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RESUMO 

 

A compreensão de sistemas para o tratamento de águas residuárias municipais deve 

atender às condições particulares do local onde serão implementados. O processo de definição 

da alternativa tecnológica ideal enfrenta embates quanto à avaliação das prioridades, mas 

principalmente no julgamento dos aspectos subjetivos. Desse modo, o presente estudo realizou 

a proposição de uma metodologia multicritério e multiobjetivo de auxílio à decisão, modelo 

esse capaz de hierarquizar de forma simplificada as soluções para o tratamento de efluentes. O 

método considera uma série de alternativas que, ao serem comparadas a diferentes critérios 

multidisciplinares, possibilita ao agente envolvido optar pela melhor alternativa tecnológica. O 

modelo apresentado foi empregado ao contexto da cidade de Unaí (MG), que possui atualmente 

uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), cujo sistema funciona por lagoas facultativas. 

No município, o diagnóstico ambiental evidenciou a existência de um sistema de tratamento 

obsoleto com baixa remoção de nutrientes, tornando-se fonte poluidora dos recursos hídricos, 

além de não atender à crescente demanda dos últimos anos. Os resultados obtidos a partir da 

aplicação dos testes estatísticos de Ponderação Aditiva, Programação de Compromisso e 

ELECTRE-III constaram que o Sistema Australiano seria o mais indicado para realidade do 

município. Conclui-se, portanto, a relevância dos métodos multicriteriais aplicados à avaliação 

de projetos de sistemas de esgotamento sanitário. 

 

Palavras-chave: Saneamento. Tratamento de Esgoto. Análise Multiobjetivo. Análise 

Multicritério. Unaí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Understanding of systems for the treatment of municipal wastewater must meet the 

particular conditions of the place where it will be implemented. The ideal technological 

alternative setting process faces clashes as the evaluation of priorities, but especially in the 

judgment of the subjective aspects. Thus, the present study was conducted to propose a multi-

criteria methodology and multi-objective aid to decision, this model able to prioritize in 

simplified form solutions for the treatment of effluents. The method considers a number of 

alternatives to be matched to different criteria multidisciplinary, enables the agent involved 

choose the best alternative technology. The model was applied to the context of the city of Unai 

(MG), which currently has an Effluent Treatment Plant, whose system works by facultative 

ponds. In the city, the environmental assessment revealed the existence of an obsolete treatment 

system with low nutrient removal, becoming source of pollution of water resources, and does 

not meet the growing demand in recent years. The results from the application of statistical tests 

Additive Weighting, Appointment Scheduling and ELECTRE-III consisted that the Australian 

system would be the most suitable for municipal reality. We conclude, therefore, the relevance 

of multicriteria methods applied to evaluation of sewage systems projects. 

 

Keywords:  Sanitation. Sewage Treatment. Multiobjective Analysis. Multicriteria Analysis. Unaí.
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1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A análise de alternativas para definição de sistemas de tratamento de efluentes em 

âmbito municipal tem por enfoque prognosticar uma determinada situação real, avaliando o 

desempenho de cada projeto antes mesmo de sua implantação. O processo de decisão consciente 

baseado em ferramentas de análise tecnológica favorece a concepção e o sucesso de uma futura 

Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). Os conceitos e fundamentos da utilização de 

tecnologias apropriadas ao serem adaptadas a uma metodologia coerente são capazes de 

influenciar de maneira positiva os gestores públicos em diferentes municípios brasileiros 

(SOUZA e NETTO, 2002).  

A apresentação de um modelo de seleção eficaz para opções de tratamento de efluentes 

se faz necessária durante o diagnóstico multidisciplinar. Nessa etapa diversos critérios são 

levantados sob as vertentes dos impactos econômicos, requisitos sociais e aspectos ambientais. 

Desse modo, é factível minimizar as limitações observadas em outros métodos de auxílio à 

decisão, esses por vezes incapazes de tratarem os problemas de forma ampla e objetiva 

(CARNEIRO, 2000). 

 

1.1 Análise tecnológica da alternativa 

 

Diante da diversidade de fatores envolvidos na análise tecnológica de alternativas para 

projetos em saneamento, várias técnicas têm sido utilizadas envolvendo uma enorme gama de 

enfoques, filosofias e premissas diferentes (CHERNICHARO, C. A. L.,1999). Alguns dos mais 

citados são: os métodos financeiros, modelos de score, checklists, árvore de decisão, 

comparação por pares, métodos de otimização e QSort (ARCHER e GHASEMZADEH, 1999). 

A premissa da possibilidade de uma seleção tecnológica mais adequada parte das 

seguintes constatações: existem alternativas disponíveis mais eficazes que outras 

frequentemente difundidas; é possível definir critérios e métodos de avaliação de projetos que 

permitam a seleção de tecnologias mais apropriadas; verifica-se não somente a melhor seleção 

tecnológica, mas também uma adaptação às condições locais de tecnologias disponíveis 

(BUARQUE, 1983; BRITES, 2008). 

Segundo AZEVEDO, L. G. T.; PORTO, R. L.; FILHO, K. Z. (2002), é bastante 

difundida a utilização dos modelos de simulação e a aplicação de técnicas econômicas ou 

mesmo de otimização para o contexto dos recursos hídricos. Entretanto, a proposição de 

soluções tem ficado abaixo das expectativas pelos seguintes motivos: 
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 Os métodos utilizados são muito complexos e abstratos quando aplicados ao tratamento de 

águas residuárias; 

 Existe uma carência de softwares simplificados e de flexível utilização; 

 Com frequência, os métodos não tratam os problemas reais. 

 

Existe uma grande variedade de métodos de auxílio à decisão, baseados em princípios 

e abordagens diferentes. SOUZA e FORSTER (1996) defendem o uso dos métodos de análise 

de decisão com múltiplos objetivos, a fim de se alcançar um “ponto de satisfação” para um 

conjunto de objetivos delineados para o problema. 

WOLF (1987) aplicou um método simples de análise de decisão com múltiplos 

objetivos para a seleção de alternativas de tratamento de águas residuárias. Com isso, 

incorporou-se uma nova ferramenta de auxílio à avaliação e seleção de processos de tratamento 

(GOICOECHEA et al., 1982). Seguindo essa linha de estudo, foram elaborados alguns 

trabalhos de relevante interesse: TECLE et al. (1988), SOUZA (1992), HARADA e 

CORDEIRO NETTO (1999).  

A vantagem ao empregar métodos de avaliação tecnológica consiste em um processo 

decisório consciente, que resulta na otimização dos benefícios e a consequente redução de erros. 

As análises multiobjetivos e multicritérios quando aplicadas ao setor de saneamento, levam em 

consideração a aleatoriedade dos fenômenos hidrológicos, que impactam diretamente os 

processos de tratamento. Todavia, a prevenção aos inconvenientes favorece o desenvolvimento 

de projetos e amparo ao setor. 

A pesquisa operacional ganhou grande impulso quando passou a ser utilizada como 

ferramenta de tomada de decisão no cenário militar inglês e norte americano durante a 2ª Guerra 

Mundial (GOICOECHEA et al., 1982; HILLIER & LIEBERMAN, 1988; MAYS & TUNG, 

1992 entre outros). A partir de então, uma variedade de ferramentas matemáticas tem sido 

desenvolvidas e aplicadas às diferentes atividades. 

 

1.2 Métodos multiobjetivos e multicritérios 

 

A Análise Multiobjetivo não se aplica às situações em que os problemas possuem apenas 

um objetivo, em que a solução ótima é obtida através da simples maximização (ou 

minimização) de uma função objetivo de variáveis de decisão sujeitas a restrições. O método 

seleciona a solução de melhor compromisso ou, numa abordagem mais detalhada e segura, a 

solução mais robusta (considerando-se a incerteza e a subjetividade inerentes ao processo 
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decisório), em um cenário em que há múltiplos objetivos. Aqui se busca a otimização do 

conjunto das funções objetivo, através de critérios e julgamento das alternativas de solução do 

problema. 

Essa definição deve-se ao fato de que, na análise multiobjetivo, a classificação é feita 

com base em determinados critérios de avaliação e sob condições e cenários específicos que, 

se alterados, poderão indicar uma alternativa como melhor solução. Isso é feito através da 

identificação e estudo das relações de troca ("tradeoffs") entre os vários objetivos mensuráveis, 

ou não, e conflitantes por natureza.  

A história da Análise Multicriterial teve início com o trabalho de Pareto (1896), que 

examinou um problema de agregação de critérios dentro de um critério simples, definindo o 

conceito da eficiência entre duas alternativas de decisão. Nesse contexto, a utilização dos 

métodos otimiza o processo decisório de escolha da mais adequada das soluções não 

dominadas, sob os critérios de avaliação adotados e para as condições peculiares de cada 

problema. 

