fora dos períodos de estiagens. O órgão ambiental do Estado, a FEPAM, constatou que as 

mortandades de peixes eram oriundas do arroio Portão, com suspeitas sobre os curtumes e 

sobre possíveis limpezas de equipamentos agrícolas utilizados na margem direita do rio dos 

Sinos. 

 Assim, o descritor para este Sub-PVE foi operacionalizado através de um descritor 

construído e a Figura A2.13 abaixo apresenta a identificação dos Sub-PVEs e estados 

possíveis do Sub-PVE3.1.1 – Fauna Aquática. O Quadro A2.9 apresenta a descrição do 

descritor em níveis de impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. 

É importante lembrar que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou 

seja, um nível superior é sempre preferível a um nível inferior.  

PVF3 – Ecossistemas Importantes

PVE3.1 – Ecossistemas
Aquáticos

PVE3.2 – Diversidade
de Espécies

PVE3.2.1 –
Diminuição ou 

Desaparecimento 
de Espécies da
Fauna Regional

PVE3.2.2 –
Alteração da   

Diversidade de 
Espécies da

Flora Regional

PVE3.1.1 –
Fauna 

Aquática

PVE3.1.2 –
Plantas

Aquáticas

PVE3.3 – Áreas de 
Preservação

PVE3.3.1 –
Áreas de 
Banhados

PVE3.3.2 –
Áreas de 

Nascentes
de Rios e 
Arroios
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- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o Sub-PVE3.1.1 - Fauna Aquática é construído com três Sub-Pontos 

de Vista Elementares: 1) – Mortandade de Peixes; 2) – Repovoamento de Rios e Barragens e 

3) – Pesca Predatória. 

 
Figura A2.13. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do Sub-PVE3.1.1 – Fauna Aquática. 
 
- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer oito combinações: 1. ACE; 2. ACF; 3. ADE; 4. 

ADF; 5. BCE; 6. BCF. 7. BDE e 8. BDF. 

 

- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N8 – ACE; 2. 

N7 - ACF;  3. N6 – ADE; 4. N5 - ADF; 5. N4 - BCE; 6. N3 - BCF; 7. N2 - BDE; 8. N1 – 

BDF. 

PVE3.1.1 – Fauna
Aquática

Mortandade 
de Peixes

Pesca 
Predatória

A. Não existem problemas
de mortandade de peixes

B. Existem problemas de
mortandade de peixes

Repovoamento 
de Rios e Barragens

C. Existem programas de 
repovoamento de rios e barragens
com espécies nativas de peixes

D. Não existem programas de  
repovoamento de rios e barragens
com espécies nativas de peixes

E. O controle sobre a 
pesca predatória é alto

F. O controle sobre a pesca 
predatória é baixoA
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- Descritor do Sub-PVE3.1.1 – Fauna Aquática: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N8 

Não existem problemas de mortandade de peixes, existem 
programas de repovoamento de rios e barragens com espécies 
nativas de peixes e o controle sobre a pesca predatória é alto 

  
Bom 

 
N7 

 

Não existem problemas de mortandade de peixes, existem 
programas de repovoamento de rios e barragens com espécies 
nativas de peixes e o controle sobre a pesca predatória é baixo 

  
 

 
N6 

Não existem problemas de mortandade de peixes, não existem 
programas de repovoamento de rios e barragens com espécies 
nativas de peixes, mas o controle sobre a pesca predatória é alto 

  
 

 
N5 

Não existem problemas de mortandade de peixes, mas não existem 
programas de repovoamento de rios e barragens com espécies 
nativas de peixes e o controle sobre a pesca predatória é baixo 

  
 

 
N4 

Existem problemas de mortandade de peixes, mas existem 
programas de repovoamento de rios e barragens com espécies 
nativas de peixes e o controle sobre a pesca predatória é alto 

  
Neutro 

 
N3 

Existem problemas de mortandade de peixes, existem programas de 
repovoamento de rios e barragens com espécies nativas de peixes, 
mas o controle sobre a pesca predatória é baixo 

  
 

 
N2 

 

Existem problemas de mortandade de peixes, não existem 
programas de repovoamento de rios e barragens com espécies 
nativas de peixes, mas o controle sobre a pesca predatória é alto 

  
 

 
N1 

 

Existem problemas de mortandade de peixes, não existem 
programas de repovoamento de rios e barragens com espécies 
nativas de peixes e o controle sobre a pesca predatória é baixo 

  

Quadro A2.9. Descritor do Sub-PVE3.1.1 – Fauna Aquática. 
 

3.1.2) Descritor do Sub-PVE3.1.2 – Plantas Aquáticas: avalia a situação das plantas 

aquáticas na bacia hidrográfica do rio dos Sinos e sua relação com a poluição dos corpos 

d'água. Existem trechos do rio dos Sinos, situados na parte inferior, nas zonas mais 

urbanizadas e industrializadas da bacia que apresentam, historicamente, além da mortandade 

de peixes, o fenômeno da  eutrofização. A eutrofização é o crescimento excessivo das plantas 

aquáticas, tanto planctônicas quanto aderidas, em níveis tais que sejam considerados como 

causadores de interferências com os usos desejáveis dos corpos d'água. O principal fator de 

estímulo do fenômeno da eutrofização é um nível excessivo de nutrientes nos corpos d'água, 

principalmente nitrogênio e fósforo. O órgão ambiental do Estado, a FEPAM, constatou que 

tanto as mortandades de peixes, quanto a eutrofização, eram oriundas do arroio Portão, com 

suspeitas sobre os curtumes e sobre possíveis limpezas de equipamentos agrícolas utilizados 

na margem direita do rio dos Sinos. Também os exagerados níveis de adubação química e 

orgânica da agricultura são responsáveis pelo nível excessivo de fósforo nos cursos d'água. 

 Assim, o descritor para este Sub-PVE foi operacionalizado através de um descritor 

construído e a Figura A2.14 abaixo apresenta a identificação dos Sub-PVEs e estados 

possíveis do Sub-PVE3.1.2 – Plantas Aquáticas. O Quadro A2.10 apresenta a descrição do 

descritor em níveis de impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. 
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É importante lembrar que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou 

seja, um nível superior é sempre preferível a um nível inferior.  

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para Sub-PVE3.1.2 – Plantas Aquáticas é construído com dois Sub-

Pontos de Vista Elementares: 1) – Quantidade de Plantas Aquáticas e 2) – Risco de 

Eutrofização. 

 
Figura A2.14. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do Sub-PVE3.1.1 – Plantas Aquáticas. 
 

- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer seis combinações: 1. AC; 2. AD; 3. AE; 4. BC; 5. 

BD e 6. BE. 

 

- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N6 – AC; 2. 

N5 - AD; 3. N4 - AE; 4. N3 - BC; 5. N2 - BD; 6. N1 – BE.  

 

PVE3.1.2 – Plantas
Aquáticas

Quantidade de Plantas 
Aquáticas

Risco de 
Eutrofização 

A. Existem muitas espécies 
de plantas aquáticas

B. Existem poucas espécies 
de plantas aquáticas

E. Existe risco de eutrofização em 
todos os períodos

D. Existe risco de eutrofização no 
verão e nos períodos de  estiagens

C. Não existe risco de eutrofização
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- Descritor do Sub-PVE3.1.2 – Plantas Aquáticas: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N6 

 
Existem muitas espécies de plantas aquáticas e não existe risco de 
eutrofização 

  
Bom 

 
N5 

 

 
Existem muitas espécies de plantas aquáticas e existe risco de 
eutrofização apenas no verão e nos períodos de estiagens 

  
 

 
N4 

 
Existem muitas espécies de plantas aquáticas, mas existe risco de 
eutrofização em todos os períodos 

  
 

 
N3 

 
Existem poucas espécies de plantas aquáticas, mas não existe risco 
de eutrofização 

  
 

 
N2 

 
Existem poucas espécies de plantas aquáticas e existe risco de 
eutrofização no verão e nos períodos de estiagens 

  
Neutro 

 
N1 

 
Existem poucas espécies de plantas aquáticas e existe risco de 
eutrofização em todos os períodos 

  
 

Quadro A2.10. Descritor do Sub-PVE3.1.2 – Plantas Aquáticas. 
 

3.2) Descritor do PVE3.2 – Diversidade de Espécies: avalia a diversidade das espécies 

animais e vegetais na bacia hidrográfica do rio dos Sinos e sua relação com a degradação dos 

cursos d’água. A preservação da biodiversidade é importante para uma região sob o ponto de 

vista do equilíbrio ecológico da natureza. Na região da bacia, nas zonas alagadiças junto às 

margens do rio dos Sinos, em seu baixo curso, existe ainda expressiva biodiversidade 

florística e faunística. Assim, o descritor do PVE3.2 – Diversidade de Espécies é composto 

pelos descritores de dois Sub-PVEs: 1) Diminuição ou Desaparecimento de Espécies da 

Fauna Regional; e 2) Alteração da Diversidade de Espécies da Flora Regional. 

3.2.1) Descritor do Sub-PVE3.2.1 – Diminuição ou Desaparecimento de Espécies da 

Fauna Regional: 

 O Sub-PVE3.2.1 – Diminuição ou Desaparecimento de Espécies da Fauna Regional 

avalia a situação da fauna regional na bacia hidrográfica do rio dos Sinos e sua relação com a 

degradação dos cursos d’água. O desaparecimento e diminuição de animais de uma espécie 

faz com que sejam quebradas certas cadeias alimentares e isto, por sua vez, gera a 

proliferação de outras espécies, que podem tornar-se pragas, causando prejuízos ao homem e 

à natureza. Desta forma, o descritor para este Sub-PVE foi operacionalizado através de um 

descritor construído e a Figura A2.15 abaixo apresenta a identificação dos Sub-PVEs e 

estados possíveis do Sub-PVE3.2.1 – Diminuição ou Desaparecimento de Espécies da Fauna 

Regional. O Quadro A2.11 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da 

identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores 
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já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre 

preferível a um nível inferior.  

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

  O descritor para o Sub-PVE3.2.1 – Diminuição ou Desaparecimento de 

Espécies da Fauna Regional é construído com dois Sub-Pontos de Vista Elementares: 1) – 

Desaparecimento de Espécies da Fauna Regional e 2) – Diminuição de Espécies da Fauna 

Regional. 

 

 
Figura A2.15. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do Sub-PVE3.2.1 – Diminuição ou 
Desaparecimento de Espécies da Fauna Regional. 
 

 
- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer seis combinações: 1. AD; 2. AE; 3. BD; 4. BE; 5. 

CD e 6. CE. 

 

- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N6 – AD; 2. 

N5 - AE; 3. N4 - BD; 4. N3 - BE; 5. N2 - CD; 6. N1 – CE.  

 
 
 
 
 
 
 

PVE3.2.1 – Diminuição ou 
Desaparecimento de 

Espécies da Fauna Regional

D. Todas as espécies existentes 
atualmente mantêm a população 
original

E. Muitas espécies diminuíram e 
aumentaram os animais peçonhentos 

Desaparecimento 
de Espécies da Fauna 

Regional

Diminuição  de
Espécies da Fauna 

Regional

A. Nenhuma espécie
desapareceu

C. 6 ou mais espécies
desapareceram

B. De 1 a 5 espécies 
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- Descritor do Sub-PVE3.2.1 – Diminuição ou Desaparecimento de Espécies da Fauna 

Regional: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N6 

 
Nenhuma espécie desapareceu e todas as espécies existentes 
atualmente mantêm a sua população original 

  
Bom 

 
N5 

 

 
Nenhuma espécie desapareceu, mas muitas espécies diminuíram e 
aumentaram os animais peçonhentos 

  
 

 
N4 

 
1 a 5 espécies desapareceram, mas todas as espécies existentes 
atualmente mantêm a sua população original 

  
 

 
N3 

 
1 a 5 espécies desapareceram e muitas espécies diminuíram e 
aumentaram os animais peçonhentos 

  
 

 
N2 

 
6 ou mais espécies desapareceram, mas todas as espécies existentes 
atualmente mantêm a sua população original 

  
Neutro 

 
N1 

 
6 ou mais espécies desapareceram e muitas espécies diminuíram e 
aumentaram os animais peçonhentos 

  
 

Quadro A2.11. Descritor do Sub-PVE3.2.1 – Diminuição ou Desaparecimento de Espécies da Fauna 
Regional. 
 

3.2.2) Descritor do Sub-PVE3.2.2 – Alteração da Diversidade de Espécies da Flora 

Regional: 

 O Sub-PVE3.2.2 – Alteração da Diversidade de Espécies da Flora Regional avalia a 

situação da flora regional na bacia hidrográfica do rio dos Sinos e sua relação com a 

degradação dos cursos d’água. Não obstante a notória capacidade de regeneração das espécies 

vegetais, o homem é capaz de causar um grande impacto nesta dimensão ao esgotar a 

capacidade de uma espécie de se regenerar, como é o exemplo de certas espécies vegetais 

usadas como madeiras nobres. Por sua vez, a introdução de espécies exóticas altera 

significativamente a flora e,  como conseqüência,  a fauna de uma região. 

 Assim, o descritor para este Sub-PVE foi operacionalizado através de um descritor 

construído e a Figura A2.16 abaixo apresenta a identificação dos Sub-PVEs e estados 

possíveis do Sub-PVE3.2.2 – Alteração da Diversidade de Espécies da Flora Regional. O 

Quadro A2.12 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação 

dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem 

uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um 

nível inferior.  
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- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o Sub-PVE3.2.2 – Alteração da Diversidade de Espécies da Flora 

Regional é construído com dois Sub-Pontos de Vista Elementares: 1) – Desaparecimento de 

Espécies da Flora Regional e 2) – Diversidade da Flora Regional. 

 
Figura A2.16. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do Sub-PVE3.2.2 – Alteração da 
Diversidade de Espécies da Flora Regional. 
 
 
- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer seis combinações: 1. AD; 2. AE; 3. BD; 4. BE; 5. 

CD e 6. CE. 

 
- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N6 – AD; 2. 

N5 - AE; 3. N4 - BD; 4. N3 - BE; 5. N2 - CD; 6. N1 – CE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PVE3.2.2 – Alteração da 
Diversidade de Espécies da 

Flora Regional
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de Espécies da Flora 

Regional
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da 

Flora Regional

A. Nenhuma espécie 
desapareceu

C. 6 ou mais espécies
desapareceram

B. De 1 a 5 espécies
desapareceram

D. A população de algumas plantas foi 
reduzida, mas a diversidade do ambiente
não foi alterada visivelmente

E. Houve um enriquecimento da flora com 
espécies exóticas, alterando consideravelmente
a diversidade do ambienteA
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- Descritor do Sub-PVE3.2.2 – Alteração da Diversidade de Espécies da Flora Regional: 
 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N6 

Nenhuma espécie desapareceu, e a população de algumas plantas 
foi reduzida, mas a diversidade do ambiente não foi alterada 
visivelmente 

  
Bom 

 
N5 

 

Nenhuma espécie desapareceu, mas houve um enriquecimento da 
flora com espécies exóticas, alterando consideravelmente a 
diversidade do ambiente 

  
 

 
N4 

1 a 5 espécies desapareceram, e a população de algumas plantas foi 
reduzida, mas a diversidade do ambiente não foi alterada 
visivelmente 

  
 

 
N3 

1 a 5 espécies desapareceram e houve um enriquecimento da flora 
com espécies exóticas, alterando consideravelmente a diversidade 
do ambiente 

  
 

 
N2 

6 ou mais espécies desapareceram, e a população de algumas 
plantas foi reduzida, mas a diversidade do ambiente não foi alterada 
visivelmente 

  
Neutro 

 
N1 

6 ou mais espécies desapareceram e houve um enriquecimento da 
flora com espécies exóticas, alterando consideravelmente a 
diversidade do ambiente 

  
 

Quadro A2.12. Descritor do Sub-PVE3.2.2 – Alteração da Diversidade de Espécies da Flora Regional. 
 

3.3) Descritor do PVE3.3 – Áreas de Preservação: avalia as áreas da bacia hidrográfica do 

rio dos Sinos que são fundamentais para manter o equilíbrio ecológico da região e sua relação 

com a degradação dos cursos d’água. Na região da bacia, encontram-se ainda preservadas 

algumas áreas de banhados, nas zonas alagadiças junto às margens do rio dos Sinos, em seu 

baixo curso. Assim, o descritor do PVE3.3 é composto pelos descritores de dois Sub-PVEs: 1) 

Áreas de Banhados e 2) Áreas de Nascentes de Rios e Arroios. 

3.3.1) Descritor do Sub-PVE3.3.1 – Áreas de Banhados: 

 O Sub-PVE3.3.1 – Áreas de Banhados avalia a quantidade de áreas de banhados na 

região da bacia que ainda se encontram preservadas. Os banhados são áreas estratégicas de 

preservação, pois, além da alta diversidade biológica, esses sistemas desempenham 

importantes funções para a população humana, como a recarga de aqüíferos, o controle de 

inundações, o armazenamento de água e o lazer e a produção de alimentos. Os banhados vêm 

recebendo forte pressão antrópica, principalmente devido à especulação imobiliária e à 

agricultura.  

Assim, o descritor para este Sub-PVE foi operacionalizado através de um descritor 

indireto, sendo identificados cinco estados possíveis. Não existem, portanto, combinações de 

estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de forma direta. A 

Figura A2.17 abaixo apresenta a identificação de estados possíveis para o Sub-PVE3.3.1 – 

Áreas de Banhados e o Quadro A2.13 apresenta a descrição do descritor em níveis de 
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impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar 

que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível 

superior é sempre preferível a um nível inferior. Além disso, a avaliação de uma ação que 

possua qualquer nível intermediário entre os níveis pode ser facilmente calculada através de 

uma interpolação linear. 

Figura A2.16. Identificação dos Estados Possíveis do Sub-PVE3.3.1 – Áreas de Banhados. 
 
 
- Descritor do Sub-PVE3.3.1 – Áreas de Banhados: 
 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N5 

 
100% das áreas de banhados estão preservadas 
 

  
 

 
N4 

 
75% das áreas de banhados estão preservadas 
 

  
Bom 

 
N3 

 
50% das áreas de banhados estão preservadas 
 

  
 

 
N2 

 
25% das áreas de banhados estão preservadas 
 

  
Neutro 

 
N1 

 
Nenhuma das áreas de banhados estão preservadas 
 

  
 

Quadro A2.13. Descritor do Sub-PVE3.3.1 – Áreas de Banhados. 
 

3.3.2) Descritor do Sub-PVE3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e Arroios: 

 O Sub-PVE3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e Arroios avalia a quantidade de 

nascentes de rios e arroios da bacia hidrográfica do rio dos Sinos que ainda se encontram 

preservadas. As nascentes de rios e arroios são áreas estratégicas de preservação, pois, 

segundo o artigo 2° da Lei nº 4.771/97, do Código Florestal Brasileiro, as nascentes, ainda 

que intermitentes e os chamados “olhos d'água”, qualquer que seja a sua situação topográfica, 

num raio mínimo de 50 metros de largura, são consideradas como áreas de preservação 

PVE3.3.1 – Áreas de 
Banhados 

A. 100% das áreas de
banhados estão preservadas

B. 75% das áreas de
banhados estão preservadas

C. 50% das áreas de
banhados estão preservadas

D. 25% das áreas de 
banhados estão preservadas

E. Nenhuma das áreas de 
banhados estão preservadas
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permanente, assim como as florestas e demais formas de vegetação natural situadas no seu 

entorno. O pólo turístico representado pelas cidades serranas de Gramado, Canela e São 

Francisco de Paula, localizadas sobre o limite norte da bacia, por seu posicionamento 

geográfico, situadas sobre um divisor de águas da bacia, implica sérios impactos sobre áreas 

de nascentes de rios e arroios, que precisam ser  preservadas. 

 Desta forma, o descritor para este Sub-PVE foi operacionalizado através de um 

descritor indireto, sendo identificados cinco estados possíveis. Não existem, portanto, 

combinações de estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de 

forma direta. A Figura A2.17 abaixo apresenta a identificação de estados possíveis para o 

Sub-PVE3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e Arroios e o Quadro A2.14 apresenta a 

descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação dos níveis de referência 

Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem uma estrutura de pré-

ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um nível inferior. Além 

disso, a avaliação de uma ação que possua qualquer nível intermediário entre os níveis pode 

ser facilmente calculada através de uma interpolação linear. 

 

Figura A2.17. Identificação dos Estados Possíveis do Sub-PVE3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e 
Arroios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PVE3.3.2 – Áreas de 
Nascentes de Rios e Arroios

A. 100% das áreas de nascentes 
de rios e arroios estão preservadas

B. 75% das áreas de nascentes
de rios e arroios estão preservadas

C. 50% das áreas de  nascentes 
de rios e arroios estão preservadas

D. 25% das áreas de nascentes 
de rios e arroios estão preservadas

E. Nenhuma das áreas de  nascentes
de rios e arroios estão preservadas
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- Descritor do Sub-PVE3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e Arroios: 
 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N5 

 
100% das áreas de nascentes de rios e arroios estão preservadas 
 

  
 

 
N4 

 
75% das áreas de nascentes de rios e arroios estão preservadas 
 

  
Bom 

 
N3 

 
50% das áreas de nascentes de rios e arroios estão preservadas 
 

  
 

 
N2 

 
25% das áreas de nascentes de rios e arroios estão preservadas 
 

  
Neutro 

 
N1 

 
Nenhuma das áreas de nascentes de rios e arroios estão preservadas 
 

  
 

Quadro A2.14. Descritor do Sub-PVE3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e Arroios . 
 
 

4) DESCRITOR DO PVF4 – DISPONIBILIDADE DE ÁGUA: 

 O PVF4 – Disponibilidade de Água é descrito pelos descritores de 2 PVEs e 4 Sub-

PVEs, conforme pode ser visualizado na Figura A2.18 abaixo. 

 
Figura A2.18. Descritor do PVF4 – Disponibilidade de Água. 

 

4.1) Descritor do PVE4.1. – Águas Superficiais: avalia a disponibilidade das águas 

superficiais da bacia em relação à sua demanda  e de que forma essas águas são utilizadas, em 

relação à eficiência de uso. O descritor do PVE4.1 – Águas Superficiais é composto pelos 

PVF4 – Disponibilidade de Água

PVE4.1 – Águas 
Superficiais

PVE4.2 – Águas 
Subterrâneas

PVE4.1.1 –
Quantidade 
de Águas 

Superficiais

PVE4.1.2 –
Uso 

das Águas
Superficiais

Eficiência
de Uso

Conflitos 
de Uso

PVE4.2.1 –
Disponibilidade 

de Águas 
Subterrâneas

PVE4.2.2 – Risco
de Contaminação
dos Mananciais

Subterrâneos

Quantidade de 
Mananciais 

Subterrâneos

Uso das 
Águas 

Subterrâneas
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descritores de dois Sub-PVES: 1) Quantidade de Águas Superficiais e 2) Usos das Águas 

Superficiais. 

4.4.1) Descritor do Sub-PVE4.1.1 – Quantidade de Águas Superficiais: 

 O Sub-PVE4.1.1 – Quantidade de Água Superficial avalia se as disponibilidades de 

água na bacia hidrográfica do rio dos Sinos conseguem suprir as suas demandas, em todos os 

períodos. Assim, o descritor para este Sub-PVE foi operacionalizado através de um descritor 

indireto, sendo identificados três estados possíveis. Não existem, portanto, combinações de 

estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de forma direta. A 

Figura A2.19 abaixo apresenta a identificação dos estados possíveis para o Sub-PVE3.3.2 – 

Áreas de Nascentes de Rios e Arroios e o Quadro A2.15 apresenta a descrição do descritor em 

níveis de impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante 

lembrar que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um 

nível superior é sempre preferível a um nível inferior.  

 
Figura A.19. Identificação dos Estados Possíveis do Sub-PVE4.1.1 – Quantidade de Águas Superficiais. 
 
 
- Descritor do Sub-PVE4.1.1 – Quantidade de Águas Superficiais: 
 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N3 

 
Não existem problemas quantitativos de água, sendo a oferta 
sempre superior a demanda, em todos os períodos 

  
Bom 

 
N2 

 

 
A oferta supre a demanda, mas pode haver problemas de falta de 
água nos períodos de estiagens 

  
 

 
N1 

 
Existem problemas quantitativos de água, sendo a oferta sempre 
inferior a demanda, em todos os períodos, ocasionando sérios 
problemas de falta de água 

  
Neutro 

 

Quadro A2.15. Descritor do Sub-PVE4.1.1 – Quantidade de Águas Superficiais. 
 

A. Não existem problemas quantitativos
de água, sendo a oferta sempre superior
a demanda, em todos os períodos

B. A oferta de água supre a demanda,
mas pode haver problemas de falta de 
água nos períodos de estiagens

C. Existem problemas quantitativos de água, 
sendo a oferta sempre inferior a demanda, em 
todos os períodos, ocasionando sérios problemas 
de falta de água

PVE4.1.1 – Quantidade de 
Águas Superficiais
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4.1.2) Descritor do Sub-PVE4.1.2 – Usos das Águas Superficiais: 

 O Sub-PVE4.1.2 – Usos das Águas Superficiais avalia se existe uma preocupação 

dos setores usuários das águas da bacia hidrográfica do rio dos Sinos em utilizá-la de forma 

eficiente, evitando o desperdício, buscando racionalizar os recursos hídricos da bacia. Avalia 

também a existência de conflitos de uso das águas da bacia e como estes conflitos diminuem a 

capacidade de usos das águas da bacia, à medida que impedem que determinados usos sejam 

realizados. 

 Assim, o descritor para este Sub-PVE foi operacionalizado através de um descritor 

construído e a Figura A2.20 abaixo apresenta a identificação dos Sub-PVEs e estados 

possíveis do Sub-PVE4.1.2 – Usos das Águas Superficiais. O Quadro A2.16 apresenta a 

descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação dos níveis de referência 

Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem uma estrutura de pré-

ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um nível inferior.  

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o Sub-PVE4.1.2 – Usos das Águas Superficiais é construído por 

dois Sub-Pontos de Vista Elementares: 1) – Eficiência de Uso das Águas Superficiais e 2) – 

Conflitos de Uso das Águas Superficiais. 

 
Figura A2.20. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do Sub-PVE4.1.2 – Uso das Águas 
Superficiais. 
 
 
 
 
 

PVE4.1.2 – Usos das 
Águas Superficiais

Eficiência de 
Uso das Águas

Conflitos de 
Uso das Águas

A. A água é utilizada com eficiência
por todos os setores usuários
(abastecimento, indústria, agricultura)

D. Não existem conflitos de usos da 
água nos cursos d‘água da bacia

E. Existem conflitos de usos da água (p. ex. 
diluição de efluentes e abastecimento público) 
em alguns cursos d‘água da bacia

B. A água é utilizada com eficiência
apenas por alguns setores usuários
(p.ex. o setor industrial utiliza processos
de reuso da água) 

C. A água não é utilizada com eficiência
por nenhum dos setores usuários

F. Existem conflitos de usos da água (p. ex. 
diluição de efluentes e abastecimento público)
em todos os cursos d'água  da bacia
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- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer nove combinações: 1. AD; 2. AE; 3. AF; 4. BD; 5. 

BE; 6. BF; 7. CD; 8. CE e 9. CF. 

 

- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N9 – AD; 2. 

N8 - BD; 3. N7 - CD; 4. N6 - AE; 5. N5 - BE; 6. N4 – AF; 7. N3 – CE; 8. N2 - BF e 9. N1 - 

CF. 

 
- Descritor do Sub-PVE4.1.2 – Usos das Águas Superficiais: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N9 

A água é utilizada com eficiência por todos os setores usuários 
(abastecimento, indústria, agricultura) e não existem problemas de 
conflitos pelo uso da água nos cursos d'água da bacia 

  
 

 
N8 

 

A água é utilizada com eficiência apenas por alguns setores 
usuários (p.ex o setor industrial utiliza processos de reuso da água), 
mas não existem problemas de conflitos pelo uso da água nos 
cursos d'água da bacia 

  
Bom 

 
N7 

A água não é utilizada com eficiência por nenhum dos setores 
usuários, ocorrendo grandes desperdícios de água, mas não existem 
problemas de conflitos pelo uso da água nos cursos d'água da bacia 

  

 
N6 

 

A água é utilizada com eficiência por todos os setores usuários 
(abastecimento, indústria, agricultura), mas existem problemas de 
conflitos pelo uso da água em alguns cursos d'água da bacia (p. ex. 
diluição de efluentes e abastecimento público), diminuindo a 
capacidade de usos da água 

  

 
N5 

A água é utilizada com eficiência apenas por alguns setores 
usuários (p.ex o setor industrial utiliza processos de reuso da água) 
e existem problemas de conflitos pelo uso da água em alguns 
cursos d'água da bacia (p. ex. diluição de efluentes e abastecimento 
público), diminuindo a capacidade de usos da água 

  

 
N4 

A água é utilizada com eficiência por todos os setores usuários 
(abastecimento, indústria, agricultura), mas existem conflitos pelo 
uso da água em todos os cursos d'água da bacia (p. ex. diluição de 
efluentes e abastecimento público), diminuindo a capacidade de 
usos da água 

  
 
 

 
N3 

 

A água não é utilizada com eficiência por nenhum dos setores 
usuários, ocorrendo grandes desperdícios de água, e existem 
problemas de conflitos pelo uso da água em alguns cursos d'água 
da bacia (p. ex. diluição de efluentes e abastecimento público), 
diminuindo a capacidade de usos da água 

  
 

Neutro 

 
N2 

A água é utilizada com eficiência apenas por alguns setores 
usuários (p.ex o setor industrial utiliza processos de reuso da água) 
e existem conflitos pelo uso da água em todos os cursos d'água da 
bacia (p. ex. diluição de efluentes e abastecimento público), 
diminuindo a capacidade de usos da água 

  
 

 
N1 

A água não é utilizada com eficiência por nenhum dos setores 
usuários, ocorrendo grandes desperdícios de água, e existem 
conflitos pelo uso da água em todos os cursos d'água da bacia (p. 
ex. diluição de efluentes e abastecimento público), diminuindo a 
capacidade de usos da água 

  

Quadro A2.16. Descritor do Sub-PVE4.1.2 – Usos das Águas Superficiais . 
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4.2) Descritor do PVE4.2 – Águas Subterrâneas: avalia a situação das águas subterrâneas 

na bacia hidrográfica do rio dos Sinos. O descritor do PVE4.1 – Águas Superficiais é 

composto pelos descritores de dois Sub-PVEs: 1) Disponibilidade de Águas Subterrâneas e 2) 

Risco de Contaminação dos Mananciais Subterrâneos. 