AZEVEDO, L. G. T; PORTO, R. L. (2002) citando COHON (1978) e HAIMES (1987) 

definem o conceito de não dominância da seguinte forma: uma solução não dominada é aquela 

em que a melhoria de uma função-objetivo só pode ser conseguida à custa da degradação de 

outra. Cada um dos aspectos do problema, sujeitos ao processo decisório, é mensurado através 

de uma função-objetivo, não havendo necessidade de que estas funções utilizem a mesma 

unidade de mensuração. 

Nesses termos pode-se dizer que, no método multiobjetivo, cada solução não dominada 

pode ser escolhida como uma solução ótima no conceito de Pareto. Segundo ele, para o conjunto 

das soluções não dominadas é impossível sair de certa posição sem que haja alternativas 

preferíveis em detrimento de outras. Em sistemas de tratamento, os micro-organismos presentes 

no meio não podem ser simultaneamente bem adaptados a todas às questões ambientais, 

enfrentando assim fatores que restringem sua eficiência (BRAGA, B.; GOBETTI, L., 2002). 

Na década de 80, a maior preocupação entre os pesquisadores americanos estava em 

enfatizar a otimização dos processos de análise multiobjetivo como suporte à tomada de 

decisão, auxiliando os tomadores de decisão (DM - Decision Maker). Nesse período, as 

pesquisas visavam estruturar o procedimento de decisão e escolha, ao invés de procurar resolver 

problemas bem estruturados e baseados em suposições hipotéticas, ou mesmo irrealistas a cerca 

das estruturas de preferência (KORHONEN ET AL., 1992). 

Naquela época havia uma soma de esforços entre os pesquisadores na busca de otimizar 

as funções da análise multiobjetivo, baseando-se em teoremas, conceitos, axiomas e resultados 
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na busca da esperada “solução ótima”. Isso poderia induzir ou impor um resultado ao decisor, 

como sendo a “melhor solução” ou a “solução mais racional”, pois esta foi direcionada segundo 

as preferências consideradas. Em muitos casos, consideram ainda a existência de uma função 

de preferências que representaria o pensamento do decisor, podendo essas preferências ser 

divididas em três técnicas distintas: 

 

I. Técnicas que geram o conjunto das soluções não-dominadas: consideram um vetor 

função objetivo, utilizando-o para gerar um conjunto de soluções não dominadas, não 

considerando as preferências do decisor. Baseando-se, somente, nas restrições físicas 

do problema. 

II. Técnicas que incorporam preferências do decisor: captam progressivamente as 

preferências do decisor, oferecendo uma sequência 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, outros aos discretos, mas existem outras, ainda, agregando ambos. 

III. Técnicas que utilizam uma articulação progressiva das preferências: constituem o 

conjunto de métodos 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 

conhecidos como “métodos não dirigidos”. 

 

Segundo CIRILO, J. A. (2002), os métodos de solução atualmente difundidos adotam 

pelo menos uma das três técnicas supracitadas. O arcabouço sobre as técnicas cresce de forma 

contínua e novos métodos são apresentados, com suas vantagens e desvantagens em relação aos 

anteriores, o que torna difícil a escolha do método a ser utilizado.  

Existem duas correntes relativas aos conceitos e caracteres de aplicabilidade dos 

métodos multicriteriais: a Escola Européia e Americana. Os europeus passaram a denominar 

essas ferramentas como MultiCriteria Decision – Aid (MCDA, ou Métodos Multicriteriais de 

Auxílio à Decisão (ZUFFO, 1998). A escola busca por meio da utilização dos métodos 

multicriteriais a solução de melhor compromisso, não necessariamente a solução mais racional. 

Por sua vez, na Escola Americana, os métodos multicriteriais são classificados segundo as 

técnicas de resolução do problema. A partir desse preceito define-se um critério de aproximação 

desconsiderando incompatibilidades, para realização de um julgamento por tentativa e erro 

(ROY, 1971). 
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A linha tênue que separa as diferentes categorias de métodos dificulta uma clara divisão 

entre elas. Essa linha, às vezes, pode ser considerada como sendo uma faixa de transição entre 

as famílias de métodos. Nesta interface um mesmo método poderia, por exemplo, estar baseado 

nos métodos de programação matemática, utilizando-se de procedimentos interativos com a 

inclusão de algum tipo de função de utilidade que pode ou não ser aditiva (ZUFFO, 1998). 

 

1.3 Métodos utilizados 

 

Existe uma grande variedade de métodos de auxílio à decisão, baseados em princípios 

e abordagens diferentes. SOUZA e FORSTER (1996) defendem o uso dos métodos de análise 

de decisão com múltiplos objetivos, a fim de se alcançar um “ponto de satisfação” para um 

conjunto de objetivos delineados para o problema. Esses métodos proporcionam uma maior 

abrangência de análise em relação aos usuais métodos econômicos e de otimização, auxiliando, 

de maneira satisfatória, o desenvolvimento do processo de escolha tecnológica em saneamento. 

Dentre os principais métodos multiobjetivos e multicritérios já testados e indicados para 

a aplicação em recursos hídricos, especificamente aos sistemas de tratamento sanitário, podem-

se citar métodos simples como a Ponderação Aditiva e o Compromise Programming, ou 

mesmo, métodos robustos como os da série ELECTRE, a série PROMETHEE, o Método da 

Função Utilidade Multidimensional, EXPERT CHOICE e o Método da Teoria dos Jogos 

Cooperativos (SOUZA, 1997). 

No presente estudo, foram adotados três diferentes métodos, sendo eles: a Ponderação 

Aditiva, a Programação de Compromisso e o ELECTRE-III. Todos os métodos abordados 

permitem a análise simultânea de diversas alternativas, com a possibilidade de se levar em 

consideração avaliações subjetivas representadas através de pesos e pontuações numéricas 

apropriadas. Em cada método, os dados básicos de entrada no problema multiobjetivo discreto 

encontram-se na forma de uma “matriz de avaliação” [i x j], composta pelos valores fi (aj), com 

i = 1, 2, ..., n e j = 1,2, ..., m, onde as alternativas a1, a2, ..., am são avaliadas pelos critérios de 

decisão f1, f2, ..., fn. 
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1.3.1 Método da ponderação aditiva simples 

 

A Ponderação Aditiva Simples está baseada na relação entre determinada alternativa 

segundo seu critério de avaliação e o peso de importância. Desta forma, multiplica-se cada valor 

pelo peso do critério, resultando-se em escore total (St) para cada alternativa devido a somatória 

dos produtos (WOLF, 1987; GOICOCHEA et al., 1982). Desse modo: 

 

St(j)= ∑Wi . fij

n

i=1

 (1) 

 

Onde: 

St(j) = escore total obtido pela j-ésima alternativa 

fij = pontuação da j-ésima alternativa em relação ao i-ésimo critério de avaliação 

Wi = peso de importância do i-ésimo critério de avaliação 

 

Recomenda-se, nesse caso, que todos os critérios de avaliação estejam representados em 

uma mesma escala de pontuação. A alternativa de melhor desempenho global é aquela que 

obtém o valor mais alto do escore total (St). Apesar da grande facilidade de utilização e 

entendimento, esse método tem sido criticado por ignorar possíveis interações entre critérios. 

 

 

1.3.2 Método da programação de compromisso 

 

O Compromise Programming é um método simples e de fácil aplicação, que compara a 

distância de um vetor representativo da alternativa analisada a vetores pré-estabelecidos como 

“pior solução” e “solução ideal”. Essa distância pode ser considerada elevada à potência 1, 2 e 

∞, através de um fator “s”, que salienta as diferenças entre alternativas. Não se faz necessárias 

grandes adaptações ao método, devido à quantidade mínima de parâmetros de entrada 

(CORDEIRO NETTO, 2001). 

O método de Programação de Compromisso (Compromise Programming) inclui uma 

adaptação numérica para facilitar a interpretação dos resultados, aplicando-os aos problemas 

discretos (DUCKSTEIN e OPRICOVIC 1980). O método permite a identificação da alternativa 

mais próxima de uma possível solução ideal conhecida como "grau de proximidade".  
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A solução ideal pode ser chamada de vetor F*, sendo ele formado pelos melhores 

valores no problema discreto, logo: 

 

F*= F*1, F*2, …, F*m              (2) 

 

O Fk* evidencia as soluções do problema, sendo: 

 

Fk
*

 . [k=1,m ;j=1,n]
MÁX Vkj            (3) 

 

Onde: 

Vkj = Valor do k-ésimo atributo para a j-ésima alternativa componente da matriz de resultantes; 

m = Número de atributos considerados; 

n = Número de alternativas no problema. 

 

O grau de proximidade é calculado pela série de escalas métricas Lp (j): 

 

Lp(j)= ∑W
p

k

m

k=1

 . [
F*

k-Vkj

F*
k-F

**
k

]

p

(4) 

 

Onde: 

Lp (j) = Escala Lp para a j-ésima alternativa; 

Wk = Pesos dos atributos definidos a priori; 

p = Índice de importância com relação ao desvio máximo. 

 

1.3.3 Métodos da série ELECTRE 

 

Os métodos da série ELECTRE têm como ideia principal separar do conjunto total de 

alternativas aquelas que são preferidas na maioria dos critérios de avaliação e que não causam 

um nível inaceitável de descontentamento nos outros critérios. Para isso, são introduzidos os 

conceitos de concordância e discordância em comparações entre alternativas, duas a duas. 

Consiste na utilização de funções q, p e v, indicando os limiares de indiferença, preferência e 

veto entre alternativas (BENAYOUN, R.; ROY, B.; e SUSSMAN, B. 1966). 
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Segundo BENAYOUN et al. (1966) e ROY (1971), o método ELECTRE-I (Tradução 

da Realidade por Eliminação e Escolha) consiste em um método de eliminação do subconjunto 

de alternativas menos desejáveis e escolha das alternativas mais preferidas segundo os critérios 

de avaliação, desde que não haja resultado desfavorável para nenhum dos critérios (GOBBETTI 

e BARROS, 1993). Desse modo, o método ELECTRE-I estabelece através dos conceitos 

matemáticos critérios de concordância, C (a, b), e discordância, D (a, b), entre duas alternativas: 

 

C(a,b)= ∑
[k ε S(a,b)]

(
Wk

∑ Wkm
k=l

) 

Onde: 

C (a, b) = índice de concórdia entre as alternativas "a" e "b" (por definição, 0 £ C (a, b) £ 1); 

Wk = peso dado a priori para o k-ésimo critério; 

m = número de critérios considerados; e 

S (a, b) = conjunto de todos os critérios para os quais a alternativa "a" é preferida ou tem 

preferência igual a "b". 

 

D(a,b)= 
1

R'
 .  . [

[k ε k=1, m]

MÁX
Vka-Vkb]                                                                                        

 

Onde: 

 

D (a, b) = índice de discórdia entre as alternativas "a" e "b"; 

Vka = avaliação da alternativa "a" em relação ao k-ésimo critério; 

Vkb = avaliação da alternativa "b" em relação ao mesmo critério; 

R* = maior valor utilizado em todas as escalas de todos os critérios. 

 

Por meio do método os índices de concordância e discordância são calculados para todos 

os pares possíveis de alternativas e para todos os critérios utilizados, calculando-se duas 

matrizes quadradas, sendo uma de concordância e outra de discordância (GOICOECHEA et al. 

1982). 

SOUZA (1992) propôs uma adaptação ao método ELECTRE-I, no intuito de obter uma 

classificação das alternativas por ordem de preferência. Logo, as alternativas serão dispostas 

segundo sua frequência, ou seja, não são dominadas pela outra alternativa. 
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O ELECTRE-II utiliza os fundamentos do método ELECTRE I, todavia, cria outras 

definições acessórias como as relações de comparação “forte” e “fraca”, além das definições de 

concordância e discordância (HOKKANEN et al., 1995).  

Por sua vez, o método ELECTRE-III utiliza informações fornecidas pelo agente durante 

o processo decisório, que serão organizadas em indiferente, preferencialmente fraco, 

preferencialmente estrito ou nulo (ROY, 1991; DUCKSTEIN et al., 1994). 

 

1.4 Avaliação das alternativas de projetos 

 

Para a avaliação das questões ambientais, sociais, culturais e de bem-estar da população, 

por exemplo, de difícil mensuração, surge um dos aspectos críticos da análise multiobjetivo, 

que é a subjetividade inerente ao processo. Esse importante fator depende, essencialmente, do 

julgamento humano, em termos de preferências manifestadas. 

De maneira geral, na realidade dos municípios brasileiros, o que se observa são falhas 

durante o processo decisório de escolha dos projetos de saneamento básico. Aqueles 

relacionados aos sistemas de esgotamento sanitário são precários ou não possuem rede coletora 

de esgotos, elevatórias, prevalecendo o uso de fossas sépticas ou sumidouros. 

Para esse fim, as análises multicritério e multiobjetivo, ao serem associadas, favorecem 

o processo de escolha das alternativas mais adequadas aos sistemas de tratamento de efluentes. 

Posto isso, buscar-se-ia selecionar opções que levem em consideração a redução de custos, a 

minimização dos impactos ambientais, a identificação das alternativas técnicas e socialmente 

mais aceitáveis, além, claro, de propiciar o envolvimento da comunidade em todo processo de 

gestão. 

Desse modo, recomenda-se que o planejamento em recursos hídricos seja avaliado sob 

uma perspectiva sistêmica e integrada ao seu meio. Com isso, faz-se necessário analisar 

aspectos ambientais, sociais, técnicos e econômicos. Desse modo, a pesquisa operacional, 

através dos métodos de auxílio à decisão, vem sendo utilizada para selecionar alternativas de 

sistema de tratamento de efluentes líquidos (ZUFFO; REIS; SANTOS; CHAUDHRY, 2002). 

A administração pública como prestadora de serviços públicos possui o dever de 

garantir o abastecimento de água, a coleta e tratamento dos efluentes sanitários para sociedade. 

A pasta de saneamento básico está inserida nas políticas públicas e suas obras e 

empreendimentos são de grande relevância por afetar positivamente o meio ambiente, saúde e 

desenvolvimento social.  
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Em Unaí (MG) existe a necessidade institucional de um planejamento eficiente das 

ações e, sobretudo, transparência nas tomadas de decisão ao priorizar os investimentos para o 

setor. A Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do município foi inaugurada em 1982, 

possui um sistema obsoleto com baixa remoção de nutrientes tornando-se fonte poluidora dos 

recursos hídricos, além de não atender à crescente demanda dos últimos anos. A avaliação de 

alternativas surge como importante ferramenta decisória para o projeto conceptivo de uma nova 

ETE, por considerar sistematicamente as variáveis técnicas e econômicas. 

Assim, o presente estudo tem por objetivo desenvolver um modelo multicritério e 

multiobjetivo de apoio à decisão para hierarquizar projetos de sistemas de esgotamento 

sanitário, em especial Estações de Tratamento de Efluentes (ETE’s) que atenda a realidade do 

município de Unaí (MG). Nesse contexto, os objetivos específicos são: I) Analisar a questão do 

saneamento sob diversas dimensões (técnica, econômica, social, ambiental) para auxiliar na 

elaboração do modelo proposto; II) Assegurar que a decisão na escolha dos projetos seja 

racional, estruturada e transparente; III) Aplicar o modelo na definição de um projeto de 

saneamento e analisar os resultados. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

  

O município de Unaí localiza-se na Região Noroeste do Estado de Minas Gerais, sua 

sede administrativa está inserida na intercessão das coordenadas 16° 22' 45" de latitude sul e 

46° 53' 45" de longitude oeste (Figura 1). Encontra-se na microrregião de Unaí os seguintes 

municípios: Arinos, Bonfinópolis de Minas, Buritis, Cabeceira Grande, Uruana de Minas e 

Urucuia. Unaí possui uma área de aproximadamente 8.447,098 km², sendo o 2º maior município 

de Minas Gerais. Faz limites com as cidades mineiras: Buritis, Cabeceira Grande, Arinos, 

Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Dom Bosco, Natalândia e Uruana de Minas, 

Paracatu e João Pinheiro. 
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Figura 1– Localização área de estudo: Município de Unaí (MG) 

 

Fonte: SILVA, L. M (2006) 

 

A história de Unaí encontra-se fortemente vinculada à ocupação do Centro-Oeste 

Brasileiro, bem como ao desenvolvimento de Paracatu, um dos municípios mais antigos de toda 

a região. A área teve seu povoamento efetivo a partir do século XVIII, ainda que o território, 

hoje ocupado por Paracatu, já tivesse sido identificado pelos portugueses desde os primórdios 

da ocupação de sua colônia na América. 

Em 1923, pela Lei n° 843, o nome Rio Preto é alterado para Unaí, passando, então, o 

povoado, antes chamado de Capim Branco, a receber o nome do rio que banha a região. O 

distrito de Unaí se emancipou em 1943, através da Lei Estadual n° 1.058, compondo seu 

território dos distritos sede, Fróis, Guarapuava, Buritis e Serra Bonita. 