4.2.1) Descritor do Sub-PVE4.2.1 – Disponibilidade de Águas Subterrâneas: 

 O Sub-PVE4.2.1 – Disponibilidade de Águas Subterrâneas avalia a existência de 

mananciais subterrâneos na bacia hidrográfica do rio dos Sinos e a forma como esses 

mananciais são usados. Assim, o descritor para este Sub-PVE foi operacionalizado através de 

um descritor construído e a Figura A2.21 abaixo apresenta a identificação dos Sub-PVEs e 

estados possíveis do Sub-PVE4.2.1. O Quadro A2.17 apresenta a descrição do descritor em 

níveis de impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante 

lembrar que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um 

nível superior é sempre preferível a um nível inferior.  

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

  O descritor para o Sub-PVE4.2.1 – Disponibilidade de Águas Subterrâneas é 

construído com dois Sub-Pontos de Vista Elementares: 1) – Quantidade de Mananciais 

Subterrâneos e 2) – Uso das Águas Subterrâneas. 

 
Figura A2.21. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do Sub-PVE4.2.1 – Disponibilidade de 
Águas Subterrâneas. 
 
 
 

Quantidade de Mananciais 
Subterrâneos

Uso das Águas 
Subterrâneas

A. Existem muitos mananciais subterrâneos, 
devido a alta densidade de sistemas de fraturas,
falhas e confinamento em meios porosos de 
águas subterrâneas

B. Existe uma quantidade mediana de mananciais 
subterrâneos, devido a média densidade de 
sistemas de fraturas, falhas e confinamento em
meios porosos de águas subterrâneas

D. Baixa retirada da recarga
anual de águas subterrâneas

E. Elevada retirada da recarga
anual de águas subterrâneas

C. Existem poucos mananciais subterrâneos, 
devido a baixa densidade de sistemas de fraturas, 
falhas e confinamento em meios porosos de 
águas subterrâneas

PVE4.2.1 – Disponibilidade de
Águas Subterrâneas
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- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer seis combinações: 1. AD; 2. AE; 3. BD; 4. BE; 5. 

CD e 6. CE. 

 
- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N6 – AD; 2. 

N5 - BD; 3. N4 - CD; 4. N3 - AE; 5. N2 - BE; 6. N1 – CE.  

 

- Descritor do Sub-PVE4.2.1 – Disponibilidade de Águas Subterrâneas: 
 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N6 

 

Existem muitos mananciais subterrâneos, devido a alta densidade 
do sistema de fraturas, falhas e confinamento em meios porosos de 
águas subterrâneas e baixa retirada da recarga anual de águas 
subterrâneas 

  
 

 
N5 

Existe uma quantidade mediana de mananciais subterrâneos, 
devido a média densidade do sistema de fraturas, falhas e 
confinamento em meios porosos de águas subterrâneas e baixa 
retirada da recarga anual de águas subterrâneas 

  
Bom 

 
N4 

 

Existem poucos mananciais subterrâneos, devido a baixa densidade 
do sistema de fraturas, falhas e confinamento em meios porosos de 
águas subterrâneas, mas baixa retirada da recarga anual de águas 
subterrâneas 

  

 
N3 

Existem muitos mananciais subterrâneos, devido a alta densidade 
do sistema de fraturas, falhas e confinamento em meios porosos de 
águas subterrâneas, mas elevada retirada da recarga anual de águas 
subterrâneas 

  
 

 
N2 

Existe uma quantidade mediana de mananciais subterrâneos, 
devido a média densidade do sistema de fraturas, falhas e 
confinamento em meios porosos de águas subterrâneas e elevada 
retirada da recarga anual de águas subterrâneas 

  
Neutro 

 
N1 

Existem poucos mananciais subterrâneos, devido a baixa densidade 
do sistema de fraturas, falhas e confinamento em meios porosos de 
águas subterrâneas e elevada retirada da recarga anual de águas 
subterrâneas 

  

Quadro A2.17. Descritor do Sub-PVE4.2.1 – Disponibilidade de Águas Subterrâneas. 
 
 

4.2.2) Descritor do Sub-PVE4.2.2 – Risco de Contaminação dos Mananciais 

Subterrâneos: 

 O Sub-PVE4.2.2 – Risco de Contaminação dos Mananciais Subterrâneos avalia a 

possibilidade de contaminação dos mananciais subterrâneos da bacia hidrográfica do rio dos 

Sinos. Assim, o descritor para este Sub-PVE foi operacionalizado através de um descritor 

indireto, sendo identificados três estados possíveis. Não existem, portanto, combinações de 

estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de forma direta. A 

Figura A2.22 abaixo apresenta a identificação dos estados possíveis para o Sub-PVE4.2.2 e o 
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Quadro A2.18 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação 

dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem 

uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um 

nível inferior.  

 
Figura A2.22. Identificação dos Estados Possíveis do Sub-PVE4.2.2 – Risco de Contaminação dos 
Mananciais Subterrâneos. 
 

 
- Descritor do Sub-PVE4.2.2 – Risco de Contaminação dos Mananciais Subterrâneos: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N3 

 
O risco de contaminação dos mananciais subterrâneos da bacia é 
baixo 

  
Bom 

 
N2 

 

 
O risco de contaminação dos mananciais subterrâneos da bacia é 
médio 

  
 
 

 
N1 

 
O risco de contaminação de todos mananciais subterrâneos da bacia 
é alto 

  
Neutro 

Quadro A2.18. Descritor do Sub-PVE4.2.2 – Risco de Contaminação dos Mananciais Subterrâneos. 
 
 
DESCRITORES DOS PVFs DA ÁREA SOCIAL 
 
 

 
 
Figura A2.23. Pontos de Vista Fundamentais da Área Social. 

 

 

PVE4.2.2 - Risco de Contaminação 
dos Mananciais Subterrâneos

A. O risco de contaminação dos mananciais
subterrâneos da bacia é baixo 

B. O risco de contaminação dos mananciais
subterrâneos da bacia é médio

C. O risco de contaminação dos mananciais
subterrâneos da bacia é alto

Social PVF6 – Lazer

PVF5 – Saúde

PVF7 – Cidadania

RECUPERAÇÃO, 
CONSERVAÇÃO
E PRESERVAÇÃO
DOS RECURSOS 

HÍDRICOS DA BACIA 
HIDROGRÁFICA 

DO RIO DOS SINOS
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5) DESCRITOR DO PVF5 – SAÚDE: 

 O PVF5 – Saúde é descrito pelos descritores de 2 PVEs, conforme pode ser 

visualizado na Figura A2.24 abaixo. 

 
Figura A.23. Descritor do PVF5 – Saúde. 
 

5.1) Descritor do PVE5.1 – Acesso à Água Potável: 

 O PVE5.1 – Acesso à Água Potável avalia uma das condições fundamentais para a 

saúde dos seres humanos, ou seja, a facilidade de acesso da população da bacia à água 

potável. À medida que os cursos d’água da bacia se encontram degradados, os tratamentos 

realizados pelas companhias de abastecimento para tornar a água potável precisam ser cada 

vez mais sofisticados e, conseqüentemente, cada vez mais onerosos. Além disso, os padrões 

de potabilidade exigidos pela Portaria Federal 36 GM/90, muitas vezes, não são atingidos, 

justamente pelas dificuldades de tratamento da água a ser distribuída, em decorrência da 

qualidade das águas dos mananciais ou da necessidade de um maior controle de qualidade nos 

sistemas de abastecimento de água. A má qualidade da água distribuída pode favorecer o 

surgimento de doenças de veiculação hídrica. Esta é uma dimensão bastante ampla, e neste 

PVE, faz-se a suposição de que a água distribuída atende aos padrões de potabilidade 

exigidos, avaliando-se, assim, a quantidade de domicílios da bacia que têm acesso à água 

potável. Também é importante salientar que as populações que não tem acesso à água potável, 

como as populações ribeirinhas, que se abastecem de alguma forma da água superficial 

disponível, ficam ainda mais expostas à doenças de veiculação hídrica, pois, além de não se 

saber ao certo a qualidade da água disponível, neste mesmo ponto, são despejados dejetos 

orgânicos, originados por estas mesmas populações. 

 Desta forma, o descritor para este PVE foi operacionalizado através de um descritor 

indireto, sendo identificados cinco estados possíveis. Não existem, portanto, combinações de 

estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de forma direta. A 

Figura A2.24 abaixo apresenta a identificação dos estados possíveis para o PVE5.1 e o 

Quadro A2.19 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação 

PVF5 – Saúde

PVE5.1 – Acesso à 
Água Potável

PVE5.2 – Coleta de 
Esgotos Domésticos
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dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem 

uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um 

nível inferior. Além disso, a avaliação de uma ação que possua qualquer nível intermediário 

entre os níveis pode ser facilmente calculada através de uma interpolação linear. 

 
Figura A2.24. Identificação dos Estados Possíveis do PVE5.1 – Acesso à Água Potável. 
 
- Descritor do PVE5.1 – Acesso à Água Potável: 
 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N5 

 
100% dos domicílios estão ligados à rede geral de abastecimento 
público 

  
Bom 

 
N4 

 

 
80% dos domicílios estão ligados à rede geral de abastecimento 
público 

  
 

 
N3 

 
60% dos domicílios estão ligados à rede geral de abastecimento 
público 

  
 

 
N2 

 
40% dos domicílios estão ligados à rede geral de abastecimento 
público 

  
Neutro 

 
N1 

 
20% ou menos dos domicílios estão ligados à rede geral de 
abastecimento público 

  
 

Quadro A2.19. Descritor do PVE5.1 – Acesso à Água Potável. 
 

5.2) Descritor do PVE5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos: 

 O PVE5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos avalia outra dimensão das condições 

básicas para se viver com saúde, que trata da coleta de esgotos domésticos. Neste aspecto, a 

inexistência de coleta de esgotos domésticos favorece a proliferação de doenças, através da 

proliferação de vetores, como insetos transmissores de doenças infecciosas. Além disso, à 

medida que a maior parte dos esgotos domésticos produzidos na bacia são coletados, diminui 

PVE5.1 – Acesso à 
Água Potável

C. 60% dos domicílios estão ligados 
à rede geral de abastecimento público

B. 80% dos domicílios estão ligados 
à rede geral de abastecimento público

A. 100% dos domicílios estão ligados
à rede geral de abastecimento público

E. 20% ou menos dos domicílios estão 
ligados à rede geral de abastecimento 
público

D. 40% dos domicílios estão ligados 
à rede geral de abastecimento público
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a poluição dos corpos d’água pela drenagem pluvial, que carreia para os rios e arroios da 

bacia todo tipo de detritos e efluentes não coletados. 

 Assim, o descritor para o PVE5.2 avalia a quantidade de domicílios da bacia que 

possuem sistemas de coleta de esgotos domésticos, sejam eles instalações sanitárias ligadas à 

rede geral ou fossas sépticas ligadas à rede pluvial. Esse descritor foi operacionalizado através 

de um descritor indireto, sendo identificados cinco estados possíveis. Não existem, portanto, 

combinações de estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de 

forma direta. A Figura A2.25 abaixo apresenta a identificação dos estados possíveis para o 

PVE5.1 e o Quadro A2.20 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da 

identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores 

já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre 

preferível a um nível inferior. Além disso, a avaliação de uma ação que possua qualquer nível 

intermediário entre os níveis pode ser facilmente calculada através de uma interpolação linear. 

 

 
Figura A2.25. Identificação dos Estados Possíveis do PVE5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos. 

PVE5.2 – Coleta de 
Esgotos Domésticos

A. 100% dos domicílios possuem 
sistemas de coleta de esgotos domésticos

B. 80% dos domicílios possuem 
sistemas de coleta de esgotos domésticos

C. 60% dos domicílios possuem 
sistemas de coleta de esgotos domésticos

D. 40% dos domicílios possuem 
sistemas de coleta de esgotos domésticos

E. 20% ou menos dos domicílios possuem 
sistemas de coleta de esgotos domésticos
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- Descritor do PVE5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N5 

 
100% dos domicílios possuem sistemas de coleta de esgotos 
domésticos 

  
Bom 

 
N4 

 

 
80% dos domicílios possuem sistemas de coleta de esgotos 
domésticos 

  
 

 
N3 

 
60% dos domicílios possuem sistemas de coleta de esgotos 
domésticos 

  
 

 
N2 

 
40% dos domicílios possuem sistemas de coleta de esgotos 
domésticos 

  
Neutro 

 
N1 

 
20% ou menos dos domicílios possuem sistemas de coleta de 
esgotos domésticos 

  
 

Quadro A2.20. Descritor do PVE5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos. 
 

6) DESCRITOR DO PVF6 – LAZER: 

 O PVF6 – Lazer é descrito pelos descritores de 3 PVEs, conforme pode ser 

visualizado na Figura A2.26 abaixo. 

 

 
 
Figura A2.26. Descritor do PVF6 – Lazer. 
 

6.1) Descritor do PVE6.1 – Recreação de Contato Primário: 

 O PVE6.1 – Recreação de Contato Primário avalia a quantidade de balneários na 

bacia que são próprios para banho. Segundo o artigo 26 da Resolução 20/86 do CONAMA, as 

águas doces, salobras e salinas, destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário), 

serão enquadradas e terão sua condição avaliada nas seguintes categorias: excelente, muito 

boa, satisfatória e imprópria, de acordo com a quantidade de coliformes fecais encontrados 

nas águas. As águas são consideradas impróprias para banho quando ocorrer, no trecho 

considerado, qualquer uma das seguintes circunstâncias: 1 - não enquadramento em nenhuma 

das categorias anteriores, por terem ultrapassado os índices bacteriológicos nelas admitidos; 2 

- ocorrência, na região, de incidências relativamente elevada ou anormal de enfermidades 

transmissíveis por via hídrica, a critério das autoridades sanitárias; 3 - sinais de poluição por 

PVF6 – Lazer

PVE6.1 – Recreação 
de Contato  Primário

PVE6.2 – Pesca
Recreativa

PVE6.3 – Áreas
Verdes
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esgotos, perceptíveis pelo olfato ou visão; 4 - recebimento regular, intermitente ou esporádico, 

de esgotos por intermédio de valas, corpos d`água ou canalizações, inclusive galerias de águas 

pluviais, mesmo que seja de forma diluída; 5 - presença de resíduos ou despejos, sólidos ou 

líquidos, inclusive óleos, graxas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou 

tornar desagradável a recreação; 6 - pH menor que 5 ou maior que 8,5; 7 - presença, na água, 

de parasitas que afetem o homem ou a constatação da existência de seus hospedeiros 

intermediários infectados; 8 - presença, nas águas doces, de moluscos transmissores 

potenciais de esquistossomose, caso em que os avisos de interdição ou alerta deverão 

mencionar especificamente esse risco sanitário; 9 - outros fatores que contra-indiquem, 

temporariamente ou permanentemente, o exercício da recreação de contato primário. Segundo 

o artigo 27 da mesma Resolução, no acompanhamento da condição das praias ou balneários as 

categorias excelente, muito boa e satisfatória poderão ser reunidas numa única categoria 

denominada “própria”. 

 Assim, o descritor para o PVE6.1 foi operacionalizado através de um descritor 

indireto, sendo identificados cinco estados possíveis. Não existem, portanto, combinações de 

estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de forma direta. A 

Figura A2.27 abaixo apresenta a identificação dos estados possíveis para o PVE6.1 e o 

Quadro A2.21 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação 

dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem 

uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um 

nível inferior. Além disso, a avaliação de uma ação que possua qualquer nível intermediário 

entre os níveis pode ser facilmente calculada através de uma interpolação linear. 

 
Figura A2.27. Identificação dos Estados Possíveis do PVE6.1 – Recreação de Contato Primário. 
 

 

PVE6.1 – Recreação de 
Contato  Primário

C. 60% dos balneários são 
próprios para banho

B. 80% dos balneários são 
próprios para banho

A. 100% dos balneários são
próprios para banho

E. 20% ou menos dos 
balneários são próprios 
para banho

D. 40% dos balneários são 
próprios para banho
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- Descritor do PVE6.1 – Recreação de Contato Primário: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N5 

 
100% dos balneários são próprios para banho 
 

  
 

 
N4 

 
80% dos balneários são próprios para banho 
 

  
Bom 

 
N3 

 
60% dos balneários são próprios para banho 
 

  
 

 
N2 

 
40% dos balneários são próprios para banho 
 

  
Neutro 

 
N1 

 
20% ou menos dos balneários são próprios para banho 
 

  
 

Quadro A2.21. Descritor do PVE6.1 – Recreação de Contato Primário. 
 

6.2) Descritor do PVE6.2 – Pesca Recreativa: 

 O PVE6.2 – Pesca Recreativa avalia a quantidade de cursos d’água da bacia em que 

a pesca recreativa pode ser realizada. No trecho inferior do rio dos Sinos, no arroio Luiz Rau, 

onde são lançados esgotos cloacais e industriais oriundos da área central da cidade de Novo 

Hamburgo, apesar de apresentar forte odor pelos esgotos lançados e grande quantidade de lixo 

flutuando, principalmente após fortes chuvas, é comum avistar pessoas pescando na foz do 

arroio em meio à poluição, com riscos de adquirir doenças de veiculação hídrica. Entretanto, 

também no trecho inferior do rio dos Sinos, no arroio Sapucaia, o grande volume de água do 

Delta do Jacuí provoca uma diluição da carga poluidora neste ponto, sendo um bom local para 

pesca pela quantidade de peixes, porém a qualidade do pescado deve ser objeto de estudos. 

 Assim, o descritor para o PVE6.2 foi operacionalizado através de um descritor 

indireto, sendo identificados cinco estados possíveis. Não existem, portanto, combinações de 

estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de forma direta. A 

Figura A2.28 abaixo apresenta a identificação dos estados possíveis para o PVE6.2 e o 

Quadro A2.22 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação 

dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem 

uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um 

nível inferior. Além disso, a avaliação de uma ação que possua qualquer nível intermediário 

entre os níveis pode ser facilmente calculada através de uma interpolação linear. 
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Figura A2.28. Identificação dos Estados Possíveis do PVE6.2 – Pesca Recreativa. 
 
 
- Descritor do PVE6.2 – Pesca Recreativa: 
 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N5 

 
Em 100% dos cursos d'água a pesca recreativa pode ser realizada 
 

  

 
N4 

 
Em 75% dos cursos d'água a pesca recreativa pode ser realizada 
 

  
Bom 

 
N3 

 
Em 50% dos cursos d'água a pesca recreativa pode ser realizada 
 

  
 

 
N2 

 
Em 25% dos cursos d'água a pesca recreativa pode ser realizada 
 

  
Neutro 

 
N1 

 
Em nenhum dos cursos d'água a pesca recreativa pode ser realizada 
 

  
 

Quadro A2.22. Descritor do PVE6.2 – Pesca Recreativa. 
 

6.3) Descritor do PVE6.3 – Áreas Verdes: 

 O PVE6.3 – Áreas Verdes avalia a existência de parques e reservas ecológicas 

disponíveis para recreação e harmonia paisagística da população da bacia hidrográfica do rio 

dos Sinos. Algumas Unidades de Conservação estão localizadas na bacia, ou dentro dos 

limites definidos pelo divisor de águas ou nas suas proximidades. Destacam-se entre elas, 

devido às suas dimensões e à representatividade das espécies presentes, a Floresta Nacional 

de São Francisco de Paula (1.140 ha), Floresta Nacional de Canela (500 ha), Reserva 

Biológica da Serra Geral (1.700 ha), Parque Zoológico (822 ha) e APA Morro da Borrussia 

(617,5 ha). A manutenção dessas Unidades passa a ser fundamental para a bacia, a partir de 

PVE6.2 – Pesca
Recreativa

A. Em 100% dos cursos 
d‘água a pesca recreativa 
pode ser realizada
B. Em 75% dos cursos 
d‘água a pesca recreativa 
pode ser realizada
C. Em 50% dos cursos 
d‘água a pesca recreativa 
pode ser realizada
D. Em 25% dos cursos 
d‘água a pesca recreativa 
pode ser realizada
E. Em nenhum dos cursos 
d‘água a pesca recreativa 
pode ser realizada
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um contexto que se caracteriza pela devastação da vegetação original, constituindo ainda 

abrigo para a fauna nativa, a qual inclui, atualmente, diversas espécies classificadas como 

ameaçadas de extinção. 

 Assim, o descritor para o PVE6.3 foi operacionalizado através de um descritor 

indireto, sendo identificados quatro estados possíveis. Não existem, portanto, combinações de 

estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de forma direta. A 

Figura A2.29 abaixo apresenta a identificação dos estados possíveis para o PVE6.3 e o 

Quadro A2.23 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação 

dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem 

uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um 

nível inferior.  

 
Figura A2.29. Identificação dos Estados Possíveis do PVE6.3 – Áreas Verdes. 
 
 
- Descritor do PVE6.3 – Áreas Verdes: 
 
Níveis de 
Impacto Descrição 

Representação 
 Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N4 

 
Existem muitos parques e reservas ecológicas disponíveis para 
atividades de recreação e para harmonia paisagística 

  
Bom 

 
N3 

 
Existem poucos parques e reservas ecológicas disponíveis para 
atividades de recreação e para harmonia paisagística 

  
 

 
N2 

 
Existem poucos parques e reservas ecológicas disponíveis e apenas 
para harmonia paisagística 

  
Neutro 

 
N1 

 
Não existem parques e reservas ecológicas disponíveis para 
atividades de recreação e para harmonia paisagística 

  
 

Quadro A2.23. Descritor do PVE6.3 – Áreas Verdes. 
 
 

PVE6.3 – Áreas
Verdes

A. Existem muitos parques e reservas 
ecológicas disponíveis para recreação 
e para harmonia paisagística
B. Existem poucos parques e reservas
ecológicas disponíveis para recreação 
e para harmonia paisagística

D. Não existem parques e reservas
ecológicas disponíveis para recreação
e harmonia paisagística

C. Existem poucos parques e reservas
ecológicas disponíveis e apenas para 
harmonia paisagística
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7) DESCRITOR DO PVF7 – CIDADANIA: 

 O PVF7 - Cidadania é descrito pelos descritores de 2 PVEs, conforme pode ser 

visualizado na Figura A2.30 abaixo. 

 
 
Figura A2.30. Descritor do PVF7 – Cidadania. 
 

7.1) Descritor do PVE7.1 – Participação nas Decisões: 

 O PVE7.1 – Participação nas Decisões avalia se existe Comitê de Bacia Hidrográfica 

na região, com infra-estrutura básica e recursos financeiros suficientes para o seu 

funcionamento, de modo que seja possível fazer a coordenação programática das atividades 

dos agentes públicos e privados, relacionados aos recursos hídricos, e se existem cursos para 

capacitar a população da bacia para  a tomada de decisões sobre a gestão das águas da bacia 

hidrográfica. 

 Assim, esse descritor foi operacionalizado através de um descritor construído e a 

Figura A2.31 abaixo apresenta a identificação dos Sub-PVEs e estados possíveis do PVE7.1 – 

Participação nas Decisões. O Quadro A2.24 apresenta a descrição do descritor em níveis de 

impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar 

que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível 

superior é sempre preferível a um nível inferior. 

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o PVE7.1 – Participação nas Decisões é construído com dois Sub-

Pontos de Vista Elementares: 1) – Comitê de Bacia Hidrográfica e 2) – Cursos de 

Capacitação. 

 

 

PVF7 – Cidadania

PVE7.1 – Participação 
nas Decisões

PVE7.2 – Educação 
Ambiental
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Figura A2.31. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do PVE7.1 – Participação nas Decisões. 
 
 
- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer sete combinações: 1. AD; 2. AE; 3. AF; 4. BD; 5. 

BE; 6. BF e 7. CF. 

 

- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N7 - AD; 2. 

N6 - AE; 3. N5 - AF; 4. N4 – BD; 5. N3 – BE; 6. N2 - BF e 7. N1 - CF. 

 

PVE7.1 – Participação 
nas Decisões

A. Existe Comitê de Bacia Hidrográfica com 
infra-estrutura básica e recursos financeiros 
suficientes para o seu funcionamento

C. Não existe Comitê de Bacia
Hidrográfica

Cursos de 
Capacitação

D. Existem cursos de capacitação e formação de 
pessoal para a tomada de decisões sobre os recursos
hídricos para toda sociedade da bacia

Comitê de
Bacia Hidrográfica 

B. Existe Comitê de Bacia Hidrográfica com 
infra-estrutura básica e recursos financeiros 
precários para o seu funcionamento 

E. Existem cursos de capacitação e formação de 
pessoal para a tomada de decisões sobre os recursos 
hídricos para usuários das águas da bacia

F. Não existem cursos de capacitação e formação
de pessoal para a tomada de decisões sobre os 
recursos hídricos da bacia
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- Descritor do PVE7.1 – Participação nas Decisões: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N7 

 

Existe Comitê de Bacia Hidrográfica com infra-estrutura básica e 
recursos financeiros suficientes para o seu funcionamento e existem 
cursos de capacitação e formação de pessoal para a tomada de 
decisões sobre os recursos hídricos para toda sociedade da bacia 

  
Bom 

 
N6 

 

Existe Comitê de Bacia Hidrográfica com infra-estrutura básica e 
recursos financeiros suficientes para o seu funcionamento e existem 
cursos de capacitação e formação de pessoal para a tomada de 
decisões sobre os recursos hídricos apenas para os usuários das águas 
da bacia 

  
 

 
N5 

 

Existe Comitê de Bacia Hidrográfica com infra-estrutura básica e 
recursos financeiros suficientes para o seu funcionamento, mas não 
existem cursos de capacitação e formação de pessoal para a tomada 
de decisões sobre os recursos hídricos da bacia 

  

 
N4 

Existe Comitê de Bacia Hidrográfica com infra-estrutura básica e 
recursos financeiros precários para o seu funcionamento, mas existem 
cursos de capacitação e formação de pessoal para a tomada de 
decisões sobre os recursos hídricos para toda sociedade da bacia 

  
 

 
N3 

Existe Comitê de Bacia Hidrográfica com infra-estrutura básica e 
recursos financeiros precários para o seu funcionamento e existem 
cursos de capacitação e formação de pessoal para a tomada de 
decisões sobre os recursos hídricos para os usuários das águas da 
bacia 

  
 

 
N2 

Existe Comitê de Bacia Hidrográfica com infra-estrutura básica e 
recursos financeiros precários para o seu funcionamento, mas não 
existem cursos de capacitação e formação de pessoal para a tomada 
de decisões sobre os recursos hídricos da bacia 

  
Neutro 

 
N1 

Não existe Comitê de Bacia Hidrográfica e não existem cursos de 
capacitação e formação de pessoal para a tomada de decisões sobre os 
recursos hídricos da bacia 

  

Quadro A2.24. Descritor do PVE7.1 – Participação nas Decisões. 
 

7.2) Descritor do PVE7.2 – Educação Ambiental: 

 O PVE7.2 – Educação Ambiental avalia a importância que é dada para a educação 

ambiental na bacia hidrográfica do rio dos Sinos, a partir da existência de programas de 

educação ambiental para toda a sociedade da bacia, nas escolas e nos meios de comunicação 

de massa. Também avalia se existem programas de orientação e treinamento para os 

produtores rurais da área da bacia, no que tange ao manejo adequado do solo e ao tratamento 

para os efluentes da pecuária, grave fonte de poluição hídrica na região da bacia. Esses 

programas para produtores rurais visam  melhorar o perfil cultural dos proprietários rurais, o 

que contribui para uma redução da evolução do agravamento dos problemas decorrentes dos 

processos erosivos e da poluição das águas da bacia referente aos agrotóxicos e à criação de 

animais. 

 Assim, esse descritor foi operacionalizado através de um descritor construído e a 

Figura A2.32 abaixo apresenta a identificação dos Sub-PVEs e estados possíveis do PVE7.2 –

Educação Ambiental. O Quadro A2.25 apresenta a descrição do descritor em níveis de 
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impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar 

que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível 

superior é sempre preferível a um nível inferior. 

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o PVE7.2 – Educação Ambiental é construído com dois Sub-Pontos 

de Vista Elementares: 1) – Programas de Educação Ambiental e 2) – Programas para 

Produtores Rurais. 

 
Figura A2.32. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do PVE7.2 – Educação Ambiental. 
 
 
- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer seis combinações: 1. AD; 2. AE; 3. BD; 4. BE; 5. 

CD e 6. CE. 

 

- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N6 - AD; 2. 

N5 - BD; 3. N4 – AE; 4. N3 – BE; 5. N2 - CD e 6. N1 - CE. 

PVE7.2 – Educação 
Ambiental

A. Existem programas de educação 
ambiental permanentes, nas escolas e 
nos meios de comunicação de massa

Programas de 
Educação Ambiental

C. Os programas de educação ambiental não 
são prioritários, podendo até serem inexistentes

B. Existem programas de educação 
ambiental permanentes,  que se desenvolvem
no âmbito das escolas 

Programas para 
Produtores Rurais

D. Existem programas de orientação e treinamento
para produtores rurais visando o manejo adequado
do solo e o tratamento dos efluentes da pecuária

E. Não existem programas de orientação e 
treinamento para os produtores rurais
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- Descritor do PVE7.2 – Educação Ambiental: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N6 

 

Existem programas de educação ambiental permanentes, nas escolas e 
nos meios de comunicação de massa, e existem programas de 
orientação e treinamento para produtores rurais visando o manejo 
adequado do solo e o tratamento dos efluentes da pecuária 

  
Bom 

 
N5 

 

Existem programas de educação ambiental permanentes, que se 
desenvolvem apenas no âmbito das escolas, e existem programas de 
orientação e treinamento para produtores rurais visando o manejo 
adequado do solo e o tratamento dos efluentes da pecuária 

  

 
N4 

Existem programas de educação ambiental permanentes, nas escolas e 
nos meios de comunicação de massa, mas não existem programas de 
orientação e treinamento para os produtores rurais 

  
 

 
N3 

Existem programas de educação ambiental permanentes, que se 
desenvolvem apenas no âmbito das escolas, e não existem programas 
de orientação e treinamento para produtores rurais 

  
Neutro 

 
N2 

Os programas de educação ambiental não são prioritários, podendo 
até serem inexistentes, mas existem programas de orientação e 
treinamento para produtores rurais visando o manejo adequado do 
solo e o tratamento dos efluentes da pecuária 

  

 
N1 

Os programas de educação ambiental não são prioritários, podendo 
até serem inexistentes, e não existem programas de orientação e 
treinamento para produtores rurais 

  

Quadro A2.25. Descritor do PVE7.2 – Educação Ambiental. 
 
 

DESCRITORES DOS PVFs DA ÁREA ECONÔMICA 

 
 
Figura A2.33. Pontos de Vista Fundamentais da Área Econômica. 

 

8) DESCRITOR DO PVF8 – CUSTO DA ÁGUA: 

 O PVF8 – Custo da Água avalia o custo da água para o abastecimento público, ou 

seja, o custo da água potável e sua relação com a degradação dos corpos d’água da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos. Assim, o PVF8 é avaliado em função dos custos de captação de 

água para abastecimento público, que podem ser baixos, se a qualidade das águas nos 

mananciais de captação forem adequadas, ou podem ser altos, caso a qualidade das águas dos 

mananciais de captação sejam tão ruins, que precisarão ser encontrados outros mananciais de 

RECUPERAÇÃO, 
CONSERVAÇÃO
E PRESERVAÇÃO
DOS RECURSOS 

HÍDRICOS DA BACIA 
HIDROGRÁFICA 

DO RIO DOS SINOS

Econômico

PVF8 – Custo da Água

PVF9 – Custo de Obras de Infra-Estrutura

PVF10 – Competitividade
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captação em outras localidades, até mais distantes da região da bacia, o que irá aumentar os 

custos de captação que, certamente, serão repassados para o consumidor. Da mesma forma, 

são avaliados os custos para o tratamento da água para abastecimento público, que serão 

baixos se a água captada apresentar qualidade adequada, ou serão elevados, caso a água 

captada seja de qualidade inadequada para o abastecimento público, exigindo sofisticados 

sistemas de tratamento para potabilização da água, ou até mesmo inviabilizando o seu uso 

para este fim. Em última análise, quem bebe a água tratada paga mais ou menos pela água 

limpa, em função da maior ou menor limpeza da água captada nos mananciais de 

abastecimento público. 

 Assim, o descritor para este PVF foi operacionalizado através de um descritor 

construído e a Figura A2.34 abaixo apresenta a identificação dos PVEs e estados possíveis do 

PVF8 – Custo da Água. O Quadro A2.26 apresenta a descrição do descritor em níveis de 

impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar 

que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível 

superior é sempre preferível a um nível inferior. 

- Identificação dos Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o PVF8 – Custo da Água é construído com dois Pontos de Vista 

Elementares: 1) – Custos de Captação da Água e 2) – Custos de Tratamento da Água. 

 

 
Figura A2.34. Identificação dos PVEs e Estados Possíveis do PVF8 – Custo da Água. 
 

- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer quatro combinações: 1. AC; 2. AD; 3. BC e 4. BD. 

 

 

PVF8 – Custo da Água

PVE8.1 - Custos de 
Captação

PVE8.2 - Custos de 
Tratamento

A. Baixos custos de captação 
(a água pode ser captada em 
localidades próximas)

C. Baixos custos de tratamento 
(a água captada é de boa 
qualidade)

B. Altos custos de captação 
(a água precisa ser captada 
em localidades distantes)

D. Altos custos de tratamento 
(a água captada é de qualidade
ruim)
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- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N4 - AC; 2. 

N3 - BC; 3. N2 – AD e 4. N1 – BD. 

 

- Descritor do PVF8 – Custo da Água: 
 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N4 

Baixos custos de captação de água (a água pode ser captada em 
localidades próximas) e baixos custos de tratamento de água (a 
água captada é de boa qualidade) 

  
Bom 

 
N3 

 

Altos custos de captação de água (a água precisa ser captada em 
localidades mais distantes), mas baixos custos de tratamento de 
água (a água captada é de boa qualidade) 

  
 

 
N2 

Baixos custos de captação de água (a água pode ser captada em 
localidades próximas), mas altos custos de tratamento de água (a 
água captada é de qualidade ruim) 

  
Neutro 

 
N1 

Altos custos de captação de água (a água precisa ser captada em 
localidades distantes) e altos custos de tratamento de água (a água 
captada é de qualidade ruim) 

  
 

Quadro A2.26. Descritor do PVF8 – Custo da Água. 

 

9) DESCRITOR DO PVF9 – CUSTOS ESTRUTURAIS E NÃO ESTRUTURAIS: 

 O PVF9 -  Custos Estruturais e Não Estruturais avalia os custos totais anuais para 

tratar e/ou minimizar as fontes de poluição da bacia hidrográfica do rio dos Sinos. As medidas 

mitigadoras das fontes de poluição da bacia podem ser de caráter estrutural e não estrutural. 

As medidas estruturais se referem às intervenções físicas na bacia e podem ser convencionais 

ou não convencionais. As medidas estruturais convencionais se referem à construção de obras 

de engenharia,  como construção de estações de tratamento de esgoto (ETEs), implantação de 

redes coletoras de esgotos, estações de bombeamento e outros. As medidas estruturais não 

convencionais dizem respeito à proteção das matas ciliares mediante revegetação, por 

exemplo, execução de diques de segurança para retenção das drenagens originadas em áreas 

de atividades agropecuárias e etc. Já as medidas não estruturais são aquelas que não implicam 

intervenções físicas diretas na bacia, como a implementação de programas de educação 

ambiental e de orientação e treinamento para os produtores rurais. 

 Assim, os custos estruturais avaliam os custos totais anuais (investimento, operação e 

manutenção) para implementar medidas estruturais, como a construção de estações de 

tratamento de esgoto (ETEs), para mitigar as fontes de poluição dos recursos hídricos da bacia 

hidrográfica do rio dos Sinos.  
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 Os custos não estruturais avaliam os custos totais anuais para implementar medidas 

não estruturais para mitigar as fontes de poluição dos recursos hídricos da bacia hidrográfica 

do rio dos Sinos. Foram consideradas, como medidas não estruturais, os seguintes projetos e 

programas do COMITESINOS: Programa Permanente de Educação Ambiental, Projeto Peixe 

Dourado, Programa de Investimentos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Identificação e 

Sinalização dos Cursos D’Água da Bacia, Cadastro dos Usuários da Bacia e Fortalecimento 

Institucional do Comitê. Os valores desse descritor basearam-se nos Relatórios da Magna 

Engenharia – Simulação de uma Proposta de Gerenciamento dos Recursos Hídricos da Bacia 

do Rio dos Sinos (1996: 202) e em documentos do COMITESINOS (2002). 

 Assim, o descritor para o PVF9 foi operacionalizado através de um descritor 

construído e a Figura A2.35 abaixo apresenta a identificação dos PVEs e os estados possíveis 

do PVF9. O Quadro A2.27 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da 

identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores 

já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre 

preferível a um nível inferior. Além disso, a avaliação de uma ação que possua qualquer nível 

intermediário entre os níveis pode ser facilmente calculada através de uma interpolação linear. 

- Identificação dos Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o PVF9 – Custos Estruturais e Não Estruturais é construído com 

dois Pontos de Vista Elementares: 1) – Custos Estruturais (Obras de Infra-estrutura) e 2) – 

Custos Não Estruturais. 
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Figura A2.35. Identificação dos PVEs e Estados Possíveis do PVF9 – Custos Estruturais e Não 
Estruturais. 
 
 
- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer dez combinações: 1. AF; 2. AG; 3. BF; 4. BG; 5. 

CF; 6. CE; 7. DF; 8. DG; 9. EF e 10. EG. 

 

- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N10 - AF; 2. 

N9 - AG; 3. N8 - BF; 4. N7 - BG;  5. N6 - CF; 6. N5 - CG; 7. N4 – DF; 8. DG; 9. EF e 10. N1 

- EG. 

A. US$ 56.000.000 (existem recursos financeiros para 
tratar todas as fontes de poluição - efluentes domésticos,
efluentes industriais, resíduos sólidos domésticos,
efluentes agrícolas e áreas degradadas)

B. US$ 9.000.000 (existem recursos financeiros para 
tratar todas as fontes de poluição - efluentes domésticos,
resíduos sólidos domésticos, efluentes agrícolas e áreas 
degradadas – com exceção dos efluentes industriais)

D. US$ 2.000.000 (existem recursos financeiros 
para tratar algumas fontes de poluição, como
efluentes agrícolas e áreas degradadas)

C. US$ 7.000.000 (existem recursos financeiros 
para tratar algumas fontes de poluição, como efluentes 
domésticos, resíduos sólidos domésticos e efluentes 
agrícolas)
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G. US$ 0 (não existem recursos 
financeiros para a a implementação
medidas não estruturais)

F. US$ 1.000.000 (existem recursos
financeiros para implementação das
medidas não estruturais)  

PVF9 – Custos Estruturais 
e Não Estruturais

PVE9.1 – Custos Estruturais 
(Obras de Infra-Estrutura)

PVE9.2 – Custos Não 
Estruturais 

E. US$ 0 (não existem recursos financeiros para 
tratar nenhuma das fonte de poluição dos recursos 
hídricos da bacia serão tratadas)
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- Descritor do PVF9 – Custos Estruturais e Não Estruturais: 
Níveis de 
Impacto Descrição 

Representação 
 Simbólica 

Níveis de 
Referência 

N10 US$ 56.000.000 (existem recursos financeiros para tratar todas as  
fontes de poluição - efluentes domésticos, efluentes industriais, 
resíduos sólidos domésticos, efluentes agrícolas e áreas 
degradadas) + US$ 1.000.000 (existem recursos financeiros para as 
medidas não estruturais) = US$ 57.000.000,00  

  
 

N9 US$ 56.000.000 (existem recursos financeiros para tratar todas as  
fontes de poluição - efluentes domésticos, efluentes industriais, 
resíduos sólidos domésticos, efluentes agrícolas e áreas 
degradadas) + US$ 0 (não existem recursos financeiros para as 
medidas não estruturais) = US$ 56.000.000,00  

  
 

N8 US$ 9.000.000 (existem recursos financeiros para tratar todas as 
fontes de poluição - efluentes domésticos, resíduos sólidos domésticos, 
efluentes agrícolas e áreas degradadas - com exceção dos efluentes 
industriais) + US$ 1.000.000 (existem recursos financeiros para as 
medidas não estruturais) = US$ 10.000.000,00 

  
Bom 

N7 US$ 9.000.000 (existem recursos financeiros para tratar todas as 
fontes de poluição - efluentes domésticos, resíduos sólidos domésticos, 
efluentes agrícolas e áreas degradadas - com exceção dos efluentes 
industriais) + US$ 0 (não existem recursos financeiros para as 
medidas não estruturais) = US$ 9.000.000,00 

  

N6 US$ 7.000.000 (existem recursos financeiros para tratar algumas 
fontes de poluição) + US$ 1.000.000 (existem recursos financeiros 
para as medidas não estruturais) = US$ 8.000.000,00 

  
 

N5 US$ 7.000.000 (existem recursos financeiros para tratar algumas 
fontes de poluição) + US$ 0 (não existem recursos financeiros para 
as medidas não estruturais) = US$ 7.000.000 

  

N4 US$ 2.000.000 (existem recursos financeiros para tratar algumas 
fontes de poluição) + US$ 1.000.000 (existem recursos financeiros 
para as medidas não estruturais) = US$ 3.000.000,00 

  

N3 US$ 2.000.000 (existem recursos financeiros para tratar algumas 
fontes de poluição) + US$ 0 (não existem recursos financeiros para 
as medidas não estruturais) = US$ 2.000.000 

 Neutro 

N2 US$ 0 (não existem recursos financeiros para tratar as fontes de 
poluição dos recursos hídricos da bacia) + US$ 1.000.000 (existem 
recursos financeiros para as medidas não estruturais) = US$ 
1.000.000 

  

N1 US$ 0 (não existem recursos financeiros para tratar as fontes de 
poluição dos recursos hídricos da bacia) + US$ 0 (não existem 
recursos financeiros para as medidas não estruturais) = US$ 0 

  

Quadro A2.27. Descritor do PVF9 – Custos Estruturais e Não Estruturais. 
 

10) DESCRITOR DO PVF10 – COMPETITIVIDADE 

 O PVF10 - Competitividade busca avaliar o desenvolvimento econômico na região 

da bacia e sua relação com a degradação dos cursos d’água da bacia e do meio ambiente em 

geral. É descrito pelos descritores de 2 PVEs, conforme pode ser visualizado na Figura A2.36 

abaixo. 
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Figura A2.36. Descritor do PVF10 – Competitividade. 

 

10.1) Descritor do PVE10.1 – Atratividade Industrial e Imobiliária: 

 O PVE10.1 – Atratividade Industrial e Imobiliária avalia as condições para o 

desenvolvimento econômico da região, em função do grau de atratividade industrial e 

imobiliária da bacia hidrográfica do rio dos Sinos e sua relação com a degradação dos cursos 

d’água e com a recuperação de áreas degradadas. Assim, à medida que são tomadas 

providências para despoluir as águas da bacia, a atratividade industrial aumenta, pois novas 

indústrias terão mais chances de instalarem-se na região, como as indústrias do ramo 

alimentício, por exemplo, que necessitam de água de boa qualidade para o desenvolvimento 

dos seus processos de produção. Além disso, as indústrias já instaladas na região poderão 

minimizar os seus custos relativos ao tratamento das águas utilizadas. Da mesma forma, à 

medida que as áreas degradadas pelo desmatamento, por atividades de mineração e pela 

própria degradação dos corpos d’água forem recuperadas, juntamente com as ações de 

despoluição dos cursos d’água da bacia, os loteamentos junto a estas áreas, que antes eram 

desvalorizados, irão aumentar o seu valor no mercado imobiliário, agilizando, assim, este 

setor de desenvolvimento. 

 Assim, o descritor para o PVE10.1 foi operacionalizado através de um descritor 

construído e a Figura A2.37 abaixo apresenta a identificação dos Sub-PVEs e os estados 

possíveis do PVE10.1 – Atratividade Industrial e Imobiliária. O Quadro A2.28 apresenta a 

descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação dos níveis de referência 

Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem uma estrutura de pré-

ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um nível inferior. 

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o PVE10.1 – Atratividade Industrial e Imobiliária é construído com 

dois Sub-Pontos de Vista Elementares: 1) – Atratividade Industrial e 2) – Atratividade 

Imobiliária. 

PVF10 – Competitividade

PVE10.1 – Atratividade 
Industrial e Imobiliária

PVE10.2 – Atratividade 
Turística
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Figura A2.37. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do PVE10.1 – Atratividade Industrial e 
Imobiliária. 
 

 
- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer quatro combinações: 1. AC; 2. AD; 3. BC e 4. BD. 

 

- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N4 - AC; 2. N3 

- AD; 3. N2 – BC e 4. N1 – BD. 

 

- Descritor do PVE10.1 – Atratividade Industrial e Imobiliária: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N4 

Alta atratividade para a instalação de novas indústrias na região 
pela boa qualidade da água e alta atratividade imobiliária devido à 
valorização do preço dos lotes junto às áreas recuperadas 

  
Bom 

 
N3 

 

Alta atratividade para a instalação de novas indústrias na região 
pela boa qualidade da água, mas baixa atratividade imobiliária 
devido à desvalorização do preço dos lotes junto às áreas 
degradadas 

  
 

 
N2 

Baixa atratividade para a instalação de novas indústrias na região 
devido à má qualidade das águas, mas alta atratividade imobiliária 
devido à valorização do preço dos lotes junto às áreas recuperadas 

  
Neutro 

 
N1 

Baixa atratividade para a instalação de novas indústrias na região 
devido à má qualidade das águas e baixa atratividade imobiliária 
devido à desvalorização do preço dos lotes junto às áreas 
degradadas 

  
 

Quadro A2.28. Descritor do PVE10.1 – Atratividade Industrial e Imobiliária. 
 

10.2) Descritor do PVE10.2 – Atratividade Turística: 

 O PVE10.2 – Atratividade Turística avalia a situação da bacia hidrográfica do rio dos 

Sinos frente à sua atratividade para atividades turísticas, mais especificamente o ecoturismo, e 

sua relação com a degradação dos cursos d’água da bacia. A prática de canoagem nos trechos 

Atratividade 
Industrial

Atratividade 
Imobiliária

A. Alta atratividade para a instalação 
de novas indústrias na região devido 
a boa qualidade das águas

B. Baixa atratividade para a instalação 
de novas indústrias na região devido a 
má qualidade das águas

C. Alta atratividade imobiliária devido 
a valorização do preço dos lotes junto 
às áreas recuperadas

D. Baixa atratividade imobiliária devido
a desvalorização do preço dos lotes junto 
às áreas degradadas

PVE10.1 – Atratividade 
Industrial e Imobiliária
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de cabeceiras do rio Paranhana, principalmente nos municípios de Canela e Três Coroas, 

caracteriza-se, atualmente, como uma atividade turística significativa, ao longo dos limites 

norte e leste da bacia, nas escarpas da Serra Geral. 

 Assim, o descritor para o PVE10.2 – Atratividade Turística foi operacionalizado 

através de um descritor construído e a Figura A2.38 abaixo apresenta a identificação dos Sub-

PVEs e estados possíveis do PVE10.2. O Quadro A2.29 apresenta a descrição do descritor em 

níveis de impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante 

lembrar que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um 

nível superior é sempre preferível a um nível inferior. 

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o PVE10.2 – Atratividade Turística é construído com dois Sub-

Pontos de Vista Elementares: 1) – Esportes Náuticos e 2) – Trilhas Ecológicas. 

 

 
Figura A2.38. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do PVE10.2 – Atratividade Turística. 
 
 
- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer nove combinações: 1. AD; 2. AE; 3. AF; 4. BD; 5. 

BE; 6. BF; 7. CD; 8. CE e 9. CF. 

 

- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N9 - AD; 2. N8 

- AE; 3. N7 – BD; 4. N6 - BE; 5. N5 - AF; 6. N4 – CD; 7. N3 – BF; 8. N2 - CE e 9. N1 - CF. 

PVE10.2 – Atratividade 
Turística

A. Existem quedas de água e regime  
torrencial para a prática de esportes náuticos
(p.ex. canoagem) na maioria dos cursos 
d‘água da bacia

Esportes
Náuticos

C. Não existem quedas de água e regime
torrencial para a prática de esportes náuticos 
(p.ex.canoagem) em nenhum dos cursos 
d‘água da bacia

Trilhas
Ecológicas

D. Existem trilhas ecológicas para
a prática de ecoturismo ao longo da
maioria dos cursos d‘água da bacia

F. Não existem trilhas ecológicas para
a prática de ecoturismo ao longo de
nenhum dos cursos d‘água da bacia

B. Existem quedas de água e regime 
torrencial para a prática de esportes náuticos
(p.ex. canoagem) em alguns cursos 
d‘água da bacia

E. Existem trilhas ecológicas para a 
prática de ecoturismo ao longo 
de alguns cursos d‘água da bacia
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- Descritor do PVE10.2 – Atratividade Turística: 
 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N9 

Existem quedas de água e regime torrencial para a prática de 
esportes náuticos (p. ex. canoagem) ao longo da maioria dos cursos 
d'água da bacia e existem trilhas ecológicas para a prática de 
ecoturismo ao longo da maioria dos cursos d'água da bacia 

  

 
N8 

Existem quedas de água e regime torrencial para a prática de 
esportes náuticos (p. ex. canoagem) ao longo da maioria dos cursos 
d'água da bacia e existem trilhas ecológicas para a prática de 
ecoturismo ao longo de alguns cursos d'água da bacia 

  
Bom 

 
N7 

Existem quedas de água e regime torrencial para a prática de 
esportes náuticos (p. ex. canoagem) ao longo de alguns cursos 
d'água da bacia e existem trilhas ecológicas para a prática de 
ecoturismo ao longo da maioria dos cursos d'água da bacia 

  

 
N6 

Existem quedas de água e regime torrencial para a prática de 
esportes náuticos (p. ex. canoagem) ao longo de alguns cursos 
d'água da bacia e existem trilhas ecológicas para a prática de 
ecoturismo ao longo de alguns cursos d'água da bacia 

  

 
N5 

Existem quedas de água e regime torrencial para a prática de 
esportes náuticos (p. ex. canoagem) ao longo da maioria dos cursos 
d'água da bacia, mas não existem trilhas ecológicas para a prática 
de ecoturismo ao longo de nenhum dos cursos d'água da bacia 

  

 
N4 

Não existem quedas de água e regime torrencial para a prática de 
esportes náuticos (p. ex. canoagem) ao longo de nenhum dos cursos 
d'água da bacia, mas existem trilhas ecológicas para a prática de 
ecoturismo ao longo da maioria dos cursos d'água da bacia 

  
 

 
N3 

 

Existem quedas de água e regime torrencial para a prática de 
esportes náuticos (p. ex. canoagem) ao longo de alguns cursos 
d'água da bacia, mas não existem trilhas ecológicas para a prática 
de ecoturismo ao longo de nenhum dos cursos d'água da bacia 

  
Neutro 

 
N2 

Não existem quedas de água e regime torrencial para a prática de 
esportes náuticos (p. ex. canoagem) ao longo de nenhum dos cursos 
d'água da bacia, mas existem trilhas ecológicas para a prática de 
ecoturismo ao longo de alguns cursos d'água da bacia 

  
 

 
N1 

Não existem quedas de água e regime torrencial para a prática de 
esportes náuticos (p. ex. canoagem) ao longo de nenhum dos cursos 
d'água da bacia e não existem trilhas ecológicas para a prática de 
ecoturismo ao longo de nenhum dos cursos d'água da bacia 

  
 

Quadro A2.29. Descritor do PVE10.2 – Atratividade Turística. 

 

DESCRITORES DOS PVFs DA ÁREA POLÍTICO-INSTITUCIONAL: 

 
 
Figura A2.39. Pontos de Vista Fundamentais da Área Político-Institucional. 

 

Político-
Institucional

PVF12 – Fiscalização de Atividades de Risco 

PVF11 – Efetividade de Políticas Públicas

RECUPERAÇÃO, 
CONSERVAÇÃO
E PRESERVAÇÃO
DOS RECURSOS 

HÍDRICOS DA BACIA 
HIDROGRÁFICA 

DO RIO DOS SINOS
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11) DESCRITOR DO PVF11 – EFETIVIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 

 O PVF11 – Efetividade de Políticas Públicas é descrito pelos descritores de três 

PVEs, conforme pode ser visualizado na Figura A2.40 abaixo. 

 

 
 
Figura A2.40. Descritor do PVF11 - Efetividade de Políticas Públicas. 

 

11.1) Descritor do PVE11.1 – Sistema de Gestão de Recursos Hídricos: 

 O PVE11.1 – Sistema de Gestão de Recursos Hídricos busca avaliar a efetividade da 

política pública de gestão dos recursos hídricos, em função da implementação dos 

instrumentos de planejamento e gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio dos 

Sinos. 

 Assim, o descritor para o PVE11.1 foi operacionalizado através de um descritor 

construído e a Figura A2.41 abaixo apresenta a identificação dos Sub-PVEs e os estados 

possíveis do PVE10.2. O Quadro A2.30 apresenta a descrição do descritor em níveis de 

impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar 

que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível 

superior é sempre preferível a um nível inferior. 

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o PVE11.1 – Sistema de Gestão de Recursos Hídricos é construído 

com dois Sub-Pontos de Vista Elementares: 1) – Instrumentos de Planejamento e 2) – 

Instrumentos de Gestão. 

 

 

 

PVF11 – Efetividade de 
Políticas Públicas

PVE11.1 – Sistema de Gestão 
de Recursos Hídricos

PVE11.2 – Programas de 
Incentivos Ambientais

PVE11.3 – Monitoramento 
da Qualidade Ambiental
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Figura A2.41. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do PVE11.1 – Sistema de Gestão de 
Recursos Hídricos. 
 
 
- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer seis combinações: 1. AD; 2. AE; 3. AF; 4. BE; 5. 

BF e 6. CF. 

 
- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N6 - AD; 2. N5 

- AE; 3. N4 – AF; 4. N3 – BE; 5. N2 - BF e 6. N1 - CF. 

 
- Descritor do PVE11.1 – Sistema de Gestão de Recursos Hídricos: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N6 

O Enquadramento dos Corpos D'Água em Classes de Uso 
Preponderantes e o Plano de Bacia estão implementados, assim 
como a Outorga e a Cobrança pelo Uso da Água também estão 
implementados 

  
Bom 

 
N5 

 

O Enquadramento dos Corpos D'Água em Classes de Uso 
Preponderantes e o Plano de Bacia estão implementados e a 
Outorga pelo Uso da Água está implementada 

  
 

 
N4 

O Enquadramento dos Corpos D'Água em Classes de Uso 
Preponderantes e o Plano de Bacia estão implementados, mas nem 
a Outorga e nem a Cobrança pelo Uso da Água estão 
implementadas 

  
 

 
N3 

O Enquadramento dos Corpos D'Água em Classes de Uso 
Preponderantes está implementado e a Outorga pelo Uso da Água 
está implementada 

  
 

 
N2 

 

O Enquadramento dos Corpos D'Água em Classes de Uso 
Preponderantes está implementado, mas nem a Outorga e nem a 
Cobrança pelo Uso da Água estão implementadas 

  
Neutro 

 
N1 

 

Nem o Enquadramento dos Corpos D'Água em Classes de Uso 
Preponderantes e nem o Plano de Bacia estão implementados, 
assim como a Outorga e a Cobrança pelo Uso da Água também não 
estão implementadas 

  

Quadro A2.30. Descritor do PVE11.1 – Sistemas de Gestão de Recursos Hídricos. 

PVE11.1 – Sistema de Gestão 
de Recursos Hídricos

Instrumentos 
de Planejamento

Instrumentos 
de Gestão

D. A Outorga e a Cobrança pelo 
Uso da Água estão implementados

E. A Outorga pelo Uso da Água 
está implementada

A. O Enquadramento dos Corpos D‘Água
em Classes de Uso Preponderantes e o 
Plano de Bacia estão implementados

B. O Enquadramento dos Corpos D‘Água
em Classes de Uso Preponderantes está 
implementado 

C. Nem o Enquadramento dos Corpos 
D‘Água em Classes de Uso Preponderantes
e nem o Plano de Bacia estão implementados

F. Nem a Outorga e nem a Cobrança
pelo Uso da Água estão implementadas
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11.2) Descritor do PVE11.2 – Programas de Incentivos Ambientais: 

 O PVE11.2 – Programas de Incentivos Ambientais avalia a efetividade da política 

pública de gestão de recursos hídricos a partir da existência de programas de incentivos a 

empresas e municípios que executam planos e programas de proteção e preservação de 

recursos hídricos, como o ICMS Ecológico, e de programas de gestão ambiental mais amplos, 

para várias bacias, como o Pró-Guaíba (Programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

para promover o desenvolvimento ecologicamente sustentável e socialmente justo da Região 

Hidrográfica do Guaíba), que possam contemplar projetos e programas de recuperação e 

preservação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos. 

 Assim, o descritor para o PVE11.2 foi operacionalizado através de um descritor 

construído e a Figura A2.42 abaixo apresenta a identificação dos Sub-PVEs e estados 

possíveis do PVE11.2. O Quadro A2.31 apresenta a descrição do descritor em níveis de 

impacto, além da identificação dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar 

que os descritores já possuem uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível 

superior é sempre preferível a um nível inferior. 

- Identificação dos Sub-Pontos de Vista Elementares (Sub-PVEs) e Estados Possíveis: 

 O descritor para o PVE11.2 – Programas de Incentivos Ambientais é construído com 

dois Sub-Pontos de Vista Elementares: 1) – Programas de Incentivos Governamentais e 2) – 

Programas de Gestão Ambiental. 

 
Figura A2.42. Identificação dos Sub-PVEs e Estados Possíveis do PVE11.2 – Programas de Incentivos 
Ambientais. 
 