 

 

 



19 

 

2.1 Aspectos socioeconômicos 

 

No município de Unaí, após a inauguração da Capital Federal Brasília em 1960, há um 

intenso processo de ocupação da área, advindo da expansão da fronteira agrícola, o que 

ocasionou em um forte fluxo migratório, principalmente entre as décadas de 1970 e 1980, em 

sua maioria pessoas vindas da região sul do país. 

Atualmente o município está entre os maiores produtores cereais, leguminosas e 

oleaginosas do Brasil. Com a agricultura altamente tecnificada em larga escala, figura como o 

maior produtor nacional de feijão e o quinto entre os maiores produtores de sorgo no país. 

(PREFEITURA DE UNAÍ, 2005). 

A pecuária representa um dos alicerces da economia local. A criação de gado bovino é 

muito expressiva. Segundo estimativas, Unaí possui o segundo maior rebanho bovino do estado, 

alcançando a marca de 280 mil cabeças, sendo 12.000 t/ano de carne e 70.000.000 litros/dia de 

leite. IBGE (2002). 

Alguns dos aspectos econômicos aqui levantados estão, direta ou indiretamente, 

relacionados às condições físico-geográficas da região. Estes têm proporcionado elevada 

produtividade no setor agrícola, maior índice de crescimento no setor comercial, além de 

estarem servindo de atrativo para o surgimento de atividades ligadas ao turismo, por exemplo, 

com a visitação das Cachoeiras da Jibóia, do Queimado e do Rio Preto, além das grutas do 

Gentio, Tamboril e do Sapezal. 

Quanto à qualidade de vida, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

de Unaí é 0,736, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto 

(IDHM entre 0,700 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,185), seguida por Longevidade e por Renda. 

Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,259), seguida por Renda e por Longevidade. 

A caracterização dos aspectos humanos do município aqui feita representa importante 

fator na interpretação da realidade sociocultural a qual os usuários da água estão inseridos, 

principalmente quanto à análise da percepção ambiental que os indivíduos têm dos recursos 

hídricos no município e, por conseguinte, na análise de sua capacidade de representação e 

participação na tomada de decisões em processos de gestão das águas. 
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2.2 Aspectos físico-geográficos 

 

A caracterização dos aspectos físico-geográficos representa importantes informações no 

delineamento da disponibilidade hídrica, subterrânea e superficial, na produtividade agrícola, 

pelo aproveitamento do solo e da condição geomorfológica, ou mesmo pelo aspecto climático 

na definição do índice pluviométrico da área de estudo. 

 

2.2.1 Climatologia 

 

Em média, a temperatura anual da região é de 22°C, temperatura mínima de 16°C e 

máxima de 30°C, com umidade relativa média de 70% (Figura 2). As chuvas são de alta 

intensidade e com grande capacidade erosiva. A probabilidade de ocorrência de veranicos 

(períodos sem precipitação com duração de oito dias ou mais em pleno período chuvoso) é de 

três vezes ao ano, geralmente em fases críticas do desenvolvimento das plantas (INMET, 2008). 

 

Figura 2– Temperatura Média Anual em Minas Gerais 

Fonte SEA - EMATER, 2008. 
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Nos cerrados existem dois períodos distintos, um período seco e um chuvoso, sendo 

possível identificar cinco grupos com padrões pluviométricos diferenciados, em função da 

precipitação média mensal e da quantidade de meses com chuva. Desta maneira, nos cerrados, 

existem períodos chuvosos com 4, 5, 6 e 7 meses de duração, o que é, espacialmente, muito 

variável, tanto em termos de total mensal como em termos de abrangência (EMBRAPA, 2009). 

Na região, a média da precipitação total anual é aproximadamente 1.455 mm (Figura 3). 

 

Figura 3 – Precipitação Total Anual em Minas Gerais 

Fonte: SEA - EMATER, 2008. 

 

2.2.2 Geologia e geomorfologia 

 

No contexto geotectônico, Unaí (MG) está localizado na zona externa da faixa de 

dobramentos Brasília, as áreas em que se identifica a superfície do planalto são basicamente 

constituídas por depósitos de sedimentos de várias texturas, além de material decomposto de 

rochas do Grupo Bambuí. Nestas áreas encontramos Latossolos Vermelhos-Escuros, Latossolos 

Vermelho- Amarelos, assim como o Cambissolos. Em áreas de várzeas, terraços e planícies 

fluviais é característica a presença de solos aluviais e hidromórficos. 
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Segundo Almeida (1967) apud Laranjeira (1992), na faixa Brasília, definida como 

Geossinclíneo Brasília adjacente ao Cráton do São Francisco. A geologia da região de Unaí está 

ligada a rochas datadas do período Pré-Cambriano, constituídas principalmente de rochas do 

Super grupo São Francisco, Grupo Bambuí, Formação Paranoá e Formação Paraopeba. A 

formação Paranoá, composta essencialmente de quartzitos-arenitos e siltitos, que aparece com 

menor intensidade, ocorre nas cristas da Serra de Unaí. A formação Paraopeba, composta 

basicamente de calcários, siltitos e ardósias, distribui-se por quase todo o município. 

O município de Unaí (MG) está inserido no planalto central do Brasil. O relevo 

predominante é de plano a suave ondulado, em altitude variando de 880 a 1.000 m, caracterizada 

por superfícies tabulares (Chapadas), entrecortadas por vales encaixados por onde correm 

córregos e veredas. De acordo com NOVAES PINTO (1993), as chapadas, formas 

predominantes no cerrado, “são residuais de ethiplanos desenvolvidos durante o Terciário” que 

foram remodelados, posteriormente sob condições ambientais pliocênicas e pleistocênicas. 

 

2.2.3 Hidrogeologia 

 

Os aquíferos ocorrentes no empreendimento estão situados na Província Hidrogeológica 

do São Francisco, composta por metapelitos, quartzitos, calcários, metaconglomerados, 

dolomitos, e metagrauvacas, todos relacionados ao período Neoproterozóico (CAMPOS et., 

2006).  

A poligonal do município situa-se sobreposto ao Grupo Bambuí, os aquíferos referentes 

a este grupo são formados por aquíferos cársticos e fissurados compostos por ardósias, margas, 

siltitos com calcários lenticulares, apresentando uma porosidade e permeabilidade variável, 

controlado pelo tipo de litologia ocorrente, com moderado a alto risco de contaminação 

(CAMPOS et., 2006).  

 Unaí (MG) está inserido nos domínios do Rio Preto, os aquíferos associados a essa 

bacia podem ser individualizados em aquíferos rasos ou freáticos e aquíferos profundos. São 

aquíferos classificados como intergranular, fraturado, fissurado e cárstico (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Classificação dos reservatórios subterrâneos nos domínios do Rio Preto 

GRUPO DOMÍNIO LITOLOGIA PREDOMINANTE 

Freático Intergranular 

Latossolo 

Argissolo 

Cambissolo e Neossolo 

Profundo 

Fraturado 

Granitóide de composição tonalítica 

Filitos 

Quartzito e Metarritimito 

Fissurado 

Arenito Lítico e Metarritimito 

Siltito, Folhelho e Árcoseo. 

Lente de Calcário. 

Cárstico 
Lente de Dolomito. 

Calcário Dolomítico. 

Fonte: Adaptado de Campos et al.;(2006) 

 

As águas abaixo da superfície, armazenadas em aquíferos, podem apresentar uma 

alternativa viável para suprir as necessidades vitais e econômicas da cidade. Após análise das 

características da água, da formação rochosa na qual ela está armazenada e da finalidade do 

uso, a água subterrânea dispensa o tratamento, o que por sua vez diminui os custos para 

utilização deste recurso natural, seja na agricultura, na pecuária, na indústria ou para o próprio 

consumo dos seres humanos. 

As águas subterrâneas apresentam maior resistência aos processos poluidores devido à 

presença da camada de solo sobrejacente, a qual funciona como um filtro físico-químico. O 

ciclo hidrológico subterrâneo, por ser mais lento, acaba dificultando a autodepuração das águas 

uma vez poluídas (TUCCI, 2004). 

 

2.2.4 Fitofisionomias 

 

A cidade de Unaí (MG) localiza-se na zona fitogeográfica do Bioma Cerrado (Figura 

4). A vegetação do empreendimento compreende inclusões de outras formações 

fitofisionomicas campestres e florestais. As campestres são constituídas basicamente pelo 

campo limpo e as formações florestais representadas pelas matas ciliares e outras manchas 

florestais subperenifólias e subcaducifólias, pelos cerradões e veredas. 
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Originalmente, a maior parte do município esteve recoberta pelo Cerrado com uma 

associação vegetal constituída de um estrato arbóreo, um arbustivo e um herbáceo. A longa 

utilização do Cerrado pela agropecuária provocou uma generalizada descaracterização dessa 

vegetação, através do corte sistemático dos estratos arbóreos e arbustivos para a formação de 

pastagens e lavouras. 