 
 
 

Programas de Incentivos 
Governamentais

A. Existem programas de incentivos governamentais 
à empresas e/ou municípios que executam planos e 
programas de proteção e preservação dos recursos 
hídricos

B. Não existem programas de incentivo governamentais 
à empresas e/ou municípios que executam planos e 
programas de proteção e preservação dos recursos 
hídricos

Programas de Gestão  
Ambiental

C. Existem programas de gestão ambiental mais 
amplos (várias bacias) que contemplam ações de 
recuperação e proteção dos recursos hídricos da bacia

D. Não existem programas de gestão ambiental mais 
amplos (várias bacias) que contemplam ações de
recuperação e proteção dos recursos hídricos da bacia

PVE11.2 – Programas de 
Incentivos Ambientais
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- Combinações Possíveis entre os Estados: 

 Com os estados, podem-se fazer quatro combinações: 1. AC; 2. AD; 3. BC e 4. BD. 

 

- Hierarquização das Possíveis Combinações entre os Estados: 

 A hierarquização das possíveis combinações fica da seguinte forma: 1. N4 - AC; 2. 

N3 - AD; 3. N2 – BC e 4. N1 – BD. 

 

- Descritor do PVE11.2 – Programas de Incentivos Ambientais: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N4 

Existem programas de incentivos a empresas e/ou municípios que 
executam planos e programas de proteção e preservação de 
recursos hídricos e existem programas de gestão ambiental mais 
amplos (várias bacias) que contemplam ações de recuperação e 
proteção dos recursos hídricos da bacia do rio dos Sinos 

  
Bom 

 
N3 

 

Existem programas de incentivos a empresas e/ou municípios que 
executam planos e programas de proteção e preservação de 
recursos hídricos, mas não existem programas de gestão ambiental 
mais amplos (várias bacias) que contemplam ações de recuperação 
e proteção dos recursos hídricos da bacia do rio dos Sinos 

  
 

 
N2 

Não existem programas de incentivos a empresas e/ou municípios 
que executam planos e programas de proteção e preservação de 
recursos hídricos, mas existem programas de gestão ambiental mais 
amplos (várias bacias) que contemplam ações de recuperação e 
proteção dos recursos hídricos da bacia do rio dos Sinos 

  
Neutro 

 
N1 

Não existem programas de incentivos a empresas e/ou municípios 
que executam planos e programas de proteção e preservação de 
recursos hídricos e não existem programas de gestão ambiental 
mais amplos (várias bacias) que contemplam ações de recuperação 
e proteção dos recursos hídricos da bacia do rio dos Sinos 

  
 

Quadro A2.31. Descritor do PVE11.2 – Programas de Incentivos Ambientais. 
 

11.3) Descritor do PVE11.3 – Monitoramento da Qualidade Ambiental: 

 O PVE11.3 – Monitoramento da Qualidade Ambiental avalia a efetividade da 

política pública de gestão de recursos hídricos a partir da existência de rede de monitoramento 

de qualidade da água, da densidade das estações de amostragem ao longo dos cursos d’água 

da bacia e da sistematização dos períodos de coleta e análise dos dados. 

 Assim, o descritor para o PVE11.3 foi operacionalizado através de um descritor 

indireto, sendo identificados quatro estados possíveis. Não existem, portanto, combinações de 

estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de forma direta. A 

Figura A2.43 abaixo apresenta a identificação dos estados possíveis para o PVE11.3 e o 

Quadro A2.32 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação 

dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem 



 543

uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um 

nível inferior. 

 
Figura A2.43. Identificação dos Estados Possíveis do PVE11.3 – Monitoramento da Qualidade Ambiental. 
 
 

- Descritor do PVE11.3 – Monitoramento da Qualidade Ambiental: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N4 

Existe densa rede de monitoramento da qualidade da água, com 
estações de amostragem ao longo de todos os cursos d'água da 
bacia e períodos de coleta e análise de água sistemáticos 

  
Bom 

 
N3 

Existe rede de monitoramento da qualidade da água, mas com 
estações de amostragem apenas em alguns cursos d'água da bacia, e  
períodos de coleta e análise de água sistemáticos 

  

 
N2 

Existe rede de monitoramento da qualidade da água, mas com 
estações de amostragem apenas em alguns cursos d'água da bacia e 
os períodos de coleta e análise de água não são sistematizados 

  
Neutro 

 
N1 

Não existe rede de monitoramento da qualidade da água, com 
estações de amostragem de água ao longo dos cursos d'água da 
bacia 

  
 

Quadro A2.32. Descritor do PVE11.3 – Monitoramento da Qualidade Ambiental. 
 
 

12) DESCRITOR DO PVF12 – FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RISCO: 

 O PVF12 – Fiscalização de Atividades de Risco é descrito pelos descritores de dois 

PVEs, conforme pode ser visualizado na Figura A2.44 abaixo. 

 

 

PVE11.3 – Monitoramento da Qualidade 
Ambiental

A. Existe densa rede de monitoramento da qualidade 
da água, com estações de amostragem ao longo de 
todos os cursos d‘água da bacia, e períodos de coleta 
e análises de água sistemáticos

B. Existe rede de monitoramento da qualidade da
água, mas com estações de amostragem apenas em
alguns cursos d‘água da bacia, e períodos de coleta 
e análises de água sistemáticos

D. Não existe rede de monitoramento da qualidade da
água, com estações de amostragem de água ao longo 
dos cursos d‘água da bacia

C. Existe rede de monitoramento da qualidade da
água, mas com estações de amostragem apenas em
alguns cursos d‘água da bacia e os períodos de coleta e 
análises de água não são sistematizados
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Figura A2.44. Descritor do PVF12 – Fiscalização de Atividades de Risco. 

 

12.1) Descritor do PVE12.1 – Atividades Potencialmente Poluidoras: 

 O PVE12.1 – Atividades Potencialmente Poluidoras avalia se existe fiscalização, por 

parte do órgão ambiental responsável, sobre as atividades potencialmente poluidoras dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, como o lançamento de efluentes 

industriais, a extração de areia do leito dos rios e arroios, os aterros de resíduos sólidos e etc. 

 Assim, o descritor para o PVE12.1 foi operacionalizado através de um descritor 

indireto, sendo identificados quatro estados possíveis. Não existem, portanto, combinações de 

estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de forma direta. A 

Figura A2.45 abaixo apresenta a identificação dos estados possíveis para o PVE12.1 e o 

Quadro A2.33 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação 

dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem 

uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um 

nível inferior. 

 
Figura A2.45. Identificação dos Estados Possíveis do PVE12.1 – Atividades Potencialmente Poluidoras. 
 
 

PVE12.1 – Atividades 
Potencialmente Poluidoras

PVF12 – Fiscalização de 
Atividades de Risco

PVE12.2 – Mapeamentos 
do Uso do Solo

PVE12.1 – Atividades 
Potencialmente Poluidoras

A. Existe um controle rigoroso sobre todas as 
atividades potencialmente poluidoras (indústrias, 
exploração mineral, aterros de resíduos sólidos 
domésticos) dos cursos  d‘água da bacia

B. Existe um controle rigoroso sobre as atividades 
potencialmente poluidoras dos ramos industrial
e da exploração de minérios nos cursos d‘água 
da bacia ou dos aterros de resíduos sólidos domésticos

D. Não existe nenhum tipo de controle 
sobre as atividades potencialmente poluidoras
dos cursos d‘água da bacia

C. Existe um controle rigoroso apenas sobre 
as atividades potencialmente poluidoras do ramo 
industrial nos cursos d‘água da bacia
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- Descritor do PVE12.1 – Atividades Potencialmente Poluidoras: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N4 

Existe um controle rigoroso sobre todas as atividades 
potencialmente poluidoras (indústrias, exploração mineral, aterros 
de resíduos sólidos domésticos) dos cursos d'água da bacia 

  
Bom 

 
N3 

Existe um controle rigoroso sobre as atividades potencialmente 
poluidoras dos ramos industrial e de exploração de minérios nos 
cursos d'água da bacia ou dos aterros de resíduos sólidos 

  

 
N2 

Existe um controle rigoroso apenas sobre as atividades 
potencialmente poluidoras do ramo industrial nos cursos d'água da 
bacia 

  
Neutro 

 
N1 

Não existe nenhum tipo de controle sobre as atividades 
potencialmente poluidoras dos cursos d'água da bacia 
 

  
 

Quadro A2.33. Descritor do PVE12.1 – Atividades Potencialmente Poluidoras. 
 

12.2) Descritor do PVE12.2 – Mapeamentos do Uso do Solo: 

 O PVE12.2 – Mapeamentos do Uso do Solo avalia se são feitos mapeamentos do uso 

do solo da bacia hidrográfica do rio dos Sinos, assim como a atualização desses dados, com 

vistas à restrição e à fiscalização de explorações agrícolas, por exemplo, que não sejam 

compatíveis ou adequadas para áreas de alto risco potencial de erosão, controlando o 

desmatamento e a devegetação de áreas, acima dos limites admissíveis. O mapeamento do uso 

do solo pode ser feito através da aquisição de imagens satélites, confecção de mosaicos 

fotográficos, cartas hidrogeológicas e elaboração de mapas básicos digitais. 

 Assim, o descritor para o PVE12.2 foi operacionalizado através de um descritor 

indireto, sendo identificados quatro estados possíveis. Não existem, portanto, combinações de 

estados, de modo que se pode fazer a descrição dos níveis de impacto de forma direta. A 

Figura A2.46 abaixo apresenta a identificação dos estados possíveis para o PVE12.2 e o 

Quadro A2.34 apresenta a descrição do descritor em níveis de impacto, além da identificação 

dos níveis de referência Bom e Neutro. É importante lembrar que os descritores já possuem 

uma estrutura de pré-ordem completa, ou seja, um nível superior é sempre preferível a um 

nível inferior. 
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Figura A2.46. Identificação dos Estados Possíveis do PVE12.2 – Mapeamentos do Uso do Solo. 

 

- Descritor do PVE12.2 – Mapeamentos do Uso do Solo: 
Níveis de 
Impacto 

Descrição Representação 
Simbólica 

Níveis de 
Referência 

 
N4 

Existem mapeamentos do uso do solo, sempre atualizados, para 
controle constante das atividades de desmatamento e devegetação 
além dos limites admissíveis 

  
Bom 

 
N3 

Existem mapeamentos do uso do solo, sempre atualizados, mas o 
controle sobre as atividades de desmatamento e devegetação além 
dos limites admissíveis não é constante 

  

 
N2 

Existem mapeamentos do uso do solo, mas não são atualizados com 
freqüência, e o controle sobre as atividades de desmatamento e 
devegetação além dos limites admissíveis não é constante 

  
Neutro 

 
N1 

Não existem mapeamentos do uso do solo, não existindo controle 
sobre as atividades de desmatamento e devegetação além dos 
limites admissíveis 

  
 

Quadro A2.34. Descritor do PVE12.2 – Mapeamentos do Uso do Solo. 
 
 
 

PVE12.2 – Mapeamentos do 
Uso do Solo

A. Existem mapeamentos do uso do solo, sempre atualizados,
para controle constante sobre as atividades de desmatamento 
e devegetação acima dos limites admissíveis

D. Não existem mapeamentos do uso do solo, não 
existindo controle sobre as atividades de desmatamento 
e devegetação acima dos limites admissíveis

B. Existem mapeamentos do uso do solo, sempre atualizados, 
mas o controle sobre as atividades de desmatamento e 
devegetação acima dos limites admissíveis não é constante
C. Existem mapeamentos do uso do solo, mas não são atualizados 
com freqüência, e o controle sobre as atividades de desmatamento 
e devegetação acima dos limites admissíveis não é constante
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FUNÇÕES DE VALOR E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PVFs DA ÁREA 

AMBIENTAL 

 As funções de valor e critérios de avaliação do PVF1 – Qualidade da Água foram 

apresentados no corpo do texto deste trabalho, no Capítulo 9, página 268. 

2) FUNÇÕES DE VALOR E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PVF2 – OCUPAÇÃO 

E MANEJO DO SOLO: 

 O PVF2 – Ocupação e Manejo do Solo foi operacionalizado através da construção de 

descritores para 2 PVEs e 10 Sub-PVEs. Assim, foi necessária a construção de matrizes de 

juízos de valor para cada um deles, resultando em uma função de valor para cada descritor. A 

partir da associação das funções de valor aos descritores, obteve-se os critérios de avaliação 

para os pontos de vista do PVF2. 

2.1) Função de Valor e Critério de Avaliação do Sub-PVE2.1.1 – Ocupação de Áreas 

Lindeiras aos Cursos D'Água: 

 A partir do descritor do Sub-PVE2.1.1 – Ocupação de Áreas Lindeiras aos Cursos 

D'Água, com quatro níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente 

com os decisores. O Sub-PVE2.1.1 – Ocupação de Áreas Lindeiras aos Cursos D'Água 

pertence ao PVE2.1 – Planejamento do Solo. Posteriormente, esta matriz de juízos de valor 

foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de valor do Sub-PVE2.1.1.  

 A Figura A3.1 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE2.1.1, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.1 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
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 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N4 0 3 4 5 100 100 
N3  0 3 4 70 50 
N2   0 4 40 0 
N1    0 0 - 67 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura A3.1. Função de Valor do Sub-PVE2.1.1 – Ocupação de Áreas Lindeiras aos Cursos D'Água. 

 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 2.1.1 – Ocupação de Áreas Lindeiras aos Cursos 

D'Água: 

 A partir da determinação de uma função de valor associada a um descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para um determinado Ponto de Vista. 

Desta forma, o Quadro A3.1 abaixo apresenta a construção do Sub-Critério2.1.1 - Ocupação 

de Áreas Lindeiras aos Cursos D'Água. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N4 Bom Nenhuma das áreas lindeiras aos cursos d'água está ocupada por  favelas e 
loteamentos irregulares  

100 

N3  25% das áreas lindeiras aos cursos d'água estão ocupadas por favelas e 
loteamentos irregulares 

50 

N2 
 

Neutro 50% das áreas lindeiras aos cursos d'água estão ocupadas por favelas e 
loteamentos irregulares 

0 

N1  75% ou mais das áreas lindeiras aos cursos d'água estão ocupadas por 
favelas e loteamentos irregulares 

- 67 

Quadro A3.1. Sub-Critério2.1.1 – Ocupação de Áreas Lindeiras aos Cursos D'Água . 
 
 
2.2) Função de Valor e Critério de Avaliação do Sub-PVE2.1.2 – Parcelamento do Solo: 

 A partir do descritor do Sub-PVE2.1.2 – Parcelamento do Solo, com quatro níveis de 

impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. O Sub-

PVE2.1.2 – Parcelamento do Solo pertence ao PVE2.1 – Planejamento do Solo. 

Função de Valor do Sub-PVE2.1.1 - Ocupação de Áreas Lindeiras aos 
Cursos D'Água
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Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que 

forneceu a função de valor do Sub-PVE2.1.2.  

 A Figura A3.2 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE2.1.2, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.2 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 
 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 

MACBETH 
Função de Valor 

Reescalonada 
N4 0 4 4 6 100 100 
N3  0 2 5 70 33 
N2   0 5 54 0 
N1    0 0 - 116 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura A3.2. Função de Valor do Sub-PVE2.1.2 – Parcelamento do Solo. 

 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 2.1.2 – Parcelamento do Solo: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE2.1.2 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE2.1.2 – 

Parcelamento do Solo. Assim, o Quadro A3.2 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 

2.1.2 – Parcelamento do Solo. 

 

 

Função de Valor do Sub-PVE2.1.2 - Parcelamento do Solo
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Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N4 Bom São observados critérios topográficos e de escoamento natural das águas 
para o parcelamento do solo, como para a definição de lotes e para o 
traçado do sistema viário 

100 

N3  São observados critérios escoamento natural das águas para o 
parcelamento do solo, como para a definição de lotes e para o traçado do 
sistema viário 

33 

N2 
 

Neutro São observados critérios topográficos para o parcelamento do solo, como 
para a definição de lotes e para o traçado do sistema viário 

0 

N1  Não é observados nenhum tipo de critério para o parcelamento do solo, 
como para a definição de lotes e para o traçado do sistema viário 

- 116 

Quadro A3.2. Sub-Critério2.1.2 – Parcelamento do Solo. 
 
 
2.3) Função de Valor e Critério de Avaliação do Sub-PVE2.2.1.1 – Mata Ciliar ao Longo 

dos Rios ou de Outros Cursos D'Água: 

 A partir do descritor do Sub-PVE2.2.1.1 – Mata Ciliar ao Longo dos Rios ou de 

Outros Cursos D’Água, com cinco níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de 

valor, juntamente com os decisores. O Sub-PVE2.2.1.1 – Mata Ciliar ao Longo dos Rios ou 

de Outros Cursos D’Água pertence ao Sub-PVE2.2.1 – Desmatamento, que pertence ao 

PVE2.2 – Manejo do Solo. Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no 

software MACBETH, que forneceu a função de valor do Sub-PVE2.2.1.1.  

 A Figura A3.3 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE2.2.1.1, a função de valor 

obtida através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da 

Figura A3.3 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A 

apresentação da função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente 

os decisores na legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos 

níveis de impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
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 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N5 0 3 4 5 6 100 150 
N4  0 3 4 5 75 100 
N3   0 3 4 50 50 
N2    0 3 25 0 
N1     0 0 - 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A3.3. Função de Valor do Sub-PVE2.2.1.1 – Mata Ciliar ao Longo dos Rios ou de Outros Cursos 
D'Água. 
 
 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 2.2.1.1 – Mata Ciliar ao Longo dos Rios ou de 

Outros Cursos D’Água: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE2.2.1.1 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE2.2.1.1 – 

Mata Ciliar ao Longo dos Rios ou de Outros Cursos D’Água. Assim, o Quadro A3.3 abaixo 

apresenta o Sub-Critério de Avaliação 2.2.1.1 – Mata Ciliar ao Longo dos Rios ou de Outros 

Cursos D’Água. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N5  Em 100% dos cursos d'água da bacia é respeitada a largura mínima da 
faixa marginal de mata ciliar 

150 

N4 Bom Em 75% dos cursos d'água da bacia é respeitada a largura mínima da 
faixa marginal de mata ciliar 

100 

N3  Em 50% dos cursos d'água da bacia é respeitada a largura mínima da 
faixa marginal de mata ciliar 

50 

N2 
 

Neutro Em 25% dos cursos d'água da bacia é respeitada a largura mínima da 
faixa marginal de mata ciliar 

0 

N1  Em nenhum dos cursos d'água da bacia é respeitada a largura mínima 
da faixa marginal de mata ciliar 

- 50 

Quadro A3.3. Sub-Critério2.2.1.1 – Mata Ciliar ao Longo dos Rios ou de Outros Cursos D’Água. 
 

 

Função de Valor do Sub-PVE2.2.1.1 - Mata Ciliar ao Longo dos Rios ou de 
Outros Cursos D'Água
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2.4) Função de Valor e Critério de Avaliação do Sub-PVE2.2.1.2 – Floresta e Vegetação 

Natural nas Encostas com Declividade Superior a 45°: 

 A partir do descritor do Sub-PVE2.2.1.2 – Floresta e Vegetação Natural nas Encostas 

com Declividade Superior a 45°, com cinco níveis de impacto, construiu-se uma matriz de 

juízo de valor, juntamente com os decisores. O Sub-PVE2.2.1.2 – Floresta e Vegetação 

Natural nas Encostas com Declividade Superior a 45° pertence ao Sub-PVE2.2.1 – 

Desmatamento, que pertence ao PVE2.2 – Manejo do Solo. Posteriormente, esta matriz de 

juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de valor do Sub-

PVE2.2.1.2.  

 A Figura A3.4 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE2.2.1.2, a função de valor 

obtida através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da 

Figura A3.4 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A 

apresentação da função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente 

os decisores na legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos 

níveis de impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 
 

 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N5 0 3 4 5 6 100 150 
N4  0 3 4 5 75 100 
N3   0 3 4 50 50 
N2    0 3 25 0 
N1     0 0 - 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A4.4. Função de Valor do Sub-PVE2.2.1.2 – Floresta e Vegetação Natural nas Encostas com 
Declividade Superior a 45°. 
 
 

Função de Valor do Sub-PVE2.2.1.2 - Floresta e Vegetação Natural nas 
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Construção do Sub-Critério de Avaliação 2.2.1.2 – Floresta e Vegetação Natural nas 

Encostas com Declividade Superior a 45°: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE2.2.1.2 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE2.2.1.2 – 

Floresta e Vegetação Natural nas Encostas com Declividade Superior a 45°. Assim, o Quadro 

A3.4 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 2.2.1.2 – Floresta e Vegetação Natural nas 

Encostas com Declividade Superior a 45°. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N5  100% das encostas com declividade superior a 45° estão protegidas 
com florestas e/ou vegetação natural 

150 

N4 Bom 75% das encostas com declividade superior a 45° estão protegidas 
com florestas e/ou vegetação natural 

100 

N3  50% das encostas com declividade superior a 45° estão protegidas 
com florestas e/ou vegetação natural 

50 

N2 
 

Neutro 25% das encostas com declividade superior a 45° estão protegidas 
com florestas e/ou vegetação natural 

0 

N1  Nenhuma das encostas com declividade superior a 45° estão 
protegidas com florestas e/ou vegetação natural 

- 50 

Quadro A3.4. Sub-Critério2.2.1.2 – Floresta e Vegetação Natural nas Encostas com Declividade  
Superior a 45°. 
 

 
2.5) Função de Valor e Critério de Avaliação do Sub-PVE2.2.1.3 – Cobertura Vegetal dos 

Mananciais de Abastecimento Público: 

 A partir do descritor do Sub-PVE2.2.1.3 –, com cinco níveis de impacto, construiu-se 

uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. O Sub-PVE2.2.1.3 – Cobertura 

Vegetal dos Mananciais de Abastecimento Público pertence ao Sub-PVE2.2.1 – 

Desmatamento, que pertence ao PVE2.2 – Manejo do Solo. Posteriormente, esta matriz de 

juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de valor do Sub-

PVE2.2.1.3.  

 A Figura A3.5 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE2.2.1.3, a função de valor 

obtida através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da 

Figura A3.5 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A 

apresentação da função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente 

os decisores na legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos 

níveis de impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
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 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 

MACBETH 
Função de Valor 

Reescalonada 
N5 0 3 4 5 6 100 150 
N4  0 3 4 5 75 100 
N3   0 3 4 50 50 
N2    0 3 25 0 
N1     0 0 - 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A3.5. Função de Valor do Sub-PVE2.2.1.3 – Cobertura Vegetal dos Mananciais de Abastecimento 
Público. 
 
 
 
Construção do Sub-Critério de Avaliação 2.2.1.3 – Cobertura Vegetal de Mananciais de 

Abastecimento Público: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE2.2.1.3 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE2.2.1.3 – 

Cobertura Vegetal de Mananciais de Abastecimento Público. Assim, o Quadro A3.5 abaixo 

apresenta o Sub-Critério de Avaliação 2.2.1.3 – Cobertura Vegetal de Mananciais de 

Abastecimento Público. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N5  100% dos mananciais de abastecimento público estão protegidos com 
cobertura vegetal 

150 

N4 Bom 75% dos mananciais de abastecimento público estão protegidos com 
cobertura vegetal 

100 

N3  50% dos mananciais de abastecimento público estão protegidos com 
cobertura vegetal 

50 

N2 
 

Neutro 25% dos mananciais de abastecimento público estão protegidos com 
cobertura vegetal 

0 

N1  Nenhum dos mananciais de abastecimento público estão protegidos 
com cobertura vegetal 

- 50 

Quadro A3.5. Sub-Critério2.2.1.3 – Cobertura Vegetal de Mananciais de Abastecimento Público.  
 
 
 
 

Função de Valor do Sub-PVE2.2.1.3 - Cobertura Vegetal nos Mananciais de 
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2.6) Função de Valor e Critério de Avaliação do Sub-PVE2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo: 

 A partir do descritor do Sub-PVE2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo, com seis níveis de 

impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. O Sub-

PVE2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo pertence ao Sub-PVE2.2.2 – Erosão, que pertence ao 

PVE2.2 – Manejo do Solo. Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no 

software MACBETH, que forneceu a função de valor do Sub-PVE2.2.2.1.  

 A Figura A3.6 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE2.2.2.1, a função de valor 

obtida através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da 

Figura A3.6 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A 

apresentação da função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente 

os decisores na legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos 

níveis de impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 
 

 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N6 0 3 4 4 5 6 100 100 
N5  0 3 3 5 6 82 76 
N4   0 3 4 5 68 59 
N3    0 4 5 54 41 
N2     0 3 23 0 
N1      0 0 - 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A3.6. Função de Valor do Sub-PVE2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo. 
 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE2.2.2.1 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE2.2.2.1 – 

Função de Valor do Sub-PVE2.2.2.1 - Tipos e Usos do Solo
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Tipos e Usos do Solo. Assim, o Quadro A3.6 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 

2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N6 Bom A maior parte dos solos da bacia não são propensos à erosão natural e 
a maioria dos produtores rurais utiliza práticas conservacionistas de 
manejo do solo 

100 

N5  A maior parte dos solos da bacia não são propensos à erosão natural e  
uma pequena parte dos produtores rurais utiliza práticas 
conservacionistas de manejo do solo 

76 

N4  A maior parte dos solos da bacia não são propensos à erosão natural, 
mas nenhum dos produtores rurais utiliza práticas conservacionistas 
de manejo do solo 

59 

N3  A maior parte dos solos da bacia são propensos à erosão natural, mas 
a maioria dos produtores rurais utiliza práticas conservacionistas de 
manejo do solo 

41 

N2 
 

Neutro A maior parte dos solos da bacia são propensos à erosão natural e uma 
pequena parte dos produtores rurais utiliza práticas conservacionistas 
de manejo do solo 

0 

N1  A maior parte dos solos da bacia são propensos à erosão natural e 
nenhum dos produtores rurais utiliza práticas conservacionistas de 
manejo do solo 

- 30 

Quadro A3.6. Sub-Critério2.2.2.1 – Tipos e Usos do Solo.  
 
 

 
2.7) Função de Valor e Critério de Avaliação do Sub-PVE2.2.2.2 – Assoreamento dos Cursos 

D’Água: 

 A partir do descritor do Sub-PVE2.2.2.2 – Assoreamento dos Cursos D’Água, com 

três níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os 

decisores. O Sub-PVE2.2.2.2 –Assoreamento dos Cursos d’Água pertence ao Sub-PVE2.2.2 – 

Erosão, que pertence ao PVE2.2 – Manejo do Solo. Posteriormente, esta matriz de juízos de 

valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de valor do Sub-

PVE2.2.2.2.  

 A Figura A3.7 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE2.2.2.2 e a função de valor 

obtida através do software MACBETH. Neste caso, não houve necessidade de reescalonar a 

função de valor fornecida pelo método MACBETH devido ao fato dos níveis de impacto Bom 

e Neutro já coincidirem com os valores 0 e 100 da escala anterior. A parte inferior da Figura 

A3.7 apresenta a função de valor do Sub-PVE2.2.2.2 na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor no formato gráfico auxilia os decisores na legitimação dessas funções. 
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 N3 N2 N1 Função de Valor 

MACBETH 
N3 0 4 5 100 
N2  0 4 50 
N1   0 0 

 
 

 

 

 

 

Figura A3.7. Função de Valor do Sub-PVE2.2.2.2 – Assoreamento dos Cursos D'Água. 
 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 2.2.2.2 –Assoreamento dos Cursos D’Água: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE2.2.2.2 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE2.2.2.2 –

Assoreamento dos Cursos D’Água. Assim, o Quadro A3.7 abaixo apresenta o Sub-Critério de 

Avaliação 2.2.2.2 – Assoreamento dos Cursos D’Água. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N3 Bom O transporte de sedimentos carreados pelos cursos d'água é 
insignificante em todos os cursos d'água da bacia 

100 

N2 
 

 O transporte de sedimentos carreados pelos cursos d'água é 
significativo apenas em alguns cursos d'água da bacia 

50 

N1 Neutro O transporte de sedimentos carreados pelos cursos d'água é 
extremamente significativo em todos os cursos d'água da 
bacia, podendo ocasionar sérios problemas 

0 

Quadro A3.7. Sub-Critério2.2.2.2 – Assoreamento dos Cursos D’Água.  
 
 

 
2.8) Função de Valor e Critério de Avaliação do Sub-PVE2.2.3 – Exploração Mineral: 

 A partir do descritor do Sub-PVE2.2.3 – Exploração Mineral, com seis níveis de 

impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. O Sub-

PVE2.2.3 – Exploração Mineral pertence ao PVE2.2 – Manejo do Solo. Posteriormente, esta 

matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de valor 

do Sub-PVE2.2.3. 
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 A Figura A3.8 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE2.2.3, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.8 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 

 
 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 

MACBETH 
Função de Valor 

Reescalonada 
N6 0 3 4 4 5 6 100 124 
N5  0 3 4 5 5 84 100 
N4   0 4 4 5 68 78 
N3    0 3 4 37 35 
N2     0 2 10 0 
N1      0 0 - 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FiguraA3.8. Função de Valor Sub-PVE2.2.3 – Exploração Mineral. 

 
 
Construção do Sub-Critério de Avaliação 2.2.3 – Exploração Mineral: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE2.2.3 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE2.2.3 –

Exploração Mineral. Assim, o Quadro A3.8 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 

2.2.3 – Exploração Mineral. 
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Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N6  A maioria das atividades de exploração de areia do leito dos rios e 
arroios está regularizada e existem programas de recuperação para 
todas as áreas degradadas pela atividade de mineração 

124 

N5 Bom A maioria das atividades de exploração de areia do leito dos rios e 
arroios está regularizada e existem programas de recuperação para 
algumas áreas degradadas pela atividade de mineração 

100 

N4  A maioria das atividades de exploração de areia do leito dos rios e 
arroios está regularizada, mas não existem programas de recuperação 
para as áreas degradadas pela atividade de mineração 

78 

N3  A maioria das atividades de exploração de areia do leito dos rios e 
arroios não está regularizada, mas existem programas de recuperação 
para todas as áreas degradadas pela atividade de mineração 

35 

N2 
 

Neutro A maioria das atividades de exploração de areia do leito dos rios e 
arroios não está regularizada e existem programas de recuperação 
para algumas áreas degradadas pela atividade de mineração 

0 

N1  A maioria das atividades de exploração de areia do leito dos rios e 
arroios não está regularizada e não existem programas de recuperação 
para as áreas degradadas pela atividade de mineração 

- 14 

Quadro A3.8. Sub-Critério2.2.3 – Exploração Mineral.  
 