 

Figura 4– Fitofisionomias do Estado de Minas Gerais 

Fonte: Instituo de Geociências Aplicadas (IGA), 2009. 

 

2.3 Gestão dos recursos hídricos 

 

O principal curso d’água de Unaí é o Rio Preto, com uma área de drenagem de 2.900 

km², que compõe também a sub-bacia do Rio Paracatu, importante afluente do Rio São 

Francisco, cortando os estados de Goiás, Minas Gerais além do Distrito Federal (Figura 5). Os 

limites territoriais da sub-bacia do Rio Preto denotam um aspecto complexo na gestão dos 

recursos hídricos a nível municipal (MME et. al, 2003). 
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Figura 5 – Rio Preto nas adjacências de Unaí (MG) 

 
Foto: Arruda, 2011. 

 

O Rio Preto serve como o principal manancial de abastecimento público em Unaí (MG), 

além de suprir a demanda por água das atividades industriais e agrícolas. Por se tratar de um 

curso d’água que atravessa a zona urbana do município, sofre com o lançamento irregular de 

efluentes domésticos e resíduos sólidos. A ocupação desordenada às margens do leito do rio 

tem provocado a supressão da vegetação natural. Desse modo, em períodos de chuvas o 

desmatamento, somado à impermeabilização do solo, impede que a água penetre nos lençóis 

freáticos, prejudicando a recarga dos aquíferos e o consequente assoreamento dos rios. 

Ademais, a ausência de planejamento de uso e ocupação do solo, assim como o controle 

rígido da exploração dos recursos hídricos, afeta diretamente a quantidade e qualidade das águas 

do Rio Preto. Segundo a EMBRAPA (2006) em Unaí verifica-se a superioridade da irrigação 

privada em detrimento do consumo público, com predomínio dos pivôs centrais que exploram 

os cursos d’água para os cultivos de milho, feijão e soja. 

O Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia 

do São Francisco, realizado em 2004, indicou que a Bacia do Rio Preto possui uma relação 

entre demanda e disponibilidade, na ordem de 89% (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Disponibilidade hídrica do Rio Preto. 

SUPERFICIAL SUBTERRÂNEA 

Precipitação (mm/ano) Vazão (m³/s) Área (km²) Vazão (m³/s) 

1.455 39,3 3.513 1,3 

Fonte: ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2004. (Org. SILVA, 2006). 

 

O projeto de gerenciamento integrado constatou que a Bacia do Rio Preto apresenta as 

vazões médias de retirada 1,158 m³/s, de consumo 0,815 m³/s e de retorno 0,343 m³/s. A Tabela 

3 apresenta as informações referentes às vazões de retirada e consumo para diferentes usos 

consuntivos. 

 

Tabela 3 – Vazões de retirada e consumo para diferentes usos consuntivos no Rio Preto. 

Fonte: ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2004. (Org. SILVA, 2006). 

 

Em termos percentuais, o uso agrícola por meio dos pivôs de irrigação representa 90% 

nas vazões da bacia, seguido da dessedentação de animais com 4% no consumo hídrico. O meio 

urbano concebe 4% e os meios rural e industrial, ambos, consomem 1% cada (SILVA, 2006). 

A agricultura irrigada faz o uso intensivo de agroquímicos (inseticidas, fungicidas, 

herbicidas e adubos inorgânicos) que, ao serem manuseados de maneira inadequada, podem 

causar contaminação do solo e das águas. Em Unaí identificou-se problemas relacionados a 

aplicação de herbicidas pelos métodos de irrigação por sulco e inundação. A água, ao percolar 

o solo, carreia uma série de compostos químicos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. 

A contaminação das águas superficiais, quando em grande volume, ocorre 

imediatamente após a aplicação dos defensivos agrícolas, tanto pelo escorrimento superficial 

quanto pela infiltração das camadas do solo, porém a contaminação das águas subterrâneas 

tende a ser mais morosa. O tempo necessário durante a percolação aumenta com o decréscimo 

da permeabilidade do solo e com a sua profundidade. Para atingir um lençol freático situado a 

cerca de 30 m de profundidade, dependendo da permeabilidade do solo, podem ser necessários 

de 3 a 50 anos (EMBRAPA, 2005). Nessa tendência surge um aspecto negativo, por somente 

após anos se saber que a água subterrânea está sendo poluída por substâncias perigosas como 

nitratos, pesticidas e metais pesados. 

VAZÕES DE RETIRADA (m³/s) VAZÕES DE CONSUMO (m³/s) 

Urbano Rural Irrigação Animal Industrial Total Urbano Rural Irrigação Animal Industrial Total 

0,143 0,026 0,921 0,044 0,024 1,158 0,029 0,010 0,737 0,034 0,005 0,815 
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A gestão das águas pode ser definida como o conjunto de ações destinadas a regular o 

uso, o controle e a proteção dos recursos hídricos, em conformidade com a legislação e normas 

pertinentes. A preservação e a utilização racional dos recursos hídricos é um aspecto importante 

na atualidade para a resolução de problemas agudos relacionados à questão hídrica para o bem-

estar de todos e para a preservação do meio ambiente (IGAM, 2008). 

Em Minas Gerais, esses fatores conduziram a mobilização das instâncias públicas 

juntamente com as instâncias civis, a criação de legislações específicas que dispõem sobre a 

política de recursos hídricos, fundamentada na gestão participativa e descentralizada. 

Dessa forma, gerou-se uma demanda do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CERH-MG) ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) no sentido de identificar e 

definir unidades de planejamento e gestão dos recursos hídricos no Estado, com o objetivo de 

orientar as ações relacionadas à aplicação da Política Estadual de Recursos Hídricos. Diante 

dessa necessidade, a equipe técnica do IGAM e do Pró-Água mobilizou-se para a elaboração 

das UPGRH (Figura 6). 

 

Figura 6 – Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos de MG 

  
Fonte: IGAM, 2012. 
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Nesse contexto, foram elaborados mapas das bacias hidrográficas por Unidade de 

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos. Houve a identificação das relações de causa e 

efeito na qualidade das águas, acrescentada ao conteúdo as informações disponíveis nos 

processos dos empreendimentos cadastrados na FEAM/COPAM. Os fatores de pressão 

agrupados por UPGRH são a população urbana (IBGE, 2000) e usos das águas (Base de Dados 

de Outorgas – IGAM, 2008). 

As unidades de planejamento, que são unidades físico-territoriais, identificadas dentro 

das bacias hidrográficas do Estado, apresentam uma identidade regional caracterizada por 

aspectos físicos, socioculturais, econômicos e políticos. Apesar do caráter técnico na concepção 

dessas unidades, sua definição foi resultado de um consenso entre os vários níveis de decisão 

relacionados à gestão das águas. 

O município de Unaí (MG) está inserido na Bacia do Rio Paracatu, Unidade de 

Planejamento dos Recursos Hídricos SF7. É banhado pelos mananciais: Rio Paracatu, Rio Preto 

e Córrego Canabrava (Figura 7). 

 

Figura 7 – Unidade de Planejamento do Rio Paracatu – SF7 

Fonte: IGAM, 2012. 
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A partir da análise do processo de gestão das águas em Unaí, entende-se que os 

processos decisórios estão direcionados em três vertentes. O primeiro ligado à Brasília e sua 

representatividade enquanto instância federal, como centro administrativo e institucional da 

gestão de águas no país. O segundo relacionado aos processos decisórios que emanam das 

instituições estaduais, praticamente todas centralizadas em Belo Horizonte. E o terceiro, a 

tomada de decisões a nível municipal, onde se processam as ações de apropriação, manejo e 

conflitos pelo uso da água. 

As ações relacionadas à gestão das águas na sub-bacia do Rio Paracatu estão sob 

responsabilidade do IGAM. Entretanto, observa-se o despreparo, a nível municipal, dos 

profissionais ao desenvolverem ações no gerenciamento das águas ao longo de seus limites, 

sobretudo se considerarmos a atuação ao longo da sub-bacia do Rio Preto. 

O corpo técnico responsável pela gestão das águas é formado por membros de 

instituições ao longo da bacia hidrográfica. Existe uma necessidade efetiva de profissionais 

preparados à frente do processo, principalmente aqueles que atuam junto às prefeituras. Há um 

grupo representativo de integrantes que defende a concessão de outorgas, a cobrança pelo uso 

da água, a definição de projetos de infraestrutura com base em critérios políticos. Assim, o 

conhecimento técnico, os benefícios sociais e os impactos ao meio ambiente são tratados em 

segundo plano.  

 

2.4 Diagnóstico do sistema esgotamento sanitário de Unaí 

 

Em Unaí, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Unaí (SAAE) é uma autarquia 

municipal responsável pela captação, tratamento e distribuição de água potável, coleta e 

tratamento de esgoto e drenagem pluvial. O sistema de esgotamento sanitário conta com os 

ramais da rede coletora, poços de visitas, estações elevatórias; o processo de tratamento ocorre 

por lagoas facultativas (Figura 8). Segundo Sperling (1996), as lagoas facultativas são formas 

relativamente simples de se tratar os efluentes domésticos que simulam os processos naturais 

do meio ambiente. 

O efluente entra por uma extremidade da lagoa e durante alguns dias o esgoto sofre 

processos que irão resultar em sua purificação. Após a entrada do efluente, a matéria orgânica 

em suspensão começa a sedimentar, formando o lodo de fundo. Este sofre tratamento anaeróbio 

na zona anaeróbia. Já a matéria orgânica dissolvida e aquela em suspensão permanecem 

dispersas na massa líquida. Estas sofrerão tratamento aeróbio nas zonas mais superficiais da 

lagoa pela presença de oxigênio. Ocorrem trocas gasosas da superfície líquida com a atmosfera 
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e na fotossíntese realizada pelas algas. Para que o processo ocorra será necessária a iluminação 

solar (SPERLING,1996). 

 

Figura 8– Sistema de Lagoas Facultativas (ETE Unaí) 

 Foto: Rondinelli, 2012. 

 

De acordo com o Diagnóstico Sanitário do Ministério das Cidades (2014), foram 

identificados alguns problemas operacionais no Sistema de Esgotamento de Unaí. Nas lagoas 

facultativas, em função do seu formato em “U”, observam-se problemas com a distribuição dos 

esgotos. Esse fato se torna mais crítico em função das entradas inadequadas. Segundo dados do 

SAAE, a ETE Unaí apresenta uma eficiência na remoção de matéria orgânica na ordem de 60%, 

muito inferior à prevista em projeto que seria de 88,5%. 

Outros problemas como o florescimento de algas formando uma nata esverdeada na 

superfície, o desprendimento de placas de lodo do fundo da lagoa, além da pouca circulação e 

ação do vento prejudicam a eficiência do sistema devido à presença em excesso de escuma 

(Figura 9). Análises laboratoriais evidenciam ser frequente a sobrecarga de esgotos que causam 

a redução do pH, diminuindo os níveis de oxigênio, promovendo a mudança de cor do efluente, 

junto ao surgimento de zonas cinzentas. Esses fatores favorecem a presença de odores 

desagradáveis. 
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Figura 9 – Lagoa Facultativa (ETE Unaí) 

Foto: Rondinelli, 2012. 

 

É importante ressaltar que, segundo o diagnóstico do Ministério das Cidades (2014), o 

sistema sanitário operado pelo SAAE está em desacordo com as condições e padrões de 

lançamento de efluentes exigidos pela Resolução n° 430/2011 do CONAMA. Segundo os 

laudos apresentados, a ETE Unaí possui baixa eficiência de remoção devido à série de falhas 

operacionais, sendo, atualmente, imprescindível a adequação do sistema através da concepção 

de uma nova estação de tratamento de efluentes. 

A Deliberação Normativa do COPAM n°10/86 estabelece normas e padrões para 

qualidade das águas e lançamento de efluentes nas coleções de águas em Minas Gerais. O 

monitoramento do Rio Preto, principal curso d’água do município, a montante e a jusante do 

lançamento advindo da ETE Unaí indicam o não atendimento aos padrões estaduais para 

oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e óleos e graxas. 

O sistema dispõe de 4 (quatro) estações elevatórias que servem para bombear o efluente 

de um nível mais baixo para outro superior. Esses são localizados antes da ETE Unaí sendo 

equipados com grades e caixas de areias. Entretanto, a estrutura tem se mostrado insuficiente, 

uma vez que ocorre acúmulo de resíduos no poço de sucção. Em períodos chuvosos, o material 

gradeado é carreado para o Córrego Canabrava afluente do Rio Preto (Figura 10). 
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Figura 10 – Estação Elevatória (SAAE) às margens do Córrego Canabrava 

Foto: Martins, 2014. 
 

O SAAE admite a necessidade da construção de estações elevatórias em todo perímetro 

urbano, que devem ser dimensionadas para atender os picos de vazão que ocorrem no período 

de chuva. Comumente os equipamentos apresentam problemas no funcionamento devido à 

inexistência de manutenção periódica. Dessa forma, as bombas da elevatória não recalcam o 

esgoto provocando o transbordamento dos poços, que pela localização às margens dos cursos 

d’água direcionam parte desse efluente diretamente para o Rio Preto, sem que haja o tratamento 

prévio. 

Segundo o SAAE, o número de residências atendidas pelo sistema de esgotamento 

sanitário chega a 85%, todo esse montante coletado é tratado pelas lagoas facultativas, que após 

o período de 10 a 12 dias (detenção hidráulica) faz o lançamento no corpo receptor, o Rio Preto. 

O restante das residências, cerca de 15%, não possuem esgoto encanado. A parcela da 

população não atendida recorre aos sistemas individuais como a fossa séptica, ou mesmo 

lançamentos clandestinos, uma realidade dos moradores ribeirinhos situados ao longo do 

Córrego Canabrava. 

Atualmente, o sistema de esgotamento sanitário não possui quaisquer condições de 

tratamento diferenciado de esgoto com altas concentrações de matéria orgânica ou mesmo 

choques de carga com baixos teores de óleos, graxas, substâncias surfactantes e combustíveis 

fósseis. Existe um projeto da Prefeitura de Unaí para a construção de um aterro controlado de 
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resíduos sólidos. Nesse projeto, existe a previsão orçamentária e técnica para concepção de uma 

nova ETE, que promova também o tratamento do chorume produzido pelo aterro. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo propõe uma metodologia lógica de avaliação tecnológica, em que os 

conceitos técnicos serão considerados em análises e seleções de alternativas para intervenções 

em saneamento. Dessa forma, será apresentado um modelo de apoio à seleção de projetos para 

o tratamento de águas residuárias municipais. 

 

3.1 Etapas do estudo 

 

O estudo foi realizado em 5 (cinco) etapas principais: o levantamento bibliográfico e 

aquisição de dados referente aos sistemas de tratamento de efluentes; a definição dos critérios 

e pesos de apoio à decisão; a proposição de alternativas tecnológicas em consonância a 

realidade de Unaí (MG); a construção da matriz de resultados a partir do software BioEstat 5.4. 

Utilizou-se os modelos de Ponderação Aditiva, Programação de Compromisso e o ELECTRE-

III, e por fim, a análise de classificação das soluções (Figura 11). 

 

Figura 11 – Fluxograma das etapas de realização do trabalho. 

 

 

Fonte: Autor, 2016.  
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3.2 Revisão bibliográfica e coleta de dados 

 

A pesquisa e coleta de dados foram realizadas em documentos escritos e digitais como 

as atas, relatórios, estudos ambientais, documentos oficiais e fontes estatísticas obtidos nos 

diagnósticos do SAAE, IGAM, SEMAD, comitês de bacias, além do próprio arcabouço legal e 

nos arquivos pessoais, que juntos constituíram a fonte primária do estudo. 

Na fonte secundária utilizou-se os materiais tornados públicos, que abrangem os artigos, 

teses, dissertações, livros e os mapas cartográficos relativos ao tema estudado. Também foram 

levantadas informações de campo junto aos representantes da companhia de saneamento, da 

prefeitura de Unaí e os profissionais ligados à área ambiental. 

Depois de realizada a definição das questões sobre o processo de seleção, coube 

identificar os grupos de interesse e as prioridades de cada um deles. Houve a necessidade de 

definir a sucessão de etapas a serem observadas para a avaliação da melhor alternativa de 

tratamento, levando em consideração a sua aceitabilidade para o município estudado. As etapas 

de auxílio à decisão são apresentadas a seguir. 

 

3.3 Definição dos critérios e pesos de avaliação 

 

O modelo de apoio à decisão para sistemas de esgotamento sanitário deve ser 

estruturado em critérios de análise e aos grupos de interesse. Os agentes decisores são 

relacionados à especialidade dos problemas que cada grupo pode solucionar. São eles os 

responsáveis por direta ou indiretamente tomarem as decisões em relação à implantação da 

Estação de Tratamento de Efluentes (CHAPMAN et al. 1995). 