 

3) FUNÇÕES DE VALOR E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PVF3 – 

ECOSSISTEMAS IMPORTANTES: 

 O PVF3 – Ecossistemas Importantes foi operacionalizado através da construção de 

descritores para 3 PVEs e 6 Sub-PVEs. Assim, foi necessária a construção de matrizes de 

juízos de valor para cada um deles, resultando em uma função de valor para cada descritor. A 

partir da associação das funções de valor aos descritores, obteve-se os critérios de avaliação 

para os pontos de vista do PVF3. 

 

3.1) Função de Valor e Critério de Avaliação do Sub-PVE3.1.1 – Fauna Aquática: 

 A partir do descritor do Sub-PVE3.1.1 – Fauna Aquática, com oito níveis de 

impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. O Sub-

PVE3.1.1 – Fauna Aquática pertence ao PVE3.1 – Ecossistemas Aquáticos. Posteriormente, 

esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de 

valor do Sub-PVE3.1.1.  

 A Figura A3.9 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE31.1, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.9 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 
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legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 

 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de 
Valor 

MACBETH 

Função de 
Valor 

Reescalonada 
N8 0 3 3 4 4 5 5 6 100 100 
N7  0 3 3 4 4 5 6 88 75 
N6   0 2 3 4 4 5 76 50 
N5    0 3 4 4 5 69 37 
N4     0 2 3 5 51 0 
N3      0 2 4 42 - 18 
N2       0 4 35 - 34 
N1        0 0 - 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura A3.9. Função de Valor do Sub-PVE3.1.1 – Fauna Aquática. 
 
 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 3.1.1 Fauna Aquática: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE3.1.1 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE3.1.1 – 

Fauna Aquática. Assim, o Quadro A3.9 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 3.1.1 – 

Fauna Aquática. 
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Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N8 Bom Não existem problemas de mortandade de peixes, existem programas 
de repovoamento de rios e barragens com espécies nativas de peixes e 
o controle sobre a pesca predatória é alto 

100 

N7  Não existem problemas de mortandade de peixes, existem programas 
de repovoamento de rios e barragens com espécies nativas de peixes e 
o controle sobre a pesca predatória é baixo 

75 

N6  Não existem problemas de mortandade de peixes, não existem 
programas de repovoamento de rios e barragens com espécies nativas 
de peixes, mas o controle sobre a pesca predatória é alto 

50 

N5  Não existem problemas de mortandade de peixes, mas não existem 
programas de repovoamento de rios e barragens com espécies nativas 
de peixes e o controle sobre a pesca predatória é baixo 

37 

N4 Neutro Existem problemas de mortandade de peixes, mas existem programas 
de repovoamento de rios e barragens com espécies nativas de peixes e 
o controle sobre a pesca predatória é alto 

0 

N3  Existem problemas de mortandade de peixes, existem programas de 
repovoamento de rios e barragens com espécies nativas de peixes, 
mas o controle sobre a pesca predatória é baixo 

- 18 

N2 
 

 Existem problemas de mortandade de peixes, não existem programas 
de repovoamento de rios e barragens com espécies nativas de peixes, 
mas o controle sobre a pesca predatória é alto 

- 34 

N1  Existem problemas de mortandade de peixes, não existem programas 
de repovoamento de rios e barragens com espécies nativas de peixes e 
o controle sobre a pesca predatória é baixo 

- 106 

Quadro A3.9. Sub-Critério3.1.1 – Fauna Aquática.  
 
 

 
3.2) Função de Valor e Critérios de Avaliação do Sub-PVE3.1.2 – Plantas Aquáticas: 

 A partir do descritor do Sub-PVE3.1.2 – Plantas Aquáticas, com seis níveis de 

impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. O Sub-

PVE3.1.2 – Plantas Aquáticas pertence ao PVE3.1 – Ecossistemas Aquáticos. Posteriormente, 

esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de 

valor do Sub-PVE3.1.2.  

 A Figura A3.10 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE3.1.2, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.10 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
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 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 

MACBETH 
Função de Valor 

Reescalonada 
N6 0 2 3 3 4 5 100 100 
N5  0 3 3 4 5 90 89 
N4   0 3 4 4 71 66 
N3    0 3 4 52 44 
N2     0 2 14 0 
N1      0 0 - 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A3.10. Função de Valor Sub-PVE3.1.2 – Plantas Aquáticas. 
 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 3.1.2 Plantas Aquáticas: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE3.1.2 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE3.1.2 – 

Plantas Aquáticas. Assim, o Quadro A3.10 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 

3.1.2 – Plantas Aquáticas. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N6 Bom Existem muitas espécies de plantas aquáticas e não existe risco 
de eutrofização 

100 

N5  Existem muitas espécies de plantas aquáticas e existe risco de 
eutrofização apenas no verão e nos períodos de estiagens 

89 

N4  Existem muitas espécies de plantas aquáticas, mas existe risco de 
eutrofização em todos os períodos 

66 

N3  Existem poucas espécies de plantas aquáticas, mas não existe 
risco de eutrofização 

44 

N2 
 

Neutro Existem poucas espécies de plantas aquáticas e existe risco de 
eutrofização no verão e nos períodos de estiagens 

0 

N1  Existem poucas espécies de plantas aquáticas e existe risco de 
eutrofização em todos os períodos 

- 16 

Quadro A3.10. Sub-Critério3.1.2 – Plantas Aquáticas.  
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3.3) Função de Valor e Critérios de Avaliação do Sub-PVE3.2.1 – Diminuição ou 

Desaparecimento de Espécies da Fauna Regional: 

 A partir do descritor do Sub-PVE3.2.1 – Diminuição ou Desaparecimento de 

Espécies da Fauna Regional, com seis níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de 

valor, juntamente com os decisores. O Sub-PVE3.2.1 – Diminuição ou Desaparecimento de 

Espécies da Fauna Regional pertence ao PVE3.2 – Diversidade de Espécies. Posteriormente, 

esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de 

valor do Sub-PVE3.2.1. 

 A Figura A3.11 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE3.2.1, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.11 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 
 

 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N6 0 3 3 4 4 5 100 100 
N5  0 3 4 4 5 82 75 
N4   0 3 3 4 64 50 
N3    0 2 4 41 16 
N2     0 3 29 0 
N1      0 0 - 41 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Figura A3.11. Função de Valor Sub-PVE3.2.1 – Diminuição ou Desaparecimento de Espécies da Fauna 
Regional. 
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Construção do Sub-Critério de Avaliação 3.2.1 – Diminuição ou Desaparecimento de 

Espécies da Fauna Regional: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE3.2.1 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE3.2.1 – 

Diminuição ou Desaparecimento de Espécies da Fauna Regional. Assim, o Quadro A3.11 

abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 3.2.1 – Diminuição ou Desaparecimento de 

Espécies da Fauna Regional. 

 
Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N6 Bom Nenhuma espécie desapareceu e todas as espécies existentes 
atualmente mantêm a sua população original 

100 

N5  Nenhuma espécie desapareceu, mas muitas espécies diminuíram e 
aumentaram os animais peçonhentos 

75 

N4  1 a 5 espécies desapareceram, mas todas as espécies existentes 
atualmente mantêm a sua população original 

50 

N3  1 a 5 espécies desapareceram e muitas espécies diminuíram e 
aumentaram os animais peçonhentos 

16 

N2 
 

Neutro 6 ou mais espécies desapareceram, mas todas as espécies existentes 
atualmente mantêm a sua população original 

0 

N1  6 ou mais espécies desapareceram e muitas espécies diminuíram e 
aumentaram os animais peçonhentos 

- 41 

Quadro A3.11. Sub-Critério3.2.1 – Diminuição ou Desaparecimento de Espécies da Fauna Regional. 
 
 

 
3.4) Função de Valor e Critérios de Avaliação do Sub-PVE3.2.2 – Alteração da Diversidade 

de Espécies da Flora Regional: 

 A partir do descritor do Sub-PVE3.2.2 – Alteração da Diversidade de Espécies da 

Flora Regional, com seis níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, 

juntamente com os decisores. O Sub-PVE3.2.2 – Alteração da Diversidade de Espécies da 

Flora Regional pertence ao PVE3.2 – Diversidade de Espécies. Posteriormente, esta matriz de 

juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de valor do Sub-

PVE3.2.2. 

 A Figura A3.12 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE3.2.2, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.12 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
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 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 

MACBETH 
Função de Valor 

Reescalonada 
N6 0 3 3 4 4 5 100 100 
N5  0 2 3 4 5 83 72 
N4   0 3 3 4 72 54 
N3    0 3 4 55 27 
N2     0 4 39 0 
N1      0 0 - 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A3.12. Função de Valor do Sub-PVE3.2.2 – Alteração da Diversidade de Espécies da Flora 
Regional. 
 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 3.2.2 – Alteração da Diversidade de Espécies da 

Flora Regional: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE3.2.2 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE3.2.2 – 

Alteração da Diversidade de Espécies da Flora Regional. Assim, o Quadro A3.12 abaixo 

apresenta o Sub-Critério de Avaliação 3.2.2 – Alteração da Diversidade de Espécies da Flora 

Regional. 

 
Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N6 Bom Nenhuma espécie desapareceu, e a população de algumas plantas foi 
reduzida, mas a diversidade do ambiente não foi alterada visivelmente 

100 

N5  Nenhuma espécie desapareceu, mas houve um enriquecimento da flora 
com espécies exóticas, alterando consideravelmente a diversidade do 
ambiente 

72 

N4  1 a 5 espécies desapareceram, e a população de algumas plantas foi 
reduzida, mas a diversidade do ambiente não foi alterada visivelmente 

54 

N3  1 a 5 espécies desapareceram e houve um enriquecimento da flora com 
espécies exóticas, alterando consideravelmente a diversidade do ambiente 

27 

N2 
 

Neutro 6 ou mais espécies desapareceram, e a população de algumas plantas foi 
reduzida, mas a diversidade do ambiente não foi alterada visivelmente 

0 

N1  6 ou mais espécies desapareceram e houve um enriquecimento da flora 
com espécies exóticas, alterando consideravelmente a diversidade do 
ambiente 

- 63 

Quadro A3.12. Sub-Critério3.2.2 – Alteração da Diversidade de Espécies da Flora Regional. 

Função de Valor do Sub-PVE3.2.2 - Alteração da Diversidade de 
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3.5) Função de Valor e Critérios de Avaliação do Sub-PVE3.3.1 – Áreas de Banhados: 

 A partir do descritor do Sub-PVE3.3.1 – Áreas de Banhados, com cinco níveis de 

impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. O Sub-

PVE3.3.1 – Áreas de Banhados pertence ao PVE3.3 – Áreas de Preservação. Posteriormente, 

esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de 

valor do Sub-PVE3.3.1. 

 A Figura A3.13 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE3.3.1, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.13 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 
 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 

MACBETH 
Função de Valor 

Reescalonada 
N5 0 3 4 5 6 100 150 
N4  0 3 4 5 77 100 
N3   0 3 5 53 50 
N2    0 4 30 0 
N1     0 0 - 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A3.13. Função de Valor do Sub-PVE3.3.1 – Áreas de Banhados. 
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Construção do Sub-Critério de Avaliação 3.3.1 – Áreas de Banhados: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE3.3.1 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE3.3.1 – 

Áreas de Banhados. Assim, o Quadro A3.13 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 

3.3.1 – Áreas de Banhados. 

 
Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N5  100% das áreas de banhados estão preservadas 150 
N4 Bom 75% das áreas de banhados estão preservadas 100 
N3  50% das áreas de banhados estão preservadas 50 
N2 Neutro 25% das áreas de banhados estão preservadas 0 
N1  Nenhuma das áreas de banhados estão preservadas - 67 

Quadro A3.13. Sub-Critério3.3.1 – Áreas de Banhados. 
 
 
 
3.6) Função de Valor e Critérios de Avaliação do Sub-PVE3.3.2 – Áreas de Nascentes de 

Rios e Arroios: 

 A partir do descritor do Sub-PVE3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e Arroios, com 

cinco níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os 

decisores. O Sub-PVE3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e Arroios pertence ao PVE3.3 – 

Áreas de Preservação. Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software 

MACBETH, que forneceu a função de valor do Sub-PVE3.3.2. 

 A Figura A3.14 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE3.3.2, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.14 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
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 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N5 0 3 4 5 6 100 150 
N4  0 3 4 5 77 100 
N3   0 3 5 53 50 
N2    0 4 30 0 
N1     0 0 - 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A3.14. Função de Valor do Sub-PVE3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e Arroios. 
 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e Arroios: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE3.3.2 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE3.3.2 – 

Áreas de Nascentes de Rios e Arroios. Assim, o Quadro A3.14 abaixo apresenta o Sub-

Critério de Avaliação 3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e Arroios. 

 
Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N5  100% das áreas de nascentes de rios e arroios estão 
preservadas 

150 

N4 Bom 75% das áreas de nascentes de rios e arroios estão 
preservadas 

100 

N3  50% das áreas de nascentes de rios e arroios estão 
preservadas 

50 

N2 Neutro 25% das áreas de nascentes de rios e arroios estão 
preservadas 

0 

N1  Nenhuma das áreas de nascentes de rios e arroios estão 
preservadas 

- 67 

Quadro A3.14. Sub-Critério3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e Arroios. 

Função de Valor do Sub-PVE3.3.2 - Áreas de Nascentes de Rios e Arroios
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4) FUNÇÕES DE VALOR E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PVF4 – 

DISPONIBILIDADE DE ÁGUA: 

 O PVF4 – Disponibilidade de Água foi operacionalizado através da construção de 

descritores para 2 PVEs e 4 Sub-PVEs. Assim, foi necessária a construção de matrizes de 

juízos de valor para cada um deles, resultando em uma função de valor para cada descritor. A 

partir da associação das funções de valor aos descritores, obteve-se os critérios de avaliação 

para os pontos de vista do PVF4. 

4.1) Função de Valor e Critério de Avaliação do Sub-PVE4.1.1 – Quantidade de Águas 

Superficiais: 

 A partir do descritor do Sub-PVE4.1.1 – Quantidade de Águas Superficiais, com três 

níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. O 

Sub-PVE4.1.1 – Quantidade de Águas Superficiais pertence ao PVE4.1 – Águas Superficiais. 

Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que 

forneceu a função de valor do Sub-PVE4.1.1.  

 A Figura A3.16 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE41.1 e a função de valor obtida 

através do software MACBETH. Neste caso, não houve necessidade de reescalonar a função 

de valor fornecida pelo método MACBETH devido ao fato dos níveis de impacto Bom e 

Neutro já coincidirem com os valores 0 e 100 da escala anterior. A parte inferior da Figura 

A3.15 apresenta a função de valor do Sub-PVE4.1.1 na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor no formato gráfico auxilia os decisores na legitimação dessas funções. 
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 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N3 0 4 6 100 100 
N2  0 5 55 55 
N1   0 0 0 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura A3.15. Função de Valor do Sub-PVE4.1.1 – Quantidade de Águas Superficiais. 
 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 4.1.1 – Quantidade de Águas Superficiais: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE4.1.1 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE4.1.1 – 

Quantidade de Águas Superficiais. Assim, o Quadro A3.15 abaixo apresenta o Sub-Critério de 

Avaliação 4.1.1 – Quantidade de Águas Superficiais. 

 
Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N3 Bom Não existem problemas quantitativos de água, sendo a 
oferta sempre superior a demanda, em todos os períodos 

100 

N2  A oferta supre a demanda, mas pode haver problemas de 
falta de água nos períodos de estiagens 

55 

N1 Neutro Existem problemas quantitativos de água, sendo a oferta 
sempre inferior a demanda, em todos os períodos, 
ocasionando sérios problemas de falta de água 

0 

Quadro A3.15. Sub-Critério4.1.1 – Quantidade de Águas Superficiais. 
 
 

4.2) Função de Valor e Critérios de Avaliação do Sub-PVE4.1.2 – Usos das Águas 

Superficiais: 

 A partir do descritor do Sub-PVE4.1.2, com nove níveis de impacto, construiu-se 

uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. O Sub-PVE4.1.2 – Usos das 

Águas Superficiais pertence ao PVE4.1 – Águas Superficiais. Posteriormente, esta matriz de 
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juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de valor do Sub-

PVE4.1.2. 

 A Figura A3.16 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE4.1.2, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.16 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 

 
 N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de 

Valor 
MACBETH 

Função de 
Valor 

Reescalonada 
N9 0 2 3 3 4 4 4 5 6 100 111 
N8  0 3 3 3 4 4 5 5 93 100 
N7   0 2 3 3 4 4 5 75 72 
N6    0 2 3 4 4 4 68 61 
N5     0 2 2 4 4 57 44 
N4      0 3 3 4 48 30 
N3       0 2 3 29 0 
N2        0 2 14 - 22 
N1         0 0 - 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A3.16. Função de Valor do Sub-PVE4.1.2 – Usos das Águas Superficiais. 
 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 4.1.2 – Usos das Águas Superficiais: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE4.1.2 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE4.1.2 – 

Função de Valor do Sub-PVE4.1.2 - Usos das Águas Superficiais
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Usos das Águas Superficiais. Assim, o Quadro A3.16 abaixo apresenta o Sub-Critério de 

Avaliação 4.1.2 – Usos das Águas Superficiais. 

 
Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N9  A água é utilizada com eficiência por todos os setores usuários 
(abastecimento, indústria, agricultura) e não existem problemas de 
conflitos pelo uso da água nos cursos d'água da bacia 

111 

N8 Bom A água é utilizada com eficiência apenas por alguns setores usuários (p.ex 
o setor industrial utiliza processos de reuso da água), mas não existem 
problemas de conflitos pelo uso da água nos cursos d'água da bacia 

100 

N7  A água não é utilizada com eficiência por nenhum dos setores usuários, 
ocorrendo grandes desperdícios de água, mas não existem problemas de 
conflitos pelo uso da água nos cursos d'água da bacia 

72 

N6  A água é utilizada com eficiência por todos os setores usuários 
(abastecimento, indústria, agricultura), mas existem problemas de conflitos 
pelo uso da água em alguns cursos d'água da bacia (p. ex. diluição de 
efluentes e abastecimento público), diminuindo a capacidade de usos da 
água 

61 

N5  A água é utilizada com eficiência apenas por alguns setores usuários (p.ex 
o setor industrial utiliza processos de reuso da água) e existem problemas 
de conflitos pelo uso da água em alguns cursos d'água da bacia (p. ex. 
diluição de efluentes e abastecimento público), diminuindo a capacidade de 
usos da água 

44 

N4  A água é utilizada com eficiência por todos os setores usuários 
(abastecimento, indústria, agricultura), mas existem conflitos pelo uso da 
água em todos os cursos d'água da bacia (p. ex. diluição de efluentes e 
abastecimento público), diminuindo a capacidade de usos da água 

30 

N3 Neutro A água não é utilizada com eficiência por nenhum dos setores usuários, 
ocorrendo grandes desperdícios de água, e existem problemas de conflitos 
pelo uso da água em alguns cursos d'água da bacia (p. ex. diluição de 
efluentes e abastecimento público), diminuindo a capacidade de usos da 
água 

0 

N2  A água é utilizada com eficiência apenas por alguns setores usuários (p.ex 
o setor industrial utiliza processos de reuso da água) e existem conflitos 
pelo uso da água em todos os cursos d'água da bacia (p. ex. diluição de 
efluentes e abastecimento público), diminuindo a capacidade de usos da 
água 

- 22 

N1  A água não é utilizada com eficiência por nenhum dos setores usuários, 
ocorrendo grandes desperdícios de água, e existem conflitos pelo uso da 
água em todos os cursos d'água da bacia (p. ex. diluição de efluentes e 
abastecimento público), diminuindo a capacidade de usos da água 

- 44 

Quadro A3.16. Sub-Critério4.1.2 – Usos das Águas Superficiais. 
 

 
4.3) Função de Valor e Critérios de Avaliação do Sub-PVE4.2.1 – Disponibilidade de Águas 

Subterrâneas: 

 A partir do descritor do Sub-PVE4.2.1, com nove níveis de impacto, construiu-se 

uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. O Sub-PVE4.2.1 – 

Disponibilidade de Águas Subterrâneas pertence ao PVE4.2 – Águas Subterrâneas. 

Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que 

forneceu a função de valor do Sub-PVE4.2.1. 

 A Figura A3.17 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE4.2.1, a função de valor obtida 



 574

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.17 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 

 
 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 

MACBETH 
Função de Valor 

Reescalonada 
N6 0 2 3 3 4 5 100 125 
N5  0 2 3 4 4 83 100 
N4   0 2 3 3 58 62 
N3    0 2 3 42 37 
N2     0 2 17 0 
N1      0 0 - 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura A3.17. Função de Valor do Sub-PVE4.2.1 – Disponibilidade de Águas Subterrâneas. 
 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 4.2.1 – Disponibilidade de Águas Subterrâneas: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE4.2.1 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE4.2.1 – 

Disponibilidade de Águas Subterrâneas. Assim, o Quadro A3.17 abaixo apresenta o Sub-

Critério de Avaliação 4.2.1 – Disponibilidade de Águas Subterrâneas. 

Função de Valor do Sub-PVE4.2.1 - Disponibilidade de Águas 
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Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N6  Existem muitos mananciais subterrâneos, devido a alta densidade do 
sistema de fraturas, falhas e confinamento em meios porosos de águas 
subterrâneas e baixa retirada da recarga anual de águas subterrâneas 

125 

N5 Bom Existe uma quantidade mediana de mananciais subterrâneos, devido a 
média densidade do sistema de fraturas, falhas e confinamento em meios 
porosos de águas subterrâneas e baixa retirada da recarga anual de águas 
subterrâneas 

100 

N4  Existem poucos mananciais subterrâneos, devido a baixa densidade do 
sistema de fraturas, falhas e confinamento em meios porosos de águas 
subterrâneas, mas baixa retirada da recarga anual de águas subterrâneas 

62 

N3  Existem muitos mananciais subterrâneos, devido a alta densidade do 
sistema de fraturas, falhas e confinamento em meios porosos de águas 
subterrâneas, mas elevada retirada da recarga anual de águas subterrâneas 

37 

N2 Neutro Existe uma quantidade mediana de mananciais subterrâneos, devido a 
média densidade do sistema de fraturas, falhas e confinamento em meios 
porosos de águas subterrâneas e elevada retirada da recarga anual de águas 
subterrâneas 

0 

N1  Existem poucos mananciais subterrâneos, devido a baixa densidade do 
sistema de fraturas, falhas e confinamento em meios porosos de águas 
subterrâneas e elevada retirada da recarga anual de águas subterrâneas 

- 25 

Quadro A3.17. Sub-Critério4.2.1 – Disponibilidade de Águas Subterrâneas. 
 

4.4) Função de Valor e Critério de Avaliação do Sub-PVE4.2.2 – Risco de Contaminação 

de Mananciais Subterrâneos: 

 A partir do descritor do Sub-PVE4.2.2 – Riscos de Contaminação de Mananciais 

Subterrâneos, com três níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, 

juntamente com os decisores. O Sub-PVE4.2.2 – Risco de Contaminação de Mananciais 

Subterrâneos pertence ao PVE4.2 – Águas Subterrâneas. Posteriormente, esta matriz de juízos 

de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de valor do Sub-

PVE4.2.2.  

 A Figura A3.18 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o Sub-PVE42.2 e a função de valor obtida 

através do software MACBETH. Neste caso, não houve necessidade de reescalonar a função 

de valor fornecida pelo método MACBETH devido ao fato dos níveis de impacto Bom e 

Neutro já coincidirem com os valores 0 e 100 da escala anterior. A parte inferior da Figura 

A3.18 apresenta a função de valor do Sub-PVE4.2.2 na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor no formato gráfico auxilia os decisores na legitimação dessas funções. 
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 N3 N2 N1 Função de Valor 

MACBETH 
Função de Valor 

Reescalonada 
N3 0 3 5 100 100 
N2  0 4 57 57 
N1   0 0 0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura A3.18. Função de Valor do Sub-PVE4.2.2 – Risco de Contaminação dos Mananciais Subterrâneos. 

 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 4.2.2 – Risco de Contaminação de Mananciais 

Subterrâneos: 

 A partir da determinação da função de valor do Sub-PVE4.2.2 associada ao seu 

descritor, considera-se que foi construído um critério de avaliação para o Sub-PVE4.2.2 – 

Risco de Contaminação de Mananciais Subterrâneos. Assim, o Quadro A3.18 abaixo 

apresenta o Sub-Critério de Avaliação 4.2.2 – Risco de Contaminação de Mananciais 

Subterrâneos. 

 
Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N3 Bom O risco de contaminação dos mananciais subterrâneos da bacia é baixo 100 
N2  O risco de contaminação dos mananciais subterrâneos da bacia é médio 57 
N1 Neutro O risco de contaminação de todos mananciais subterrâneos da bacia é alto 0 

Quadro A3.17. Sub-Critério4.2.2 – Risco de Contaminação de Mananciais Subterrâneos. 
 

 

FUNÇÕES DE VALOR E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PVFs DA ÁREA 

SOCIAL 

 

5) FUNÇÕES DE VALOR E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PVF5 – SAÚDE: 

 O PVF5 – Saúde foi operacionalizado através da construção de descritores para os 

seus 2 PVEs. Assim, foi necessária a construção de matrizes de juízos de valor para cada um 
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deles, resultando em uma função de valor para cada descritor. A partir da associação das 

funções de valor aos descritores, obteve-se os critérios de avaliação para os pontos de vista do 

PVF5. 

5.1) Função de Valor e Critério de Avaliação do PVE5.1 – Acesso à Água Potável: 

 A partir do descritor do PVE5.1 – Acesso à Água Potável, com cinco níveis de 

impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. 

Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que 

forneceu a função de valor do PVE5.1.  

 A Figura A3.19 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVE5.1, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.19 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 

 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N5 0 3 4 5 6 100 100 
N4  0 3 4 5 77 67 
N3   0 3 4 54 33 
N2    0 4 31 0 
N1     0 0 - 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura A3.19. Função de Valor do PVE5.1 – Acesso à Água Potável. 
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Construção do Sub-Critério de Avaliação 5.1 – Acesso à Água Potável: 

 A partir da determinação da função de valor do PVE5.1 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVE5.1 – Acesso à Água 

Potável. Assim, o Quadro A3.19 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 5.1 – Aceso à 

Água Potável. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N5 Bom 100% dos domicílios estão ligados à rede geral de abastecimento público 100 
N4  80% dos domicílios estão ligados à rede geral de abastecimento público 67 
N3  60% dos domicílios estão ligados à rede geral de abastecimento público 33 
N2 Neutro 40% dos domicílios estão ligados à rede geral de abastecimento público 0 
N1  20% ou menos dos domicílios estão ligados à rede geral de 

abastecimento público 
- 44 

Quadro A3.19. Sub-Critério5.1 – Acesso à Água Potável. 
 
 

5.2) Função de Valor e Critério de Avaliação do PVE5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos: 

 A partir do descritor do PVE5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos, com cinco níveis 

de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. 

Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que 

forneceu a função de valor do PVE5.2.  

 A Figura A3.20 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVE5.2, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.20 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
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 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 

MACBETH 
Função de Valor 

Reescalonada 
N5 0 3 4 5 6 100 100 
N4  0 3 4 5 77 67 
N3   0 3 4 54 33 
N2    0 4 31 0 
N1     0 0 - 44 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura A3.20. Função de Valor do PVE5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos. 
 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos: 

 A partir da determinação da função de valor do PVE5.2 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVE5.2 – Coleta de Esgotos 

Domésticos. Assim, o Quadro A3.20 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 5.2 – 

Coleta de Esgotos Domésticos. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N5 Bom 100% dos domicílios possuem sistemas de coleta de esgotos domésticos 100 
N4  80% dos domicílios possuem sistemas de coleta de esgotos domésticos 67 
N3  60% dos domicílios possuem sistemas de coleta de esgotos domésticos 33 
N2 Neutro 40% dos domicílios possuem sistemas de coleta de esgotos domésticos 0 
N1  20% ou menos dos domicílios possuem sistemas de coleta de esgotos 

domésticos 
- 44 

Quadro A3.20. Sub-Critério5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos. 
 

 

6) FUNÇÕES DE VALOR E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PVF6 – LAZER: 

 O PVF6 – Lazer foi operacionalizado através da construção de descritores para os 

seus 3 PVEs. Assim, foi necessária a construção de matrizes de juízos de valor para cada um 

deles, resultando em uma função de valor para cada descritor. A partir da associação das 
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funções de valor aos descritores, obteve-se os critérios de avaliação para os pontos de vista do 

PVF6. 

6.1) Função de Valor e Critério de Avaliação do PVE6.1 – Recreação de Contato Primário: 

 A partir do descritor do PVE6.1 – Recreação de Contato Primário, com cinco níveis 

de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. 

Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que 

forneceu a função de valor do PVE6.1.  