Nesse sentido, os critérios foram separados e reunidos de acordo com os interesses 

comuns dos grupos decisores. Desta forma, definiu-se 15 (quinze) critérios organizados em 

quatro áreas de concentração: o econômico-financeiro, técnico-operacional, ambiental e o 

último englobando os setores social e urbano (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Lista de critérios adotados 

ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS  

Custos de implantação e concepção Custo de projeto e obras a executar 

Custos de operação e manutenção 
Custo de mão-de-obra e insumos necessários 

a operação do sistema 

ASPECTOS TÉCNICOS  

Complexidade de implantação e ampliação 

Evidencia os aspectos construtivos do 

sistema, obras de engenharia mais ou menos 

complexas 

Complexidade de operação e manutenção 

Evidencia os aspectos operacionais do 

sistema, a necessidade de acompanhamento 

técnico 

Eficiência na remoção de matéria orgânica Efetividade no tratamento de MO 

Eficiência na remoção de fósforo Efetividade no tratamento de P 

Eficiência na remoção de nitrogênio Efetividade no tratamento de N 

Eficiência na remoção de patógenos Efetividade no tratamento de patógenos 

Resistência ao choque de cargas 
Capacidade em receber elevadas 

concentrações de matéria orgânica 

ASPECTOS AMBIENTAIS  

Impactos ambientais 
Evidencia consequências geradas dentro do 

processo de implantação e operação 

Volume produzido de lodo 
Evidencia o volume de resíduos gerados 

pelos sistemas 

Reaproveitamento do lodo 

Evidencia a possibilidade de 

reaproveitamento e disposição 

ambientalmente adequada 

ASPECTOS SOCIAL-URBANOS  

Demanda por área Necessidade de espaço territorial 

Confiabilidade da população 
Aceitabilidade física e econômica da 

população 

Confiabilidade no fornecimento de energia Capacidade em resistir as quedas de energia 

 

A avaliação dos critérios, seja em valores ou por grau de importância, deverá ser 

estabelecida por meio de metas claras e quantificáveis, através do detalhamento das escalas. 

Esse mecanismo fornece aos agentes envolvidos uma ferramenta de escolha para manifestar 

seus interesses (SOUZA, 1997). Desse modo, no presente estudo, os critérios de avaliação 

foram classificados em tangíveis ou intangíveis.  

Os critérios tangíveis foram avaliados baseados nas variáveis passiveis de quantificação, 

dentre eles destaca-se o custo de projeto, área e prazos. Já os critérios intangíveis foram 

necessários o juízo de valor durante o processo, ou seja, para quantificar o desempenho de certa 

alternativa em relação à outra foi adotado um critério de referência. Esses foram julgados nas 
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escalas: ótimo, bom, razoável, ruim etc. Dentre eles cabe destacar os impactos ambientais, 

confiabilidade e aceitação pública. 

 

3.4 Proposição de alternativas tecnológicas 

 

A seguinte etapa leva em consideração o atendimento ao objetivo principal: a concepção 

de uma nova Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). Para o estudo considerou-se o modelo 

de análise multiobjetivo e multicritério, sendo aplicado ao caso de Unaí (MG). Assim, foram 

elencadas as 5 (cinco) alternativas tecnológicas com melhor enquadramento em relação aos 

aspectos locais do município, as características físicas, ambientais, econômicas e sociais 

(Tabela 5). Ressalta-se ainda, que foi verificado o atendimento quanto à legislação vigente, às 

restrições técnicas e aos padrões mínimos estimados para o sistema. 

 

Tabela 5 – Alternativas tecnológicas de tratamento 

Lagoa facultativa seguida de infiltração lenta no solo 

 

Nas lagoas facultativas, as condições aeróbias são mantidas nas camadas superiores das 

águas, enquanto as condições anaeróbias predominam em camadas próximas ao fundo da 

lagoa. Possuem entre 1,5 e 3 metros de profundidade. O oxigênio presente nas camadas 

superficiais ocorre pela fotossíntese das algas, que se desenvolvem através do consumo de 

nutrientes e luz solar, além da parcela fornecida pelo ambiente externo. Desse modo, as 

bactérias presentes no meio realizam a oxidação da matéria orgânica liberando gás carbônico, 

sendo esse utilizado pelas algas durante a fotossíntese (CETESB, 2013). 

A etapa seguinte consiste na aplicação dos efluentes por aspersão, vala ou alagamento, 

sofrendo evaporação ou sendo absorvidos pela vegetação, o restante do efluente tratado 

percorre o leito até a jusante do terreno. A eficiência na remoção de DBO está entre 85 e 99% 

e a de patogênicos está entre 90 e 99%. O sistema requer áreas extensas, o custo de 

implantação e operação é reduzido e não apresenta geração de lodo. Pode gerar maus odores, 

insetos e vermes, além de apresentar risco de contaminação da vegetação, no caso de 

agricultura, dos trabalhadores envolvidos, do solo e do lençol freático. 

 

Lagoa Anaeróbia seguida de Facultativa (Sistema Australiano) 

 

As lagoas anaeróbias possuem área superficial reduzida e são lagoas mais profundas com até 

5 m, esses fatores diminuem a incidência de luz solar. O sistema tem capacidade de receber 

elevadas concentrações de matéria orgânica, fazendo com que o oxigênio consumido seja 

maior que o produzido no meio. No processo anaeróbio a decomposição da matéria orgânica 

gera subprodutos de alto poder energético o metano e o gás carbônico, desta forma, a energia 
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necessária para o metabolismo das bactérias é menor que no processo aeróbio (UNICAMP, 

2009). 

A eficiência de remoção de DBO por uma lagoa anaeróbia é da ordem de 50% a 60%. Como 

a DBO efluente é ainda elevada, existe a necessidade de outra unidade de tratamento. Neste 

caso será uma lagoa facultativa, porém a área necessária será menor devido ao pré-tratamento 

do esgoto na lagoa anaeróbia. O sistema australiano representa uma economia de cerca de 

1/3 da área ocupada por uma lagoa facultativa trabalhando como unidade única. Devido à 

presença da lagoa anaeróbia, maus odores, provenientes da liberação de gás sulfídrico, podem 

ocorrer como consequência de problemas operacionais. Por este motivo, este sistema deve 

ser localizado em áreas afastadas, longe de bairros residenciais. (SPERLING,1996)  

 

Lagoa Aerada seguida de Lagoa de Decantação 

 

As lagoas aeradas consistem em sistemas mecanizados, sendo os aeradores responsáveis por 

fornecer oxigênio para o meio ou por ar comprimido através de um difusor submerso. A 

remoção do DBO depende do período de aeração, da temperatura e da natureza do esgoto. O 

despejo dos efluentes deve ser controlado para que não haja prejuízo na eficiência do 

processo. Os sólidos e as bactérias sedimentadas compõem o lodo de fundo, sendo removidos 

pela lagoa de decantação. Requerem menos área do que os sistemas naturais, porém ocupam 

mais espaço que os demais sistemas mecanizados. O processo tem baixa produção de maus 

odores, sendo a eficiência na remoção de DBO de 70 a 90% e na eliminação de patogênicos 

de 60 a 99%. Em períodos entre 2 e 5 anos é necessária a remoção do lodo da lagoa de 

decantação (UNICAMP, 2009).  

 

Reatores UASB seguida de Lagoa de Estabilização 

 

O Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) no Brasil conhecido como reator anaeróbio de 

fluxo ascendente, é um reator fechado onde o tratamento biológico ocorre por processo 

anaeróbio. O esgoto entra pela base do reator, passa por uma manta de micro-organismos 

anaeróbicos onde ocorre a decomposição da matéria orgânica. O esgoto tratado e coletado 

pelas calhas na parte superior. Trata-se de uma tecnologia que ocupa pouco espaço, sendo 

indicada para regiões ou cidades densamente povoadas. Por se tratar de um sistema fechado, 

ocorre a liberação de gás que deve ser coletado e queimado. 

Na etapa seguinte, os efluentes são direcionados para a lagoa de estabilização. Existem 

diversas variantes dos sistemas de lagoas de estabilização com diferentes níveis de 

simplicidade operacional e requisito de área. O efluente chega à lagoa, onde há uma grande 

quantidade de micro-organismos aeróbios, e permanece ali até que o processo de 

decomposição da matéria orgânica termine e o efluente tratado possa ser devolvido a um 

corpo receptor. O tempo de detenção hidráulica varia de 15 a 25 dias para remoção da matéria 

orgânica e devolução do efluente à natureza (CESAN, 2013).  
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Reatores UASB seguido de Lodos Ativados 

 

O reator UASB seguido de lodos ativados possui o mesmo princípio de funcionamento da 

alternativa tecnológica anterior. Entretanto, a etapa da lagoa de estabilização é substituída 

pelo sistema de lodos ativados. O esgoto, ao chegar à estação, é encaminhado para um tanque 

onde é submetido à aeração. A quantidade de oxigênio introduzido na mistura através dos 

aeradores propicia o desenvolvimento de bactérias aeróbias, que irão digerir a matéria 

orgânica carbonácea e realizar a nitrificação do nitrogênio orgânico total. 