 A Figura A3.21 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVE6.1, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.21 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
 

 
 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 

MACBETH 
Função de Valor 

Reescalonada 
N5 0 3 4 5 6 100 150 
N4  0 3 4 5 77 100 
N3   0 3 4 53 50 
N2    0 4 30 0 
N1     0 0 - 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A3.21. Função de Valor do PVE6.1 – Recreação de Contato Primário. 
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Construção do Sub-Critério de Avaliação 6.1 Recreação de Contato Primário: 

 A partir da determinação da função de valor do PVE6.1 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVE6.1 – Recreação de 

Contato Primário. Assim, o Quadro A3.21 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 6.1 – 

Recreação de Contato Primário. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N5 Bom 100% dos balneários são próprios para banho 150 
N4  80% dos balneários são próprios para banho 100 
N3  60% dos balneários são próprios para banho 50 
N2 Neutro 40% dos balneários são próprios para banho 0 
N1  20% ou menos dos balneários são próprios para banho - 66 

Quadro A3.21. Sub-Critério6.1 – Recreação de Contato Primário. 
 
 

6.2) Função de Valor e Critério de Avaliação do PVE6.2 – Pesca Recreativa: 

 A partir do descritor do PVE6.2 – Pesca Recreativa, com cinco níveis de impacto, 

construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. Posteriormente, esta 

matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de valor 

do PVE6.2.  

 A Figura A3.22 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVE6.2, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.22 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
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 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N5 0 3 4 5 6 100 133 
N4  0 3 5 6 81 100 
N3   0 3 4 50 44 
N2    0 3 25 0 
N1     0 0 - 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3.22. Função de Valor do PVE6.2 – Pesca Recreativa. 

 

 
Construção do Sub-Critério de Avaliação 6.2 Pesca Recreativa: 

 A partir da determinação da função de valor do PVE6.2 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVE6.2 – Pesca Recreativa. 

Assim, o Quadro A3.22 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 6.2 – Pesca Recreativa. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N5 Bom Em 100% dos cursos d'água a pesca recreativa pode ser realizada 133 
N4  Em 75% dos cursos d'água a pesca recreativa pode ser realizada 100 
N3  Em 50% dos cursos d'água a pesca recreativa pode ser realizada 44 
N2 Neutro Em 25% dos cursos d'água a pesca recreativa pode ser realizada 0 
N1  Em nenhum dos cursos d'água a pesca recreativa pode ser realizada - 44 

Quadro A3.22. Sub-Critério6.2 – Pesca Recreativa. 
 

6.3) Função de Valor e Critério de Avaliação do PVE6.3 – Áreas Verdes: 

 A partir do descritor do PVE6.3 – Áreas Verdes, com quatro níveis de impacto, 

construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. Posteriormente, esta 

matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de valor 

do PVE6.3.  
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 A Figura A3.23 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVE6.3, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.23 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
 
 

 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N4 0 4 5 6 100 100 
N3  0 4 5 67 50 
N2   0 4 33 0 
N1    0 0 -50 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura A3.23. Função de Valor do PVE6.3 – Áreas Verdes. 
 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 6.3 Áreas Verdes: 

 A partir da determinação da função de valor do PVE6.3 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVE6.3 – Áreas Verdes. 

Assim, o Quadro A3.23 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 6.3 – Áreas Verdes. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N4 Bom Existem muitos parques e reservas ecológicas disponíveis para atividades 
de recreação e para harmonia paisagística 

100 

N3  Existem poucos parques e reservas ecológicas disponíveis para atividades 
de recreação e para harmonia paisagística 

50 

N2 Neutro Existem poucos parques e reservas ecológicas disponíveis e apenas para 
harmonia paisagística 

0 

N1  Não existem parques e reservas ecológicas disponíveis para atividades de 
recreação e para harmonia paisagística 

-50 

Quadro A3.23. Sub-Critério6.3 – Áreas Verdes. 
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7) FUNÇÕES DE VALOR E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PVF7 – 

CIDADANIA: 

 O PVF7 – Cidadania foi operacionalizado através da construção de descritores para 

os seus 2 PVEs. Assim, foi necessária a construção de matrizes de juízos de valor para cada 

um deles, resultando em uma função de valor para cada descritor. A partir da associação das 

funções de valor aos descritores, obteve-se os critérios de avaliação para os pontos de vista do 

PVF7. 

7.1) Função de Valor e Critério de Avaliação do PVE7.1 – Participação nas Decisões: 

 A partir do descritor do PVE7.1 – Participação nas Decisões, com sete níveis de 

impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. 

Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que 

forneceu a função de valor do PVE7.1.  

 A Figura A3.24 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVE7.1, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.24 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
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 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N7 0 3 4 4 5 5 6 100 100 
N6  0 3 4 4 5 6 87 81 
N5   0 3 4 5 6 74 62 
N4    0 3 4 5 61 44 
N3     0 4 5 47 25 
N2      0 4 30 0 
N1       0 0 - 44 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A3.24. Função de Valor do PVE7.1 – Participação nas Decisões. 
 
 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 7.1 – Participação nas Decisões: 

 A partir da determinação da função de valor do PVE7.1 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVE7.1 – Participação nas 

Decisões. Assim, o Quadro A3.24 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 7.1 – 

Participação nas Decisões. 

Função de Valor do PVE7.1 - Participação nas Decisões

-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7

Níveis de Impacto

V
al

or
es



 586

 
Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N7 Bom Existe Comitê de Bacia Hidrográfica com infra-estrutura básica e recursos 
financeiros suficientes para o seu funcionamento e existem cursos de 
capacitação e formação de pessoal para a tomada de decisões sobre os 
recursos hídricos para toda sociedade da bacia 

100 

N6  Existe Comitê de Bacia Hidrográfica com infra-estrutura básica e recursos 
financeiros suficientes para o seu funcionamento e existem cursos de 
capacitação e formação de pessoal para a tomada de decisões sobre os 
recursos hídricos apenas para os usuários das águas da bacia 

81 

N5  Existe Comitê de Bacia Hidrográfica com infra-estrutura básica e recursos 
financeiros suficientes para o seu funcionamento, mas não existem cursos 
de capacitação e formação de pessoal para a tomada de decisões sobre os 
recursos hídricos da bacia 

62 

N4  Existe Comitê de Bacia Hidrográfica com infra-estrutura básica e recursos 
financeiros precários para o seu funcionamento, mas existem cursos de 
capacitação e formação de pessoal para a tomada de decisões sobre os 
recursos hídricos para toda sociedade da bacia 

44 

N3  Existe Comitê de Bacia Hidrográfica com infra-estrutura básica e recursos 
financeiros precários para o seu funcionamento e existem cursos de 
capacitação e formação de pessoal para a tomada de decisões sobre os 
recursos hídricos para os usuários das águas da bacia 

25 

N2 Neutro Existe Comitê de Bacia Hidrográfica com infra-estrutura básica e recursos 
financeiros precários para o seu funcionamento, mas não existem cursos de 
capacitação e formação de pessoal para a tomada de decisões sobre os 
recursos hídricos da bacia 

0 

N1  Não existe Comitê de Bacia Hidrográfica e não existem cursos de 
capacitação e formação de pessoal para a tomada de decisões sobre os 
recursos hídricos da bacia 

- 44 

Quadro A3.24. Sub-Critério7.1 – Participação nas Decisões. 
 

 

7.2) Função de Valor e Critério de Avaliação do PVE7.2 – Educação Ambiental: 

 A partir do descritor do PVE7.2 – Educação Ambiental, com seis níveis de impacto, 

construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. Posteriormente, esta 

matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de valor 

do PVE7.2.  

 A Figura A3.25 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVE7.2, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.25 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
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 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N6 0 4 4 4 5 6 100 100 
N5  0 3 4 4 6 82 63 
N4   0 4 4 5 69 36 
N3    0 4 5 52 0 
N2     0 4 34 - 36 
N1      0 0 - 109 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A3.25. Função de Valor do PVE7.2 – Educação Ambiental. 
 

 

Construção do Sub-Critério de Avaliação 7.2 – Educação Ambiental: 

 A partir da determinação da função de valor do PVE7.2 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVE7.2 – Educação 

Ambiental. Assim, o Quadro A3.25 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 7.2 – 

Educação Ambiental. 
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Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N6 Bom Existem programas de educação ambiental permanentes, nas escolas e nos 
meios de comunicação de massa, e existem programas de orientação e 
treinamento para produtores rurais visando o manejo adequado do solo e o 
tratamento dos efluentes da pecuária 

100 

N5  Existem programas de educação ambiental permanentes, que se 
desenvolvem apenas no âmbito das escolas, e existem programas de 
orientação e treinamento para produtores rurais visando o manejo 
adequado do solo e o tratamento dos efluentes da pecuária 

63 

N4  Existem programas de educação ambiental permanentes, nas escolas e nos 
meios de comunicação de massa, mas não existem programas de 
orientação e treinamento para os produtores rurais 

36 

N3 Neutro Existem programas de educação ambiental permanentes, que se 
desenvolvem apenas no âmbito das escolas, e não existem programas de 
orientação e treinamento para produtores rurais 

0 

N2  Os programas de educação ambiental não são prioritários, podendo até 
serem inexistentes, mas existem programas de orientação e treinamento 
para produtores rurais visando o manejo adequado do solo e o tratamento 
dos efluentes da pecuária 

- 36 

N1  Os programas de educação ambiental não são prioritários, podendo até 
serem inexistentes, e não existem programas de orientação e treinamento 
para produtores rurais 

- 109 

Quadro A3.25. Sub-Critério7.2 – Educação Ambiental. 
 

FUNÇÕES DE VALOR E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PVFS DA ÁREA 

ECONÔMICA 

8) FUNÇÃO DE VALOR E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO PVF8 – CUSTO DA 

ÁGUA: 

 A partir do descritor do PVF8 – Custo da Água, com quatro níveis de impacto, 

construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. Posteriormente, esta 

matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que forneceu a função de valor 

do PVF8.  

 A Figura A3.26 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVF8, a função de valor obtida através 

do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura A3.26 

apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da função 

de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
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 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 

MACBETH 
Função de Valor 

Reescalonada 
N4 0 4 5 6 100 100 
N3  0 4 5 67 50 
N2   0 4 33 0 
N1    0 0 - 50 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figura A3.26. Função de Valor do PVF8 – Custo da Água. 
 
 
Construção do Critério de Avaliação do PVF8 – Custo da Água: 

 A partir da determinação da função de valor do PVF8 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVF8 – Custo da Água. 

Assim, o Quadro A3.26 abaixo apresenta o Critério de Avaliação do PVF8 – Custo da Água. 

 
Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N4 Bom Baixos custos de captação de água (a água pode ser captada em localidades 
próximas) e baixos custos de tratamento de água (a água captada é de boa 
qualidade) 

100 

N3  Altos custos de captação de água (a água precisa ser captada em 
localidades mais distantes), mas baixos custos de tratamento de água (a 
água captada é de boa qualidade) 

50 

N2 Neutro Baixos custos de captação de água (a água pode ser captada em localidades 
próximas), mas altos custos de tratamento de água (a água captada é de 
qualidade ruim) 

0 

N1  Altos custos de captação de água (a água precisa ser captada em 
localidades distantes) e altos custos de tratamento de água (a água captada 
é de qualidade ruim) 

- 50 

Quadro A3.26. Critério 8 – Custo da Água. 
 

9) FUNÇÃO DE VALOR E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO PVF9 – CUSTOS 

ESTRUTURAIS E NÃO ESTRUTURAIS: 

 A partir do descritor do PVF9 – Custos Estruturais e Não Estruturais, com oito níveis 

de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. 
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Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que 

forneceu a função de valor do PVF9.  

 A Figura A3.27 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVF9, a função de valor obtida através 

do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura A3.27 

apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da função 

de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 

 
 N10 N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de 

Valor  
MACBETH 

Função de 
Valor 

Reescalonada 
N10 0 3 3 3 4 4 5 5 6 6 100 126 
N9  0 3 3 3 4 4 5 6 6 93 113 
N8   0 3 3 3 4 5 6 6 85 100 
N7    0 3 3 4 5 5 6 78 87 
N6     0 3 4 4 5 6 71 74 
N5      0 3 4 5 5 64 61 
N4       0 3 4 5 47 30 
N3        0 3 4 31 0 
N2         0 3 12 - 35 
N1          0 0 - 56 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura A3.27. Função de Valor do PVF9 – Custos Estruturais e Não Estruturais. 

 
 
Construção do Critério de Avaliação do PVF9 – Custos Estruturais e Não Estruturais: 

 A partir da determinação da função de valor do PVF9 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVF9 – Custos Estruturais e 
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Não Estruturais. Assim, o Quadro A3.27 abaixo apresenta o Critério de Avaliação do PVF9 – 

Custos Estruturais e Não Estruturais. 

 
Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N10  US$ 56.000.000 (existem recursos financeiros para tratar todas as  fontes 
de poluição - efluentes domésticos, efluentes industriais, resíduos sólidos 
domésticos, efluentes agrícolas e áreas degradadas) + US$ 1.000.000 
(existem recursos financeiros para as medidas não estruturais) = US$ 
57.000.000,00  

126 

N9  US$ 56.000.000 (existem recursos financeiros para tratar todas as  fontes 
de poluição - efluentes domésticos, efluentes industriais, resíduos sólidos 
domésticos, efluentes agrícolas e áreas degradadas) + US$ 0 (não existem 
recursos financeiros para as medidas não estruturais) = US$ 56.000.000,00  

113 

N8 Bom US$ 9.000.000 (existem recursos financeiros para tratar todas as fontes de 
poluição - efluentes domésticos, resíduos sólidos domésticos, efluentes 
agrícolas e áreas degradadas - com exceção dos efluentes industriais) + 
US$ 1.000.000 (existem recursos financeiros para as medidas não 
estruturais) = US$ 10.000.000,00 

100 

N7  US$ 9.000.000 (existem recursos financeiros para tratar todas as fontes de 
poluição - efluentes domésticos, resíduos sólidos domésticos, efluentes 
agrícolas e áreas degradadas - com exceção dos efluentes industriais) + 
US$ 0 (não existem recursos financeiros para as medidas não estruturais) = 
US$ 9.000.000,00 

87 

N6  US$ 7.000.000 (existem recursos financeiros para tratar algumas fontes de 
poluição) + US$ 1.000.000 (existem recursos financeiros para as medidas 
não estruturais) = US$ 8.000.000,00 

74 

N5  US$ 7.000.000 (existem recursos financeiros para tratar algumas fontes de 
poluição) + US$ 0 (não existem recursos financeiros para as medidas não 
estruturais) = US$ 7.000.000 

61 

N4  US$ 2.000.000 (existem recursos financeiros para tratar algumas fontes de 
poluição) + US$ 1.000.000 (existem recursos financeiros para as medidas 
não estruturais) = US$ 3.000.000,00 

30 

N3 Neutro US$ 2.000.000 (existem recursos financeiros para tratar algumas fontes de 
poluição) + US$ 0 (não existem recursos financeiros para as medidas não 
estruturais) = US$ 2.000.000 

0 

N2  US$ 0 (não existem recursos financeiros para tratar as fontes de poluição 
dos recursos hídricos da bacia) + US$ 1.000.000 (existem recursos 
financeiros para as medidas não estruturais) = US$ 1.000.000 

- 35 

N1  US$ 0 (não existem recursos financeiros para tratar as fontes de poluição 
dos recursos hídricos da bacia) + US$ 0 (não existem recursos financeiros 
para as medidas não estruturais) = US$ 0 

- 56 

Quadro A3.26. Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais. 
 

 

10) FUNÇÕES DE VALOR E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PVF10 – 

COMPETITIVIDADE: 

 O PVF10 – Competitividade foi operacionalizado através da construção de 

descritores para os seus 2 PVEs. Assim, foi necessária a construção de matrizes de juízos de 

valor para cada um deles, resultando em uma função de valor para cada descritor. A partir da 

associação das funções de valor aos descritores, obteve-se os critérios de avaliação para os 

pontos de vista do PVF10. 
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10.1) Função de Valor e Critério de Avaliação do PVE10.1 – Atratividade Industrial e 

Imobiliária: 

 A partir do descritor do PVE10.1 – Atratividade Industrial e Imobiliária, com quatro 

níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. 

Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que 

forneceu a função de valor do PVE10.1.  

 A Figura A3.27 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVE10.1, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.27 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
 

 
 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 

MACBETH 
Função de Valor 

Reescalonada 
N4 0 4 5 6 100 100 
N3  0 4 5 67 50 
N2   0 4 33 0 
N1    0 0 - 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura A3.27. Função de Valor do PVE10.1 – Atratividade Industrial e Imobiliária. 
 
 
Construção do Sub-Critério de Avaliação do PVE10.1 – Atratividade Industrial e 

Imobiliária: 

 A partir da determinação da função de valor do PVE10.1 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVE10.1 – Atratividade 

Função de Valor do PVE10.1 - Atratividade Industrial e Imobiliária 

-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120

N1 N2 N3 N4

Níveis de Impacto

V
al

or
es



 593

Industrial e Imobiliária. Assim, o Quadro A3.27 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 

do PVE10.1 – Atratividade Industrial e Imobiliária. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N4 Bom Alta atratividade para a instalação de novas indústrias na região pela boa 
qualidade da água e alta atratividade imobiliária devido à valorização do 
preço dos lotes junto às áreas recuperadas 

100 

N3  Alta atratividade para a instalação de novas indústrias na região pela boa 
qualidade da água, mas baixa atratividade imobiliária devido à 
desvalorização do preço dos lotes junto às áreas degradadas 

50 

N2 Neutro Baixa atratividade para a instalação de novas indústrias na região devido à 
má qualidade das águas, mas alta atratividade imobiliária devido à 
valorização do preço dos lotes junto às áreas recuperadas 

0 

N1  Baixa atratividade para a instalação de novas indústrias na região devido à 
má qualidade das águas e baixa atratividade imobiliária devido à 
desvalorização do preço dos lotes junto às áreas degradadas 

- 50 

Quadro A3.27. Sub-Critério 10.1 – Atratividade Industrial e Imobiliária. 

10.2) Função de Valor e Critério de Avaliação do PVE10.2 – Atratividade Turística: 

 A partir do descritor do PVE10.2 – Atratividade Turística, com nove níveis de 

impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. 

Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que 

forneceu a função de valor do PVE10.2.  

 A Figura A3.28 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVE10.2, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.28 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
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 N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de 

Valor 
MACBETH 

Função de 
Valor 

Reescalonada 
N9 0 1 2 3 4 4 5 5 6 100 106 
N8  0 1 2 4 4 5 5 6 97 100 
N7   0 2 3 3 4 5 6 94 93 
N6    0 3 3 4 5 6 88 81 
N5     0 2 4 5 6 76 56 
N4      0 4 4 5 70 43 
N3       0 2 6 48 0 
N2        0 4 39 - 18 
N1         0 0 - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A3.28. Função de Valor do PVE10.2 – Atratividade Turística. 

 

Construção do Sub-Critério de Avaliação do PVE10.2 – Atratividade Turística: 

 A partir da determinação da função de valor do PVE10.2 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVE10.2 – Atratividade 

Turística. Assim, o Quadro A3.28 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação do PVE10.2 

– Atratividade Turística. 

 

 

 

 

 

Função de Valor do Sub-PVE10.2 - Atratividade Turística

-150

-100

-50

0

50

100

150

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9

Níveis de Impacto

V
al

or
es



 595

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N9  Existem quedas de água e regime torrencial para a prática de esportes 
náuticos (p. ex. canoagem) ao longo da maioria dos cursos d'água da bacia 
e existem trilhas ecológicas para a prática de ecoturismo ao longo da 
maioria dos cursos d'água da bacia 

106 

N8 Bom Existem quedas de água e regime torrencial para a prática de esportes 
náuticos (p. ex. canoagem) ao longo da maioria dos cursos d'água da bacia 
e existem trilhas ecológicas para a prática de ecoturismo ao longo de 
alguns cursos d'água da bacia 

100 

N7  Existem quedas de água e regime torrencial para a prática de esportes 
náuticos (p. ex. canoagem) ao longo de alguns cursos d'água da bacia e 
existem trilhas ecológicas para a prática de ecoturismo ao longo da maioria 
dos cursos d'água da bacia 

93 

N6  Existem quedas de água e regime torrencial para a prática de esportes 
náuticos (p. ex. canoagem) ao longo de alguns cursos d'água da bacia e 
existem trilhas ecológicas para a prática de ecoturismo ao longo de alguns 
cursos d'água da bacia 

81 

N5  Existem quedas de água e regime torrencial para a prática de esportes 
náuticos (p. ex. canoagem) ao longo da maioria dos cursos d'água da bacia, 
mas não existem trilhas ecológicas para a prática de ecoturismo ao longo 
de nenhum dos cursos d'água da bacia 

56 

N4  Não existem quedas de água e regime torrencial para a prática de esportes 
náuticos (p. ex. canoagem) ao longo de nenhum dos cursos d'água da bacia, 
mas existem trilhas ecológicas para a prática de ecoturismo ao longo da 
maioria dos cursos d'água da bacia 

43 

N3 Neutro Existem quedas de água e regime torrencial para a prática de esportes 
náuticos (p. ex. canoagem) ao longo de alguns cursos d'água da bacia, mas 
não existem trilhas ecológicas para a prática de ecoturismo ao longo de 
nenhum dos cursos d'água da bacia 

0 

N2  Não existem quedas de água e regime torrencial para a prática de esportes 
náuticos (p. ex. canoagem) ao longo de nenhum dos cursos d'água da bacia, 
mas existem trilhas ecológicas para a prática de ecoturismo ao longo de 
alguns cursos d'água da bacia 

- 18 

N1  Não existem quedas de água e regime torrencial para a prática de esportes 
náuticos (p. ex. canoagem) ao longo de nenhum dos cursos d'água da bacia 
e não existem trilhas ecológicas para a prática de ecoturismo ao longo de 
nenhum dos cursos d'água da bacia 

- 100 

Quadro A3.28. Sub-Critério10.2 – Atratividade Turística. 
 

 

FUNÇÕES DE VALOR E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PVFs DA ÁREA 

POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

 

11) FUNÇÕES DE VALOR E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PVF11 – 

EFETIVIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 

 O PVF11 – Efetividade de Políticas Públicas foi operacionalizado através da 

construção de descritores para os seus 3 PVEs. Assim, foi necessária a construção de matrizes 

de juízos de valor para cada um deles, resultando em uma função de valor para cada descritor. 

A partir da associação das funções de valor aos descritores, obteve-se os critérios de avaliação 

para os pontos de vista do PVF11. 

 



 596

11.1) Função de Valor e Critério de Avaliação do PVE11.1 – Sistema de Gestão de 

Recursos Hídricos: 

 A partir do descritor do PVE11.1 – Sistema de Gestão de Recursos Hídricos, com 

seis níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os 

decisores. Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, 

que forneceu a função de valor do PVE11.1.  

 A Figura A3.29 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVE11.1, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.29 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 
 

 N6 N5 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N6 0 2 3 4 5 6 100 100 
N5  0 3 3 4 5 87 82 
N4   0 3 3 4 67 54 
N3    0 3 4 47 27 
N2     0 3 27 0 
N1      0 0 - 36 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A3.29. Função de Valor do PVE11.1 – Sistema de Gestão de Recursos Hídricos. 
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Construção do Sub-Critério de Avaliação do PVE11.1 – Sistema de Gestão de Recursos 

Hídricos: 

 A partir da determinação da função de valor do PVE11.1 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVE11.1 – Sistema de Gestão 

de Recursos Hídricos. Assim, o Quadro A3.29 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 

do PVE11.1 – Sistema de Gestão de Recursos Hídricos. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N6 Bom O Enquadramento dos Corpos D'Água em Classes de Uso Preponderantes 
e o Plano de Bacia estão implementados, assim como a Outorga e a 
Cobrança pelo Uso da Água também estão implementados 

100 

N5  O Enquadramento dos Corpos D'Água em Classes de Uso Preponderantes 
e o Plano de Bacia estão implementados e a Outorga pelo Uso da Água 
está implementada 

82 

N4  O Enquadramento dos Corpos D'Água em Classes de Uso Preponderantes 
e o Plano de Bacia estão implementados, mas nem a Outorga e nem a 
Cobrança pelo Uso da Água estão implementadas 

54 

N3  O Enquadramento dos Corpos D'Água em Classes de Uso Preponderantes 
está implementado e a Outorga pelo Uso da Água está implementada 

27 

N2 Neutro O Enquadramento dos Corpos D'Água em Classes de Uso Preponderantes 
está implementado, mas nem a Outorga e nem a Cobrança pelo Uso da 
Água estão implementadas 

0 

N1  Nem o Enquadramento dos Corpos D'Água em Classes de Uso 
Preponderantes e nem o Plano de Bacia estão implementados, assim como 
a Outorga e a Cobrança pelo Uso da Água também não estão 
implementadas 

- 36 

Quadro A3.29. Sub-Critério11.1 – Sistema de Gestão de Recursos Hídricos. 

11.2) Função de Valor e Critério de Avaliação do PVE11.2 – Programas de Incentivos 

Ambientais: 

 A partir do descritor do PVE11.2 – Programas de Incentivos Ambientais, com quatro 

níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. 

Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que 

forneceu a função de valor do PVE11.2.  

 A Figura A3.30 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVE11.2, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.30 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
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 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N4 0 2 3 5 100 100 
N3  0 3 4 75 60 
N2   0 3 37 0 
N1    0 0 - 60 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura A3.30. Função de Valor do PVE11.2 – Programas de Incentivos Ambientais. 
 
 
Construção do Sub-Critério de Avaliação do PVE11.2 – Programas de Incentivos 

Ambientais: 

 A partir da determinação da função de valor do PVE11.2 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVE11.2 – Programas de 

Incentivos Ambientais. Assim, o Quadro A3.30 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 

do PVE11.2 – Programas de Incentivos Ambientais. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N4 Bom Existem programas de incentivos a empresas e/ou municípios que 
executam planos e programas de proteção e preservação de recursos 
hídricos e existem programas de gestão ambiental mais amplos (várias 
bacias) que contemplam ações de recuperação e proteção dos recursos 
hídricos da bacia do rio dos Sinos 

100 

N3  Existem programas de incentivos a empresas e/ou municípios que 
executam planos e programas de proteção e preservação de recursos 
hídricos, mas não existem programas de gestão ambiental mais amplos 
(várias bacias) que contemplam ações de recuperação e proteção dos 
recursos hídricos da bacia do rio dos Sinos 

60 

N2 Neutro Não existem programas de incentivos a empresas e/ou municípios que 
executam planos e programas de proteção e preservação de recursos 
hídricos, mas existem programas de gestão ambiental mais amplos (várias 
bacias) que contemplam ações de recuperação e proteção dos recursos 
hídricos da bacia do rio dos Sinos 

0 

N1  Não existem programas de incentivos a empresas e/ou municípios que 
executam planos e programas de proteção e preservação de recursos 
hídricos e não existem programas de gestão ambiental mais amplos (várias 
bacias) que contemplam ações de recuperação e proteção dos recursos 
hídricos da bacia do rio dos Sinos 

- 60 

Quadro A3.30. Sub-Critério11.2 – Programas de Incentivos Ambientais. 
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11.3) Função de Valor e Critério de Avaliação do PVE11.3 – Monitoramento da Qualidade 

Ambiental: 

 A partir do descritor do PVE11.3 – Monitoramento da Qualidade Ambiental, com 

quatro níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os 

decisores. Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, 

que forneceu a função de valor do PVE11.3.  

 A Figura A3.31 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVE11.3, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.31 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 

 
 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 

MACBETH 
Função de Valor 

Reescalonada 
N4 0 4 5 6 100 100 
N3  0 4 5 67 50 
N2   0 4 33 0 
N1    0 0 -50 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura A3.31. Função de Valor do PVE11.3 – Monitoramento da Qualidade Ambiental. 
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Construção do Sub-Critério de Avaliação do PVE11.3 – Monitoramento da Qualidade 

Ambiental: 

 A partir da determinação da função de valor do PVE11.3 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVE11.3 – Monitoramento da 

Qualidade Ambiental. Assim, o Quadro A3.31 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação 

do PVE11.3 – Monitoramento da Qualidade Ambiental. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N4 Bom Existe densa rede de monitoramento da qualidade da água, com estações de 
amostragem ao longo de todos os cursos d'água da bacia e períodos de 
coleta e análise de água sistemáticos 

100 

N3  Existe rede de monitoramento da qualidade da água, mas com estações de 
amostragem apenas em alguns cursos d'água da bacia, e  períodos de coleta 
e análise de água sistemáticos 

50 

N2 Neutro Existe rede de monitoramento da qualidade da água, mas com estações de 
amostragem apenas em alguns cursos d'água da bacia e os períodos de 
coleta e análise de água não são sistematizados 

0 

N1  Não existe rede de monitoramento da qualidade da água, com estações de 
amostragem de água ao longo dos cursos d'água da bacia 

- 50 

Quadro A3.31. Sub-Critério11.3 – Monitoramento da Qualidade Ambiental. 
 
 

12) FUNÇÕES DE VALOR E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PVF12 – 

FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RISCO: 

 O PVF12 – Fiscalização de Atividades de Risco foi operacionalizado através da 

construção de descritores para os seus 2 PVEs. Assim, foi necessária a construção de matrizes 

de juízos de valor para cada um deles, resultando em uma função de valor para cada descritor. 

A partir da associação das funções de valor aos descritores, obteve-se os critérios de avaliação 

para os pontos de vista do PVF12. 

12.1) Função de Valor e Critério de Avaliação do PVE12.1 – Atividades Potencialmente 

Poluidoras: 

 A partir do descritor do PVE12.1 – Atividades Potencialmente Poluidoras, com 

quatro níveis de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os 

decisores. Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, 

que forneceu a função de valor do PVE12.1.  

 A Figura A3.32 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVE12.1, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 
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A3.32 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 
 
 
 

 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N4 0 3 4 6 100 100 
N3  0 4 5 73 57 
N2   0 4 36 0 
N1    0 0 -57 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura A3.32. Função de Valor do PVE12.1 – Atividades Potencialmente Poluidoras. 

 
 
Construção do Sub-Critério de Avaliação do PVE12.1 – Atividades Potencialmente 

Poluidoras: 

 A partir da determinação da função de valor do PVE12.1 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVE12.1 – Atividades 

Potencialmente Poluidoras. Assim, o Quadro A3.32 abaixo apresenta o Sub-Critério de 

Avaliação do PVE12.1 – Atividades Potencialmente Poluidoras. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N4 Bom Existe um controle rigoroso sobre todas as atividades potencialmente 
poluidoras (indústrias, exploração mineral, aterros de resíduos sólidos 
domésticos) dos cursos d'água da bacia 

100 

N3  Existe um controle rigoroso sobre as atividades potencialmente poluidoras 
dos ramos industrial e de exploração de minérios nos cursos d'água da 
bacia 

57 

N2 Neutro Existe um controle rigoroso apenas sobre as atividades potencialmente 
poluidoras do ramo industrial nos cursos d'água da bacia 

0 

N1  Não existe nenhum tipo de controle sobre as atividades potencialmente 
poluidoras dos cursos d'água da bacia 

- 57 

Quadro A3.32. Sub-Critério12.1 – Atividades Potencialmente Poluidoras. 
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12.2) Função de Valor e Critério de Avaliação do PVE12.2 – Mapeamentos do Uso do 

Solo: 

 A partir do descritor do PVE12.2 – Mapeamentos do Uso do Solo, com quatro níveis 

de impacto, construiu-se uma matriz de juízo de valor, juntamente com os decisores. 

Posteriormente, esta matriz de juízos de valor foi inserida no software MACBETH, que 

forneceu a função de valor do PVE12.2.  

 A Figura A3.33 abaixo apresenta, na parte superior, a matriz de juízos de valor, com 

os juízos semânticos expressos pelos decisores para o PVE12.2, a função de valor obtida 

através do software MACBETH e a função de valor reescalonada. A parte inferior da Figura 

A3.33 apresenta a função de valor reescalonada, também na forma gráfica. A apresentação da 

função de valor reescalonada no formato gráfico auxiliou significativamente os decisores na 

legitimação das mesmas, sendo também melhor compreendido o sentido dos níveis de 

impacto Bom e Neutro para este ponto de vista. 

 

 

 N4 N3 N2 N1 Função de Valor 
MACBETH 

Função de Valor 
Reescalonada 

N4 0 4 5 6 100 100 
N3  0 4 6 70 50 
N2   0 4 38 0 
N1    0 0 -62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A3.33. Função de Valor do PVE12.2 – Mapeamentos do Uso do Solo. 
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Construção do Sub-Critério de Avaliação do PVE12.2 – Mapeamentos do Uso do Solo: 

 A partir da determinação da função de valor do PVE12.2 associada ao seu descritor, 

considera-se que foi construído um critério de avaliação para o PVE12.2 – Mapeamentos do 

Uso do Solo. Assim, o Quadro A3.33 abaixo apresenta o Sub-Critério de Avaliação do 

PVE12.2 – Mapeamentos do Uso do Solo. 

Níveis de 
Impacto 

Níveis de  
Referência 

Descrição Função de Valor 
Reescalonada 

N4 Bom Existem mapeamentos do uso do solo, sempre atualizados, para controle 
constante das atividades de desmatamento e devegetação além dos limites 
admissíveis 

100 

N3  Existem mapeamentos do uso do solo, sempre atualizados, mas o controle 
sobre as atividades de desmatamento e devegetação além dos limites 
admissíveis não é constante 

50 

N2 Neutro Existem mapeamentos do uso do solo, mas não são atualizados com 
freqüência, e o controle sobre as atividades de desmatamento e 
devegetação além dos limites admissíveis não é constante 

0 

N1  Não existem mapeamentos do uso do solo, não existindo controle sobre as 
atividades de desmatamento e devegetação além dos limites admissíveis 

- 62 

Quadro A3.33. Sub-Critério12.2 – Mapeamentos do Uso do Solo. 
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TAXAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CRITÉRIOS E SUB-CRITÉRIOS DO MODELO 

 As taxas de substituição dos Sub-Critérios do Nível 1 foram apresentadas no corpo 

do texto deste trabalho, no Capítulo 9, página 283. 

 

DETERMINAÇÃO DAS TAXAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SUB-CRITÉRIOS DO 

NÍVEL 2: 

 De acordo com o modelo, existem 19 Sub-Critérios que pertencem ao nível 2: os 

Sub-Critérios do Sub-Critério1.1 – Fontes de Poluição, os Sub-Critérios do Sub-Critério2.1 – 

Planejamento do Solo, os Sub-Critérios do Sub-Critério2.2 – Manejo do Solo, os Sub-

Critérios do Sub-Critério3.1 – Ecossistemas Aquáticos, os Sub-Critérios do Sub-Critério3.2 – 

Diversidade de Espécies, os Sub-Critérios do Sub-Critério3.3 – Áreas de Preservação, os Sub-

Critérios do Sub-Critério4.1 – Águas Superficiais e os Sub-Critérios do Sub-Critério4.2 – 

Águas Subterrâneas. A Figura A4.1 a seguir mostra esses Sub-Critérios, salientados na cor 

lilás, que pertencem ao nível 2 de agregação. 

 
Figura A4.1. Determinação das Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Nível 2. 

Critério2 – Ocupação 
e Manejo do Solo 

Critério1 – Qualidade 
da Água

Critério3 – Ecossistemas 
Importantes

Sub-Critério3.1 – Ecossistemas 
Aquáticos

Sub-Critério3.2 – Diversidade 
de Espécies

Critério4 – Disponibilidade 
de Água

Sub-Critério4.1 – Águas 
Superficiais

Sub-Critério4.2 – Águas 
Subterrâneas

Sub-Critério3.3 – Áreas de 
Preservação

Sub-Critério1.1 – Fontes 
de Poluição

Sub-Critério2.1 – Planejamento 
do Solo

Sub-Critério2.2 – Manejo do 
Solo

Sub-Critério1.1.2 – Lançamento de Efluentes Industriais

Sub-Critério1.1.3 – Resíduos Sólidos Domésticos

Sub-Critério1.1.1 – Lançamento de Efluentes Domésticos

Sub-Critério1.1.4 – Lançamento de Efluentes Agrícolas

Sub-Critério2.1.2 – Parcelamento do Solo

Sub-Critério2.1.1 – Ocupação de Áreas Lindeiras aos Cursos D‘Água

Sub-Critério2.2.1 – Desmatamento

Sub-Critério 2.2.2 – Erosão

Sub-Critério2.2.3 – Exploração Mineral

Sub-Critério3.1.1 – Fauna Aquática

Sub-Critério3.1.2 – Plantas Aquáticas

Sub-Critério3.2.1 – Dimin. ou Desap.de Espécies da Fauna Regional

Sub-Critério3.2.2 – Alter. da  Diver. de Espécies da Flora Regional

Sub-Critério 3.3.1 – Áreas de Banhados

Sub-Critério 3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e Arroios

Sub-Critério 4.1.1 – Quantidade de Águas Superficiais

Sub-Critério 4.1.2 – Uso das Águas Superficiais

Sub-Critério4.2.1 – Disponibilidade de Águas Subterrâneas

Sub-Critério4.2.2 – Risco de Cont. dos Mananciais Subterrâneos
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1) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Sub-Critério1.1 – 

Fontes de Poluição: 

 O Sub-Critério1.1 – Fontes de Poluição apresenta quatro Sub-Critérios. A Figura 

A4.2 a seguir apresenta na parte superior a ordenação dos Sub-Critérios e na parte inferior a 

determinação das taxas de substituição entre eles, obtida juntamente com os decisores. 

 É importante destacar que a ordenação dos Sub-Critérios do Sub-Critério1.1 – Fontes 

de Poluição foi obtida a partir das respostas obtidas para a questão n° 3 (maiores problemas 

enfrentados pelos recursos hídricos da bacia) do questionário aplicado para os membros do 

COMITESINOS (ver Apêndice A1) e legitimada com o grupo de decisores, membros da CPA 

do Comitê.  

 
Sub-Critérios 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Total Ordem 

Sub-Critério1.1.1 – Lançamento de 
Efluentes Domésticos 

 1 1 1 3 1° 

Sub-Critério1.1.2 – Lançamento de 
Efluentes Industriais 

0  1 1 2 2° 

Sub-Critério1.1.3 – Resíduos 
Sólidos Domésticos 

0 0  1 1 3° 

Sub-Critério1.1.4 – Lançamento de 
Efluentes Agrícolas 

0 0 0  0 4° 

 

Sub-Critérios 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério1.1.1 – Lançamento de 
Efluentes Domésticos 

 3 4 4 5 100 35% 

Sub-Critério1.1.2 – Lançamento de 
Efluentes Industriais 

  4 4 5 84 29% 

Sub-Critério1.1.3 – Resíduos 
Sólidos Domésticos 

   4 5 63 22% 

Sub-Critério1.1.4 – Lançamento de 
Efluentes Agrícolas 

    4 42 14% 

Ação Neutro (A0) 
 

     0 0 

 
Figura A4.2. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Sub-Critério1.1 – Fontes de Poluição. 
 
 
2) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Sub-Critério2.1 – 

Planejamento do Solo: 

 O Sub-Critério2.1 – Planejamento do Solo apresenta dois Sub-Critérios: 1) Sub-

Critério2.1.1 – Ocupação de Áreas Lindeiras aos Cursos D’Água; e 2) Sub-Critério2.1.2 – 

Parcelamento do Solo. Entre os dois Sub-Critérios, os decisores consideraram que o Sub- 

Critério2.1.1 – Ocupação de Áreas Lindeiras aos Cursos D’Água era prioritário. O Quadro 
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A4.1 abaixo apresenta a determinação das taxas de substituição para os Sub-Critérios do Sub-

Critério2.1 – Planejamento do Solo. 

Sub-Critérios 2.1.1 2.1.2 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério2.1.1 – Ocupação de Áreas 
Lindeiras aos Cursos D’água 

 3 5 100 64% 

Sub-Critério2.1.2 – Parcelamento do 
Solo 

  4 57 36% 

Ação Neutro (A0) 
 

   0 0 

Quadro A4.1. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Sub-Critério2.1 – Planejamento do Solo. 

 

3) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Sub-Critério2.2 – 

Manejo do Solo: 

 O Sub-Critério2.2 – Manejo do Solo apresenta três Sub-Critérios. A Figura A4.3 a 

seguir apresenta na parte superior a ordenação dos Sub-Critérios e na parte inferior a 

determinação das taxas de substituição entre eles, obtida juntamente com os decisores. 

 

Sub-Critérios 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Total Ordem 
Sub-Critério2.2.1 – Desmatamento 
 

 1 1 2 1° 

Sub-Critério2.2.2 – Erosão 
 

0  1 1 2° 

Sub-Critério2.2.3 – Exploração 
Mineral 

0 0  0 3° 

 

Sub-Critérios 2.2.1 2.2.2 2.2.3 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério2.2.1 – Desmatamento 
 

 2 3 5 100 42% 

Sub-Critério2.2.2 – Erosão 
 

  3 5 82 35% 

Sub-Critério2.2.3 – Exploração 
Mineral 

   4 54 23% 

Ação Neutro (A0)     0 0 
 
Figura A4.3. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Sub-Critério2.2 – Manejo do Solo. 
 
 

4) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Sub-Critério3.1 – 

Ecossistemas Aquáticos: 

 O Sub-Critério3.1 – Ecossistemas Aquáticos apresenta dois Sub-Critérios: 1) Sub-

Critério3.1.1 – Fauna Aquática; e 2) Sub-Critério3.1.2 – Plantas Aquáticas. Entre os dois Sub-

Critérios, os decisores consideraram que o Sub-Critério3.1.2 – Plantas Aquáticas era 
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prioritário. O Quadro A4.2 a seguir apresenta a determinação das taxas de substituição para os 

Sub-Critérios do Sub-Critério3.1 – Ecossistemas Aquáticos.  

Sub-Critérios 3.1.2 3.1.1 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério3.1.2 – Plantas Aquáticas 
 

 3 4 100 64% 

Sub-Critério3.1.1 – Fauna Aquática 
 

  4 57 36% 

Ação Neutro (A0) 
 

   0 0 

Quadro A4.2. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Sub-Critério3.1 – Ecossistemas Aquáticos. 

 

5) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Sub-Critério3.2 – 

Diversidade de Espécies: 

 O Sub-Critério3.2 – Diversidade de Espécies apresenta dois Sub-Critérios: 1) Sub-

Critério3.2.1 – Diminuição ou Desaparecimento de Espécies da Fauna Regional; e 2) Sub-

Critério3.2.2 – Alteração da Diversidade de Espécies da Flora Regional. Entre os dois Sub-

Critérios, os decisores consideraram que o Sub-Critério3.2.2 – Alteração da Diversidade de 

Espécies da Flora Regional era prioritário. O Quadro A4.3 abaixo apresenta a determinação 

das taxas de substituição para os Sub-Critérios do Sub-Critério3.2 – Diversidade de Espécies.  

Sub-Critérios 3.2.1 3.2.2 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério3.2.2 – Alteração da Divers. 
de Espécies da Flora Regional  

 3 4 100 64% 

Sub-Critério3.2.1 – Dimin. e Desap. de 
Espécies da Fauna Regional 

  4 57 36% 

Ação Neutro (A0) 
 

   0 0 

Quadro A4.3. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Sub-Critério3.2 – Diversidade de Espécies. 

 

6) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Sub-Critério3.3 – Áreas 

de Preservação: 

 O Sub-Critério3.3 – Áreas de Preservação apresenta dois Sub-Critérios: 1) Sub-

Critério3.3.1 – Áreas de Banhados; e 2) Sub-Critério3.3.2 – Áreas de Nascentes de Rios e 

Arroios. Entre os dois Sub-Critérios, os decisores consideraram que o Sub-Critério3.2.2 – 

Áreas de Nascentes de Rios e Arroios. O Quadro A4.4 abaixo apresenta a determinação das 

taxas de substituição para os Sub-Critérios do Sub-Critério3.3 – Áreas de Preservação.  
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Sub-Critérios 3.3.2 3.3.1 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério3.3.2 – Áreas de Nascentes 
de Rios e Arroios 

 2 4 100 60% 

Sub-Critério3.3.1 – Áreas de Banhados 
 

  4 67 40% 

Ação Neutro (A0) 
 

   0 0 

Quadro A4.4. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Sub-Critério3.3 – Áreas de Preservação. 
 
 
7) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Sub-Critério4.1 – Águas 

Superficiais: 

 O Sub-Critério4.1 – Águas Superficiais apresenta dois Sub-Critérios: 1) Sub-

Critério4.1.1 – Quantidade de Águas Superficiais; e 2) Sub-Critério4.1.2 – Usos das Águas 

Superficiais. Entre os dois Sub-Critérios, os decisores consideraram que o Sub-Critério4.1.1 – 

Quantidade de Águas Superficiais era prioritário. O Quadro A4.5 abaixo apresenta a 

determinação das taxas de substituição para os Sub-Critérios do Sub-Critério4.1 – Águas 

Superficiais.  

Sub-Critérios 4.1.1 4.1.2 A0 MACBETH Taxas  
Sub-Critério4.1.1 – Quantidade de 
Águas Superficiais 

 4 6 100 64% 

Sub-Critério4.1.2 – Usos das Águas 
Superficiais 

  5 55 36% 

Ação Neutro (A0)    0 0 
Quadro A4.5. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Sub-Critério4.1 – Águas Superficiais. 

 

8) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Sub-Critério4.2 – Águas 

Subterrâneas: 

 O Sub-Critério4.2 – Águas Subterrâneas apresenta dois Sub-Critérios: 1) Sub-

Critério4.2.1 – Disponibilidade de Águas Subterrâneas; e 2) Sub-Critério4.2.2 – Risco de 

Contaminação dos Mananciais Subterrâaneos. Entre os dois Sub-Critérios, os decisores 

consideraram que o Sub-Critério4.2.1 – Disponibilidade de Águas Subterrâneas era 

prioritário. O Quadro A4.6 abaixo apresenta a determinação das taxas de substituição para os 

Sub-Critérios do Sub-Critério4.2 – Águas Subterrâneas.  

Sub-Critérios 4.2.1 4.2.2 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério4.2.1 – Disponibilidade 
Águas Subterrâneas 

 4 6 100 64% 

Sub-Critério4.2.2 – Risco de Contam. 
dos Mananciais Subterrâneos  

  5 56 36% 

Ação Neutro (A0)    0 0 
Quadro A4.6. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Sub-Critério4.2 – Águas Subterrâneas. 
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DETERMINAÇÃO DAS TAXAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SUB-CRITÉRIOS DO 

NÍVEL 3: 

 De acordo com o modelo, existem 23 Sub-Critérios que pertencem ao nível 3: os 

Sub-Critérios do Critério1 – Qualidade da Água, os Sub-Critérios do Critério2 – Ocupação e 

Manejo do Solo, os Sub-Critérios do Critério3 – Ecossistemas Importantes, os Sub-Critérios 

do Critério4 – Disponibilidade de Água, os Sub-Critérios do Critério5 - Saúde, os Sub-

Critérios do Critério6 - Lazer, os Sub-Critérios do Critério7 – Cidadania, os Sub-Critérios do 

Critério10 – Competitividade, os Sub-Critérios do Critério11 – Efetividade de Políticas 

Públicas e os Sub-Critérios do Critério12 – Fiscalização de Atividades de Risco. A Figura 

A4.4 abaixo mostra esses Sub-Critérios, salientados na cor verde, que pertencem ao nível 3 de 

agregação. 

 

 
Figura A4.4. Determinação das Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Nível 3. 
 

 

Sub-Critério2.2 – Manejo do Solo

Critério 2 – Ocupação 
e Manejo do Solo 

Critério 1 – Qualidade 
da Água

Critério 3 – Ecossistemas 
Importantes

Sub-Critério3.1 – Ecossistemas Aquáticos

Sub-Critério3.2 – Diversidade de Espécies

Critério 4 – Disponibilidade 
de Água

Sub-Critério4.1 – Águas Superficiais

Sub-Critério4.2 – Águas Subterrâneas

Sub-Critério3.3 – Áreas de Preservação

Sub-Critério 1.1 – Fontes de Poluição

Sub-Critério1.2 – Cargas Poluidoras

Sub-Critério2.1 – Planejamento do Solo

Critério 6 – Lazer

Critério 5 – Saúde

Sub-Critério6.1 – Recreação de Contato Primário

Sub-Critério6.2 – Pesca Recreativa

Critério 7 – Cidadania
Sub-Critério7.1 – Participação nas Decisões

Sub-Critério7.2 – Educação Ambiental

Sub-Critério5.1 – Acesso a Água Potável

Sub-Critério5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos

Sub-Critério6.3 – Áreas Verdes

Critério 10 – Competitividade
Sub-Critério10.2 – Atratividade Turística

Sub-Critério10.1 – Atratividade Industrial e Imobiliária

Critério 11 – Efetividade de 
Políticas Públicas 

Sub-Critério11.1 – Sistema de Gestão de Recursos Hídricos

Sub-Critério11.2 – Programas de Incentivos Ambientais

Sub-Critério11.3 – Monitoramento da Qualidade Ambiental

Sub-Critério12.1 – Atividades Potencialmente PoluidorasCritério 12 – Fiscalização
de Atividades de Risco

Sub-Critério12.2 – Mapeamentos do Uso do Solo
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1) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Critério 1 – Qualidade 

da Água: 

 O Critério 1 – Qualidade da Água apresenta dois Sub-Critérios: 1) Sub-Critério1.1 – 

Fontes de Poluição; e 2) Sub-Critério1.2 – Cargas Poluidoras. Entre os dois Sub-Critérios, os 

decisores consideraram que o Sub-Critério1.1 – Fontes de Poluição era prioritário. O Quadro 

A4.7 a seguir apresenta a determinação das taxas de substituição para os Sub-Critérios do 

Critério 1 – Qualidade da Água. 

Sub-Critérios 1.1 1.2 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério1.1 – Fontes de Poluição 
 

 4 6 100 64% 

Sub-Critério1.2 – Cargas Poluidoras 
 

  5 56 36% 

Ação Neutro (A0) 
 

   0 0 

Quadro A4.7. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Critério 1 – Qualidade da Água. 

 

2) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Critério 2 – Ocupação e 

Manejo do Solo: 

 O Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo apresenta dois Sub-Critérios: 1) Sub-

Critério2.1 – Planejamento do Solo; e 2) Sub-Critério2.2 – Manejo do Solo. Entre os dois 

Sub-Critérios, os decisores consideraram que o Sub-Critério2.1 – Planejamento do Solo era 

prioritário. O Quadro A4.8 a seguir apresenta a determinação das taxas de substituição para os 

Sub-Critérios do Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo. 

Sub-Critérios 1.1 1.2 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério2.1 – Planejamento do Solo 
 

 1 6 100 53% 

Sub-Critério2.2 – Manejo do Solo 
 

  6 86 47% 

Ação Neutro (A0) 
 

   0 0 

Quadro A4.8. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo. 

 
 
3) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Critério 3 – 

Ecossistemas Importantes: 

 O Critério 3 – Ecossistemas Importantes apresenta três Sub-Critérios. A Figura A4.5 

a seguir apresenta na parte superior a ordenação dos Sub-Critérios e na parte inferior a 

determinação das taxas de substituição entre eles, obtida juntamente com os decisores. 
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 É importante destacar que a ordenação dos Sub-Critérios do Critério 3 – 

Ecossistemas Importantes foi obtida a partir das respostas obtidas para a questão n° 5 

(conseqüências mais graves dos problemas com os recursos hídricos da bacia) do questionário 

aplicado para os membros do COMITESINOS (ver Apêndice A1) e legitimada com o grupo 

de decisores, membros da CPA do Comitê.  

 
Sub-Critérios 3.1 3.2 3.3 Total Ordem 

Sub-Critério3.1 – Ecossistemas 
Aquáticos 

 1 0 1 2° 

Sub-Critério3.2 – Diversidade de 
Espécies 

0  0 0 3° 

Sub-Critério3.3 – Áreas de 
Preservação 

1 1  2 1° 

 

Sub-Critérios 3.3 3.1 3.2 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério3.3 – Áreas de 
Preservação 

 2 2 4 100 42% 

Sub-Critério3.1 – Ecossistemas 
Aquáticos 

  2 4 80 33% 

Sub-Critério3.2 – Diversidade de 
Espécies 

   4 60 25% 

Ação Neutro (A0) 
 

    0 0 

 
Figura A4.5. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Critério 3 – Ecossistemas Importantes. 
 

 
4) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Critério 4 – 

Disponibilidade de Água: 

 O Critério 4 – Disponibilidade de Água apresenta dois Sub-Critérios: 1) Sub-

Critério4.1 – Águas Superficiais; e 2) Sub-Critério4.2 – Águas Subterrâneas. Entre os dois 

Sub-Critérios, os decisores consideraram que o Sub-Critério4.1 – Águas Superficiais era 

prioritário. O Quadro A4.9 a seguir apresenta a determinação das taxas de substituição para os 

Sub-Critérios do Critério 4 – Disponibilidade de Água. 

 

Sub-Critérios 4.1 4.2 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério4.1 – Águas Superficiais 
 

 4 6 100 64% 

Sub-Critério4.2 – Águas Subterrâneas 
 

  5 56 36% 

Ação Neutro (A0) 
 

   0 0 

Quadro A4.9. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Critério 4 – Disponibilidade de Água. 
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5) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Critério 5 – Saúde: 

 O Critério 5 – Saúde apresenta dois Sub-Critérios: 1) Sub-Critério5.1 – Acesso à 

Água Potável; e 2) Sub-Critério5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos. Entre os dois Sub-

Critérios, os decisores consideraram que o Sub-Critério5.2 – Coleta de Esgotos Domésticos 

era prioritário. O Quadro A4.10 a seguir apresenta a determinação das taxas de substituição 

para os Sub-Critérios do Critério 5 – Saúde. 

 É importante destacar que os decisores consideraram prioritário o Sub-Critério5.1 – 

Coleta de Esgotos Domésticos, em função do objetivo estratégico do problema ser a 

Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio dos Sinos. Sendo atingido este objetivo, o acesso à água potável ficará facilitado, devido a 

melhoria da qualidade das águas da bacia. 

 
Sub-Critérios 5.2 5.1 A0 MACBETH Taxas 

Sub-Critério5.2 – Coleta de Esgotos 
Domésticos  

0 4 6 100 62% 

Sub-Critério5.1 – Acesso a Água  
Potável 

 0 6 60 38% 

Ação Neutro (A0) 
 

  0 0 0 

Quadro A4.10.  Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Critério 5 – Saúde. 
 
 
6) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Critério 6 – Lazer: 

 O Critério 6 – Lazer apresenta três Sub-Critérios. A Figura A4.6 a seguir apresenta 

na parte superior a ordenação dos Sub-Critérios e na parte inferior a determinação das taxas 

de substituição entre eles, obtida juntamente com os decisores. 

 

 Sub-Critérios 6.1 6.2 6.3 Total Ordem 
Sub-Critério6.1 – Recreação de 
Contato Primário 

 1 1 2 1° 

Sub-Critério6.2 – Pesca 
Recreativa 

0  0 0 3° 

Sub-Critério6.3 – Áreas Verdes 0 1  1 2° 
 

Sub-Critérios 6.1 6.3 6.2 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério6.1 – Recreação de 
Contato Primário 

 3 4 5 100 50% 

Sub-Critério6.3 – Áreas Verdes   4 5 67 33% 
Sub-Critério6.2 – Pesca 
Recreativa 

   4 33 17% 

Ação Neutro (A0)     0 0 
 
Figura A4.6. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Critério 6 – Lazer. 
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7) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Critério 7 – Cidadania: 

 O Critério 7 – Cidadania apresenta dois Sub-Critérios: 1) Sub-Critério7.1 – 

Participação nas Decisões; e 2) Sub-Critério7.2 – Educação Ambiental. Entre os dois Sub-

Critérios, os decisores consideraram que o Sub-Critério7.1 – Participação nas Decisões era 

prioritário. O Quadro A4.11 a seguir apresenta a determinação das taxas de substituição para 

os Sub-Critérios do Critério 7 – Cidadania. 

 
Sub-Critérios 7.1 7.2 A0 MACBETH Taxas 

Sub-Critério7.1 – Participação nas 
Decisões 

 4 5 100 67% 

Sub-Critério7.2 – Educação Ambiental 
 

  4 50 33% 

Ação Neutro (A0) 
 

   0 0 

Quadro A4.11. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Critério 7 – Cidadania. 
 
 

8) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Critério 10 – 

Competitividade: 

 O Critério 10 – Competitividade apresenta dois Sub-Critérios: 1) Sub-Critério10.1 – 

Atratividade Industrial e Imobiliária; e 2) Sub-Critério10.2 – Atratividade Turística. Entre os 

dois Sub-Critérios, os decisores consideraram que o Sub-Critério10.1 – Atratividade 

Industrial e Imobiliária prioritário. O Quadro A4.12 a seguir apresenta a determinação das 

taxas de substituição para os Sub-Critérios do Critério 7 – Competitividade. 

 

Sub-Critérios 10.1 10.2 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério10.1 – Atratividade 
Industrial e Imobiliária 

 3 5 100 64% 

Sub-Critério10.2 – Atratividade  
Turística 

  4 57 36% 

Ação Neutro (A0) 
 

   0 0 

Quadro A4.12. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Critério 10 – Competitividade. 
 
 

9) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Critério 11 – 

Efetividade de Políticas Públicas: 

 O Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas apresenta três Sub-Critérios. A 

Figura A4.7 a seguir apresenta na parte superior a ordenação dos Sub-Critérios e na parte 

inferior a determinação das taxas de substituição entre eles, obtida juntamente com os 

decisores. 
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Sub-Critérios 11.1 11.2 11.3 Total Ordem 

Sub-Critério11.1 – Sistema de 
Gestão de Recursos Hídricos 

 1 0 1 2° 

Sub-Critério11.2 – Programas de 
Incentivos Ambientais 

0  0 0 3° 

Sub-Critério11.3 – Monitoramento 
da Qualidade Ambiental  

1 1  2 1° 

 
Sub-Critérios 11.3 11.1 11.2 A0 MACBETH Taxas 

Sub-Critério11.3 – Monitoramento 
da Qualidade Ambiental  

 3 4 6 100 48% 

Sub-Critério11.1 – Sistema de 
Gestão de Recursos Hídricos 

  4 5 75 36% 

Sub-Critério11.2 – Programas de 
Incentivos Ambientais 

   3 33 16% 

Ação Neutro (A0) 
 

    0 0 

 
Figura A4.7. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas. 
 
 

10) Determinação das Taxas de Substituição para os Sub-Critérios do Critério 12 – 

Fiscalização de Atividades de Risco: 

 O Critério 12 – Fiscalização de Atividades de Risco apresenta dois Sub-Critérios: 1) 

Sub-Critério12.1 – Atividades Potencialmente Poluidoras; e 2) Sub-Critério12.2 – 

Mapeamentos do Uso do Solo. Entre os dois Sub-Critérios, os decisores consideraram que o 

Sub-Critério12.1 –  Atividades Potencialmente Poluidoras era prioritário. O Quadro A4.13 a 

seguir apresenta a determinação das taxas de substituição para os Sub-Critérios do Critério 12 

– Fiscalização de Atividades de Risco. 

 

Sub-Critérios 12.1 12.2 A0 MACBETH Taxas 
Sub-Critério12.1 – Atividades 
Potencialmente Poluidoras 

 4 5 100 67% 

Sub-Critério12.2 – Mapeamentos do  
Uso do Solo 

  4 50 33% 

Ação Neutro (A0) 
 

   0 0 

Quadro A4.13. Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Critério 12 – Fiscalização de Atividades  
de Risco. 
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DETERMINAÇÃO DAS TAXAS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CRITÉRIOS DO 

NÍVEL4: 

 De acordo com o modelo, existem 12 Critérios que pertencem ao nível 4: o Critério 1 

– Qualidade da Água, o Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo, o Critério 3 – Ecossistemas 

Importantes, o Critério 4 – Disponibilidade da Água, o Critério 5 – Saúde, o Critério 6 – 

Lazer, o Critério 7 – Cidadania, o Critério 8 – Custo da Água, o Critério 9 – Custos 

Estruturais e Não-Estruturais, o Critério 10 – Competitividade, o Critério 11 – Efetividade de 

Políticas Públicas e o Critério 12 – Fiscalização de Atividades de Risco. A Figura A4.8 a 

seguir mostra esses Critérios, salientados na cor azul, que pertencem ao último nível de 

agregação. 

 
Figura A4.8. Determinação das Taxas de Substituição dos Sub-Critérios do Nível 4. 
 
 
 Assim, para determinar as taxas de substituição entre os 12 Critérios do modelo fez-

se, primeiramente, a matriz de ordenamento dos Critérios. Depois de estabelecer os níveis de 

preferência entre os Critérios, pode-se calcular as taxas de substituição. A Figura A4.9 a 

seguir apresenta na parte superior a ordenação dos Sub-Critérios e na parte inferior a 

determinação das taxas de substituição entre eles, obtida juntamente com os decisores. 

RECUPERAÇÃO, 
CONSERVAÇÃO
E PRESERVAÇÃO
DOS RECURSOS 

HÍDRICOS 
DA BACIA 

HIDROGRÁFICA 
DO RIO DOS SINOS

Critério 1 – Qualidade da Água

Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo 

Ambiental
Critério 3 – Ecossistemas Importantes

Critério 4 – Disponibilidade de Água

Social Critério 6 – Lazer

Critério 5 – Saúde

Critério 7 – Cidadania

Econômico

Critério 8 – Custo da Água

Critério 9 – Custo Estruturais e Não Estruturais

Critério 10 – Competitividade

Político-
Institucional

Critério 12 – Fiscalização de Atividades de Risco 

Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas
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Critérios Critério 

1 
Critério  

2 
Critério 

3 
Critério 

4 
Critério 

5 
Critério 

6 
Critério 

7 
Critério 

8 
Critério 

9 
Critério 

10 
Critério 

11 
Critério 

12 
Total Ordem 

Critério 1 – Qualidade da Água  0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 5° 
Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo 1  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 2° 
Critério 3 – Ecossistemas Importantes 1 0  1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 3° 
Critério 4 – Disponibilidade de Água 1 0 0  1 1 0 1 1 1 1 1 8 4° 
Critério 5 – Saúde 0 0 0 0  1 0 1 1 1 1 1 6 6° 
Critério 6 – Lazer 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 1 1 11° 
Critério 7 – Cidadania 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 11 1° 
Critério 8 – Custo da Água 0 0 0 0 0 1 0  1 0 0 1 3 9° 
Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais 0 0 0 0 0 1 0 0  0 0 1 2 10° 
Critério 10 – Competitividade 0 0 0 0 0 1 0 1 1  0 1 4 8° 
Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1  1 5 7° 
Critério 12 – Fiscalização de Atividades de Risco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 12° 

 
 

Critérios Critério 
7 

Critério  
2 

Critério 
3 

Critério 
4 

Critério 
1 

Critério 
5 

Critério 
11 

Critério 
10 

Critério 
8 

Critério 
9 

Critério 
6 

Critério 
12 

A0 MACBETH Taxas 

Critério 7 – Cidadania 0 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 100 14% 
Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo  0 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 95 13% 
Critério 3 – Ecossistemas Importantes   0 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 90 12% 
Critério 4 – Disponibilidade de Água    0 3 4 4 5 5 5 6 6 6 85 11,5% 
Critério 1 – Qualidade da Água     0 3 4 5 5 5 6 6 6 80 11% 
Critério 5 – Saúde      0 4 4 4 5 5 6 6 74 10% 
Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas       0 4 4 4 5 5 6 66 9% 
Critério 10 – Competitividade        0 3 4 4 5 5 45 6% 
Critério 8 – Custo da Água         0 3 4 4 5 40 5,5% 
Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais           0 4 4 5 35 5% 
Critério 6 – Lazer           0 3 4 13 2% 
Critério 12 – Fiscalização de Atividades de Risco            0 4 8 1% 
Ação Neutro (A0)             0 0 0 

 
Figura A4.9. Taxas de Substituição entre os Critérios do Modelo. 
 



 

 

 

 

 

APÊNDICE A5  
 
 
 
 

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
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ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DOS CRITÉRIOS DO MODELO 

 A análise de sensibilidade dos Critérios do modelo foi realizada com o auxílio do 

software HIVIEW (BARCLAY, 1984), sendo realizados testes de calibração das taxas de 

substituição de todos os Critérios do modelo e das áreas de interesse do problema. A análise 

de sensibilidade das áreas de interesse do problema foi apresentada no corpo do texto deste 

trabalho, no Capítulo 9, página 388. 

 

1) Análise de Sensibilidade do Critério 1 – Qualidade da Água: 

 A Figura A5.1 abaixo apresenta a análise de sensibilidade para o Critério 1 – 

Qualidade da Água. O eixo das abscissas apresenta a variável que se deseja calibrar, sendo no 

caso ilustrado abaixo, a taxa de substituição do Critério 1 – Qualidade da Água. O eixo  das 

ordenadas apresenta o objetivo estratégico do problema – Recuperação, Conservação e 

Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. As retas 

correspondem às pontuações das quatro estratégias propostas para os vários valores da taxa de 

substituição deste critério. A reta vertical corresponde a um eixo auxiliar, que identifica a taxa 

de substituição atual (11%) do critério considerado. Quanto maior a inclinação da reta, mais a 

Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio dos Sinos, proporcionada por uma estratégia, é afetada pelo critério considerado.  

 

 
 

 Figura A5.1. Análise de Sensibilidade do Critério 1 – Qualidade da Água. 
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 Assim, analisando-se a Figura A5.1 acima, pode-se verificar que a Recuperação, 

Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 

proporcionada pela Estratégia 3, varia muito pouco para variações da taxa de substituição 

deste Critério, com uma leve tendência de aumentar a sua influência, se a taxa de substituição 

for aumentada. Também a Estratégia 4 varia muito pouco em função de pequenas variações 

da taxa de substituição do Critério 1, tendendo porém a diminuir levemente a sua influência 

sobre a Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio dos Sinos, se a taxa de substituição deste Critério for aumentada. Já em 

relação a Estratégia 2, aumentando-se a taxa de substituição do Critério 1, aumenta-se 

também a influência da Estratégia 2 sobre a Recuperação, Conservação e Preservação dos 

Recursos Hídricos da Bacia. Em relação a Estratégia 1, no caso de aumento da taxa de 

substituição deste Critério, a  sua influência sobre a Recuperação, Conservação e Preservação 

dos Recursos Hídricos da Bacia tende a diminuir drasticamente. Além disso, pode-se concluir 

que mesmo variando-se a taxa de substituição do Critério 1 – Qualidade da Água, a ordem de 

preferência de implementação das estratégias propostas não se altera, ou seja, a Estratégia 2 é 

preferível a Estratégia 3, que é preferível a Estratégia 4 (com pequena diferença), que é 

preferível a Estratégia 1. O Quadro A5.1 abaixo apresenta a pontuação parcial (parte central) 

e global (última linha) das estratégias propostas, segundo os Sub-Critérios do nível 3 (ver 

Apêndice A4, p. 582) do Critério 1 – Qualidade da Água. A primeira coluna do Quadro A5.1 

apresenta as taxas de substituição locais dos Sub-Critérios e a última coluna do Quadro A5.1 

apresenta as taxas de substituição globais dos Sub-Critérios do Critério 1 – Qualidade da 

Água. O Quadro A5.1 foi feito no software HIVIEW (BARCLAY, 1984). 

 

 
 
Quadro A5.1. Avaliação Parcial e Global das Estratégias Propostas Segundo o Critério 1 – Qualidade da 
Água. 
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2) Análise de Sensibilidade do Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo: 

 A Figura A5.2 abaixo apresenta a análise de sensibilidade para o Critério 2 – 

Ocupação e Manejo do Solo. A linha vertical do gráfico mostra a taxa de substituição deste 

Critério, que foi considerada 13 %.  

 

 
 Figura A5.2. Análise de Sensibilidade do Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo. 
  

 Analisando-se a Figura A5.2 acima, pode-se verificar que variando-se a taxa de 

substituição do Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo, a ordem de implementação das 

estratégias propostas não se altera, a não ser para grandes variações. Assim, a Estratégia 4 é 

preferível a Estratégia 2, que é preferível a Estratégia 3, que é preferível a Estratégia 1. 

Também é possível verificar que se a taxa de substituição deste Critério for aumentada, todas 

as estratégias tendem a diminuir a sua influência sobre a Recuperação, Conservação e 

Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. O Quadro A5.2 a 

seguir apresenta a pontuação parcial (parte central) e global (última linha) das estratégias 

propostas, segundo os Sub-Critérios do nível 3 (ver Apêndice A4, p. 582) do Critério 2 – 

Ocupação e Manejo do Solo. A primeira coluna do Quadro A5.2 apresenta as taxas de 

substituição locais dos Sub-Critérios e a última coluna do Quadro A5.2 apresenta as taxas de 

substituição globais dos Sub-Critérios do Critério 2 – Ocupação e Manejo do Solo.  
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Quadro A5.2. Avaliação Parcial e Global das Estratégias Propostas Segundo o Critério 2 – Ocupação e 
Manejo do Solo. 
 

3) Análise de Sensibilidade do Critério 3 – Ecossistemas Importantes: 

 A Figura A5.3 abaixo apresenta a análise de sensibilidade para o Critério 3 – 

Ecossistemas Importantes. A linha vertical do gráfico mostra a taxa de substituição deste 

Critério, que foi considerada 12 %.  

 

 
 
 Figura A5.3. Análise de Sensibilidade do Critério 3 – Ecossistemas Importantes. 
 
 
 
 Analisando-se a Figura A5.3 acima, pode-se verificar que a Recuperação, 

Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 

proporcionada pela Estratégia 1, varia muito pouco para variações da taxa de substituição 

deste Critério, com uma leve tendência de elevação da sua influência, porém mantendo-se 

como a estratégia menos preferível de ser implementada, em relação às outras três estratégias 
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propostas. A Estratégia 3 também não varia muito a sua pontuação em função das variações 

da taxa de substituição deste Critério, sendo preferível a sua implementação em relação às 

outras estratégias analisadas e em relação a este Critério. Já as Estratégias 2 e 4 tendem a 

diminuir a sua influência sobre a Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, caso a taxa de substituição deste Critério for 

aumentada, sendo a implementação da Estratégia 4 preferível à Estratégia 2. Assim, pode-se 

concluir que para pequenas variações da taxa de substituição do Critério 3 – Ecossistemas 

Importantes, a ordem de preferência de implementação das estratégias propostas não se altera, 

ou seja, a Estratégia 3 é preferível a Estratégia 4, que é preferível a Estratégia 2, que é 

preferível a Estratégia 1. O Quadro A5.3 abaixo apresenta a pontuação parcial (parte central) 

e global (última linha) das estratégias propostas, segundo os Sub-Critérios do nível 3 (ver 

Apêndice A4, p. 582) do Critério 3 – Ecossistemas Importantes. A primeira coluna do Quadro 

A5.3 apresenta as taxas de substituição locais dos Sub-Critérios e a última coluna do Quadro 

A5.3 apresenta as taxas de substituição globais dos Sub-Critérios do Critério 3 – Ecossistemas 

Importantes. 

 
 
Quadro A5.3. Avaliação Parcial e Global das Estratégias Propostas Segundo o Critério 3 – Ecossistemas 
Importantes. 
 

 
4) Análise de Sensibilidade do Critério 4 – Disponibilidade de Água: 

 A Figura A5.4 a seguir apresenta a análise de sensibilidade para o Critério 4 – 

Disponibilidade de Água. A linha vertical do gráfico mostra a taxa de substituição deste 

Critério, que foi considerada 11,5 %. 
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Figura A5.4. Análise de Sensibilidade do Critério 4 – Disponibilidade de Água. 
 
 

Assim, analisando-se a Figura A5.4 acima, pode-se verificar que a Recuperação, 

Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 

proporcionada pelas Estratégias 2, 3 e 4, varia muito pouco para variações da taxa de 

substituição deste Critério, sendo que todas elas apresentam uma leve tendência de aumentar a 

sua influência sobre a Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da 

Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, caso a taxa de substituição deste Critério seja 

aumentada. No caso da Estratégia 1, se a taxa de substituição deste Critério for aumentada, a 

sua influência sobre a Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da 

Bacia, eleva-se consideravelmente. Assim, pode-se concluir que para quaisquer variações da 

taxa de substituição do Critério 4 – Disponibilidade de Água, a ordem de preferência de 

implementação das estratégias propostas não se altera, ou seja, a Estratégia 2 é preferível a 

Estratégia 4, que é preferível a Estratégia 3, que é preferível a Estratégia 1. O Quadro A5.4 a 

seguir apresenta a pontuação parcial (parte central) e global (última linha) das estratégias 

propostas, segundo os Sub-Critérios do nível 3 (ver Apêndice A4, p. 582) do Critério 4 – 

Disponibilidade de Água. A primeira coluna do Quadro A5.4 apresenta as taxas de 

substituição locais dos Sub-Critérios e a última coluna do Quadro A5.4 apresenta as taxas de 

substituição globais dos Sub-Critérios do Critério 4 – Disponibilidade de Água. 
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Quadro A5.4. Avaliação Parcial e Global das Estratégias Propostas Segundo o Critério 4 – 
Disponibilidade de Água. 
 

 
5) Análise de Sensibilidade do Critério 5 – Saúde: 

 A Figura A5.5 a seguir apresenta a análise de sensibilidade para o Critério 5 – Saúde. 

A linha vertical do gráfico mostra a taxa de substituição deste Critério, que foi considerada 

10%. 

 

 
 

Figura A5.5. Análise de Sensibilidade do Critério 5 – Saúde. 
 

 
Assim, analisando-se a Figura A5.5 acima, pode-se verificar que a Recuperação, 

Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 

proporcionada pela Estratégia 4, varia muito pouco para variações da taxa de substituição 

deste Critério. Já as Estratégias 2 e 3 tendem a diminuir a sua influência sobre a Recuperação, 

Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 
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caso a taxa de substituição deste Critério seja aumentada, sendo a tendência de diminuição da 

Estratégia 2 maior do que a Estratégia 3. No caso da Estratégia 1, se a taxa de substituição 

deste Critério for aumentada, a sua influência sobre a Recuperação, Conservação e 

Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia, eleva-se consideravelmente. Assim, pode-se 

concluir que para pequenas variações da taxa de substituição do Critério 5 - Saúde, a ordem 

de preferência de implementação das estratégias propostas não se altera, ou seja, a Estratégia 

4 é preferível às outras três estratégias propostas, que apresentam a mesma pontuação neste 

Critério, sendo equivalente a adoção de qualquer uma delas, ficando a critério dos decisores 

fazer esta escolha. O Quadro A5.5 a seguir apresenta a pontuação parcial (parte central) e 

global (última linha) das estratégias propostas, segundo os Sub-Critérios do Critério 5 - 

Saúde. A primeira coluna do Quadro A5.5 apresenta as taxas de substituição locais dos Sub-

Critérios e a última coluna do Quadro A5.5 apresenta as taxas de substituição globais dos 

Sub-Critérios do Critério 5 - Saúde. 

 
 
Quadro A5.5. Avaliação Parcial e Global das Estratégias Propostas Segundo o Critério 5 - Saúde. 
 

 
6) Análise de Sensibilidade do Critério 6 – Lazer: 

 A Figura A5.6 a seguir apresenta a análise de sensibilidade para o Critério 6 - Lazer. 

A linha vertical do gráfico mostra a taxa de substituição deste Critério, que foi considerada 

2%. 
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Figura A5.6. Análise de Sensibilidade do Critério 6 – Lazer. 
 

 
 Assim, analisando-se a Figura A5.6 acima, pode-se verificar que a Recuperação, 

Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 

proporcionada pelas Estratégias 1 e 2, varia muito pouco para variações da taxa de 

substituição deste Critério. Já a Estratégia 3 tende a diminuir a sua influência sobre a 

Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio dos Sinos, caso a taxa de substituição deste Critério seja aumentada. No caso da 

Estratégia 4, se a taxa de substituição deste Critério for aumentada, a sua influência sobre a 

Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia, eleva-se 

consideravelmente. Assim, pode-se concluir que para variações da taxa de substituição do 

Critério 6 - Lazer, a ordem de preferência de implementação das estratégias propostas não se 

altera, ou seja, a Estratégia 4 é preferível a Estratégia 2, que é preferível a Estratégia 3, que é 

preferível a Estratégia 1. O Quadro A5.6 a seguir apresenta a pontuação parcial (parte central) 

e global (última linha) das estratégias propostas, segundo os Sub-Critérios do Critério 6 - 

Lazer. A primeira coluna do Quadro A5.6 apresenta as taxas de substituição locais dos Sub-

Critérios e a última coluna do Quadro A5.6 apresenta as taxas de substituição globais dos 

Sub-Critérios do Critério 6 - Lazer. 
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Quadro A5.6. Avaliação Parcial e Global das Estratégias Propostas Segundo o Critério 6 - Lazer. 
 

 
7) Análise de Sensibilidade do Critério 7 – Cidadania: 

 A Figura A5.7 abaixo apresenta a análise de sensibilidade para o Critério 7 - 

Cidadania. A linha vertical do gráfico mostra a taxa de substituição deste Critério, que foi 

considerada 14 %. 

 

 
Figura A5.7. Análise de Sensibilidade do Critério 7 – Cidadania. 

 
 

 Assim, analisando-se a Figura A5.7 acima, pode-se verificar que a Recuperação, 

Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 

proporcionada pelas Estratégias 1 e 3, varia muito pouco para variações da taxa de 

substituição deste Critério, mantendo uma leve tendência de aumentar a sua influência sobre a 

Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 
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Rio dos Sinos, caso a taxa de substituição deste Critério seja aumentada. Já no caso das 

Estratégias 2 e 4, se a taxa de substituição deste Critério for aumentada, a sua influência sobre 

a Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia, eleva-se 

consideravelmente, sendo que a Estratégia 4 fica equivalente à Estratégia 2. Assim, pode-se 

concluir que para variações da taxa de substituição do Critério 7 - Cidadania, a ordem de 

preferência de implementação das estratégias propostas não se altera, ou seja, as Estratégia  2 

e 4 são preferíveis às outras duas estratégias, sendo a Estratégia 3 preferível à Estratégia 1. A 

decisão de implementar a Estratégia 2 ou a Estratégia 4 ficará a critério dos decisores, já que 

as duas estratégias apresentam a mesma pontuação neste Critério, sendo equivalente a adoção 

de qualquer uma delas. O Quadro A5.7 abaixo apresenta a pontuação parcial (parte central) e 

global (última linha) das estratégias propostas, segundo os Sub-Critérios do Critério 7 - 

Cidadania. A primeira coluna do Quadro A5.7 apresenta as taxas de substituição locais dos 

Sub-Critérios e a última coluna do Quadro A5.7 apresenta as taxas de substituição globais dos 

Sub-Critérios do Critério 7 - Cidadania. 

 

 
Quadro A5.7. Avaliação Parcial e Global das Estratégias Propostas Segundo o Critério 7 – Cidadania. 
 

 
8) Análise de Sensibilidade do Critério 8 – Custo da Água: 

 A Figura A5.8 a seguir apresenta a análise de sensibilidade para o Critério 8 – Custo 

da Água. A linha vertical do gráfico mostra a taxa de substituição deste Critério, que foi 

considerada 5,5 %. 
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Figura A5.8. Análise de Sensibilidade do Critério 8 – Custo da Água. 

 

 
 Assim, analisando-se a Figura A5.8 acima, pode-se verificar que se a taxa de 

substituição deste Critério for aumentada, a influência das Estratégias 2 e 4 sobre a 

Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio dos Sinos, eleva-se consideravelmente, sendo que a Estratégia 4 fica equivalente à 

Estratégia 2. Já no caso das Estratégias 1 e 3, se a taxa de substituição deste Critério for 

aumentada, a sua influência sobre a Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos 

Hídricos da Bacia, diminui consideravelmente, sendo que a Estratégia 3 ainda é preferível à 

Estratégia 1. Assim, pode-se concluir que para variações da taxa de substituição do Critério 8 

– Custo da Água, a ordem de preferência de implementação das estratégias propostas não se 

altera, ou seja, as Estratégia  2 e 4 são preferíveis às outras duas estratégias, sendo a Estratégia 

3 preferível à Estratégia 1. A decisão de implementar a Estratégia 2 ou a Estratégia 4 ficará a 

critério dos decisores, já que as duas estratégias apresentam a mesma pontuação neste 

Critério, sendo equivalente a adoção de qualquer uma delas. O Critério 8 – Custo da Água não 

apresenta Sub-Critérios. 

 

9) Análise de Sensibilidade do Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais: 

 A Figura A5.9 a seguir apresenta a análise de sensibilidade para o Critério 9 – Custos 

Estruturais e Não Estruturais. A linha vertical do gráfico mostra a taxa de substituição deste 

Critério, que foi considerada 5 %. 
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Figura A5.9. Análise de Sensibilidade do Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais. 

 

 Assim, analisando-se a Figura A5.9 acima, pode-se verificar que as Estratégias 3 e 4 

sofrem grande influência deste Critério, tanto que para taxas de substituição maiores do que 

15 % para este Critério, a ordem de preferência de implementação das duas estratégias quanto 

a Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio dos Sinos se altera, sendo que a Estratégia 3 passa a ser preferível à Estratégia 4. No caso 

das Estratégias 1 e 2, se a taxa de substituição deste Critério for aumentada, a influência da 

Estratégia 2 sobre a Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da 

Bacia, tende a aumentar, ao contrário da Estratégia 1, cuja tendência é diminuir drasticamente 

a sua influência. Assim, pode-se concluir que as Estratégias 3 e 4 são muito sensíveis a 

variações da taxa de substituição do Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais, sendo 

preferível a implementação da Estratégia 2, seguida da Estratégia 3 e da Estratégia 4 e da 

Estratégia 1. O Critério 9 – Custos Estruturais e Não Estruturais não apresenta Sub-Critérios. 

 

10) Análise de Sensibilidade do Critério 10 – Competitividade: 

 A Figura A5.10 a seguir apresenta a análise de sensibilidade para o Critério 10 - 

Competitividade. A linha vertical do gráfico mostra a taxa de substituição deste Critério, que 

foi considerada 6 %. 
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Figura A5.10. Análise de Sensibilidade do Critério 10 – Competitividade. 

 
 

 Assim, analisando-se a Figura A5.10 acima, pode-se verificar que a Recuperação, 

Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 

proporcionada pelas Estratégias 1 e 2, varia muito pouco para variações da taxa de 

substituição deste Critério, mantendo uma leve tendência de aumentar a sua influência sobre a 

Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio dos Sinos, caso a taxa de substituição deste Critério seja aumentada. Já as Estratégias 3 e 

4 sofrem grande influência deste Critério, tanto que para taxas de substituição maiores do que 

20 % para este Critério, a ordem de preferência de implementação das duas estratégias quanto 

a Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio dos Sinos se altera, sendo que a Estratégia 3 passa a ser preferível à Estratégia 4, ficando 

equivalente à Estratégia 2. Assim, se a taxa de substituição deste Critério for aumentada, a 

influência da Estratégia 4 sobre a Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos 

Hídricos da Bacia diminui bastante. Assim, pode-se concluir que as Estratégias 3 e 4 são 

muito sensíveis a variações da taxa de substituição do Critério 10 – Competitividade. A 

adoção das Estratégias 2 ou 3 ficará a critério dos decisores, já que as duas estratégias 

apresentam a mesma pontuação, sendo preferíveis à Estratégia 4, seguida da Estratégia 1. O 

Quadro A5.8 a seguir apresenta a pontuação parcial (parte central) e global (última linha) das 

estratégias propostas, segundo os Sub-Critérios do Critério 10 – Competitividade. A primeira 

coluna do Quadro A5.8 apresenta as taxas de substituição locais dos Sub-Critérios e a última 

coluna do Quadro A5.8 apresenta as taxas de substituição globais dos Sub-Critérios do 

Critério 10 – Competitividade. 
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Quadro A5.8. Avaliação Parcial e Global das Estratégias Propostas Segundo o Critério 10 – 
Competitividade. 
 

 
11) Análise de Sensibilidade do Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas: 

 A Figura A5.11 abaixo apresenta a análise de sensibilidade para o Critério 11 – 

Efetividade de Políticas Públicas. A linha vertical do gráfico mostra a taxa de substituição 

deste Critério, que foi considerada 9 %. 

 

 
Figura A5.11. Análise de Sensibilidade do Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas. 

 
 

 Assim, analisando-se a Figura A5.11 acima, pode-se verificar que a Recuperação, 

Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, 

proporcionada pelas Estratégias 1 e 4, varia muito pouco para variações da taxa de 

substituição deste Critério. Já no caso das Estratégias 2 e 3, se a taxa de substituição deste 

Critério for aumentada, a sua influência sobre a Recuperação, Conservação e Preservação dos 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, eleva-se consideravelmente, 
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sendo que a Estratégia 3 fica equivalente à Estratégia 2. Assim, pode-se concluir que para 

variações da taxa de substituição do Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas, a ordem 

de preferência de implementação das estratégias propostas praticamente não se altera, sendo 

às Estratégias  2 e 3 preferíveis às outras duas estratégias, seguidas da Estratégia 4 e da 

Estratégia 1. A decisão de implementar a Estratégia 2 ou a Estratégia 3 ficará a cargo dos 

decisores, já que as duas estratégias apresentam a mesma pontuação neste Critério, sendo 

equivalente a adoção de qualquer uma delas. O Quadro A5.9 abaixo apresenta a pontuação 

parcial (parte central) e global (última linha) das estratégias propostas, segundo os Sub-

Critérios do Critério 11 – Efetividade de Políticas Públicas. A primeira coluna do Quadro 

A5.9 apresenta as taxas de substituição locais dos Sub-Critérios e a última coluna do Quadro 

A5.9 apresenta as taxas de substituição globais dos Sub-Critérios do Critério 11 – Efetividade 

de Políticas Públicas. 

 

 
Quadro A5.9. Avaliação Parcial e Global das Estratégias Propostas Segundo o Critério 11 – Efetividade de 
Políticas Públicas. 
 

 
12) Análise de Sensibilidade do Critério 12 – Fiscalização de Atividades de Risco: 

 A Figura A5.12 a seguir apresenta a análise de sensibilidade para o Critério 12 – 

Fiscalização de Atividades de Risco. A linha vertical do gráfico mostra a taxa de substituição 

deste Critério, que foi considerada 1 %. 
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Figura A5.12. Análise de Sensibilidade do Critério 12 – Fiscalização de Atividades de Risco. 

 

 
 Assim, analisando-se a Figura A5.12 acima, pode-se verificar que as Estratégias 3 e 

4 sofrem grande influência deste Critério, tanto que para taxas de substituição em torno de 

10% para este Critério, a ordem de preferência de implementação das duas estratégias quanto 

a Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio dos Sinos se altera, sendo que a Estratégia 3 passa a ser preferível à Estratégia 4. No caso 

das Estratégias 1 e 2, se a taxa de substituição deste Critério for aumentada, a sua influência 

sobre a Recuperação, Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia, tende a 

aumentar. Já no caso da Estratégia 4, se a taxa de substituição deste Critério for aumentada, a 

tendência é diminuir drasticamente a sua influência sobre a Recuperação, Conservação e 

Preservação dos Recursos Hídricos da Bacia, equiparando-se a Estratégia 1. Assim, pode-se 

concluir que as Estratégias 3 e 4 são muito sensíveis a variações da taxa de substituição do 

Critério 12 – Fiscalização de Atividades de Risco, sendo que a implementação das Estratégias 

2 e 3 são equivalentes, já que apresentam a mesma pontuação, seguidas das Estratégias 1 e 4, 

que também apresentam a mesma pontuação. Desta forma, a decisão de implementar a 

Estratégia 2 ou a Estratégia 3 ficará a cargo dos decisores, já que as duas estratégias 

apresentam a mesma pontuação neste Critério, sendo equivalente a adoção de qualquer uma 

delas. Seguidas das Estratégias 2 e 3, vêm as Estratégias 1 e 4, que são equivalentes em 

termos de pontuação. O Quadro A5.10 a seguir apresenta a pontuação parcial (parte central) e 

global (última linha) das estratégias propostas, segundo os Sub-Critérios do Critério 12 – 

Fiscalização de Atividades de Risco. A primeira coluna do Quadro A5.10 apresenta as taxas 

de substituição locais dos Sub-Critérios e a última coluna do Quadro A5.10 apresenta as taxas 
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de substituição globais dos Sub-Critérios do Critério 12 – Fiscalização de Atividades de 

Risco. 

 

 
Quadro A5.10. Avaliação Parcial e Global das Estratégias Propostas Segundo o Critério 12 – Fiscalização 
de Atividades de Risco. 
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