A atuação dos micro-organismos forma os flocos denominados de lodo ativado ou lodo 

biológico. Parte do lodo retorna ao processo e a outra parte pode ser enviada para o tratamento 

terciário ou destinada ao aterro sanitário. O efluente tratado é enviado para o rio. É uma 

tecnologia que não requer grandes áreas para sua construção, porém necessita de mão de obra 

especializada e técnicos treinados para sua operação (CESAN, 2013). 

 

 

3.5 Construção da matriz de resultados 

 

As ferramentas estatísticas utilizadas para o auxílio à decisão foram a Ponderação 

Aditiva, a Programação de Compromisso e o ELECTRE-III, sendo os testes aplicados à matriz 

de resultados gerados pelo software BioEstat 5.4. O método favorece a tomada de decisão 

quanto à aceitação ou rejeição de uma determinada hipótese.  

Ao se elaborar a matriz de resultados composta pelas alternativas segundo os critérios 

de avaliação, foi inserida a escala de valores intra-critérios (pesos) que varia de 1 a 5 para se 

verificar o desempenho de cada opção. Não houve a necessidade de estipular um intervalo com 

valores específicos, isso facilitou a interpretação dos resultados e o cumprimento dos métodos 

multicriteriais. Desse modo, foi obtida a hierarquização das alternativas mais convenientes para 

solução do problema estudado. 

 

3.6 Alcance da solução 

 

As alternativas foram classificadas em 2 (duas) tabelas distintas: a primeira composta 

por critérios com pesos iguais e a segunda por critérios com pesos diferenciados. A fase seguinte 

compreendeu a análise dos dados, onde coube avaliar o grau de aceitação dos resultados. Houve 

algumas distorções ao longo do processo de aplicação dos testes, mas após a retomada para 

uma interpretação detalhada do modelo, considerou-se como satisfatória a solução final. Por 

fim, foi encerrada a tomada de decisão. 
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4 RESULTADOS 

 

As alternativas propostas no intuito de promover a inovação tecnológica no tratamento 

de efluentes para o município de Unaí (MG) estão apresentadas na Tabela 7. Nesse estudo, 

foram definidas 5 (cinco) opções de tratamento que representam o contexto real das cidades 

brasileiras. Consideraram-se os níveis mínimos de tratamento esperados, assim como critérios 

técnicos, econômicos, sociais e ambientais inerentes ao local estudado. A alternativa 1 – Lagoa 

Facultativa com Infiltração Lenta – representa o sistema de tratamento atual do município. 

 

Tabela 6 – Alternativas propostas para o tratamento de efluentes 

 

1 Lagoa facultativa seguida de infiltração lenta no solo 

2 Lagoa Anaeróbia seguida de Facultativa (Sistema Australiano) 

3 Lagoa Aerada seguida de Lagoa de Decantação 

4 Reatores UASB seguida de Lagoa de Estabilização 

5 Reatores UASB seguido de Lodos Ativados 

 

Uma vez definida as alternativas para o tratamento de efluentes realizou-se a construção 

da matriz de resultados (Tabela 7). Nessa etapa, cada alternativa recebeu uma certa pontuação 

segundo o critério avaliado. Os valores definidos correspondem ao produto da média aritmética 

atribuída nos estudos dos pesquisadores SOUZA, CORDEIRO NETTO, CARNEIRO, 

HARADA, LOPES JÚNIOR1 (2000). Esses valores foram atribuídos para as alternativas 

tecnológicas, assim como para os critérios de decisão. A escala utilizada varia de 1 a 5, sendo 

diretamente proporcional ao desempenho das alternativas, ou seja, valores próximos de 1 (um) 

são considerados “fracos” e aqueles próximos de 5 (cinco) “fortes”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Em anexo encontram-se os valores de referência atribuídos nos estudos dos pesquisadores acima 

citados, retirados do banco de dados do Programa de Pesquisas em Saneamento Básico (PROSAB).  
 



40 

 

Tabela 7 – Matriz de Resultados 

CRITÉRIOS DE DECISÃO 
ALTERNATIVAS  

1 2 3 4 5 PESOS 

Custos de implantação e concepção 4,67 5,00 5,00 1,67 1,00 5 

Custos de operação e manutenção 4,25 5,00 5,00 3,67 2,33 4 

Demanda por área 1,00 1,14 1,14 3,67 5,00 1 

Eficiência na remoção de matéria orgânica 4,00 4,52 4,23 4,82 5,00 2 

Eficiência na remoção de fósforo 1,82 2,21 2,02 2,60 2,75 1 

Eficiência na remoção de nitrogênio 1,73 2,11 1,82 2,43 2,70 1 

Eficiência na remoção de patógenos 2,21 4,23 4,10 3,34 3,65 2 

Resistência ao choque de cargas 3,75 4,33 4,33 2,45 1,15 3 

Volume produzido de lodo 4,45 4,80 4,80 1,14 1,00 2 

Reaproveitamento do lodo 2,02 2,21 2,37 1,85 1,63 2 

Complexidade de implantação e ampliação 1,00 2,20 2,15 2,55 2,64 2 

Complexidade de operação e manutenção 3,75 4,25 4,00 3,15 2,33 4 

Impactos ambientais 2,11 2,75 2,63 3,12 3,25 1 

Confiabilidade da população 2,52 2,95 2,82 3,12 3,05 2 

Confiabilidade no fornecimento de energia 4,33 4,33 4,00 4,00 3,65 3 

 

Ao analisar a matriz de resultados observa-se a relevância do peso atribuído a cada 

critério e a sua influência no processo decisório. Dentre elas, cabe destacar o custo de 

implantação e concepção e o custo de operação e manutenção. Os valores atribuídos retratam 

em termos gerais todo montante necessário para execução das atividades relativas ao sistema 

escolhido. Contudo, outros critérios como área, eficiência na remoção de nitrogênio e fósforo, 

além dos impactos ambientais receberam pesos menores. Isso ocorre pelas características do 

próprio município, que dispõe de grandes espaços territoriais, o Rio Preto (corpo receptor) 

apresenta parâmetros satisfatórios quanto à depuração do nitrogênio e fósforo, além dos 

impactos ambientais advindos de uma futura Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) serem 

minimizados pela prevalência dos benefícios trazidos à sociedade. 

Com relação às 5 (cinco) opções de tratamento propostos, a pontuação atribuída ao 

grupo de alternativas evidencia uma distinção entre os sistemas de lagoas e os reatores 

anaeróbios de fluxo ascendente (UASB). Sob a ótica dos custos, as lagoas (alternativas 1, 2 e 

3), em tese, apresentam valores favoráveis à realidade do município, sendo 4,67, 5,00 e 5,00, 

respectivamente. Por sua vez, os reatores UASB (alternativas 4 e 5) se mostraram opções 
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relativamente fracas 1,67 e 1,00. São sistemas avançados que exigem maior aporte de recursos 

financeiros.  

Entendimento semelhante pode ser aplicado com relação ao volume de lodo gerado. As 

lagoas são sistemas com produção reduzida, porém, nos reatores, as interações físico-químicas 

são aceleradas, devido ao menor tempo de tensão hidráulica, tornando o processo mais 

complexo e produzindo maiores volumes de lodo biológico. Como Unaí (MG) não dispõe de 

um aterro controlado consolidado, a elevação na produção de lodo acarretaria no aumento do 

passivo ambiental do SAAE, tendo em vista a indisponibilidade de local adequado para dispor 

o material. 

Quanto à eficiência na remoção de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e patógenos, 

principais parâmetros observados nas legislações ambientais, cabe destacar a eficiência superior 

dos reatores UASB (85%) em relação às lagoas (50%) VON SPERLING, M. (1994). A 

eficiência está estritamente relacionada à resistência dos sistemas aos choques de cargas. Nesse 

sentido, os reatores se mostram susceptíveis à entrada de substâncias estranhas ou mesmo 

elevadas concentrações de matéria orgânica. Sendo 2,45 e 1,15 para as alternativas 3 e 4, 

respectivamente. 

A partir do tratamento dos dados distribuídos na matriz de resultados para escolha do 

melhor modelo proposto ao caso de Unaí (MG), realizaram-se as classificações segundo os 

métodos multicritério e multiobjetivo de auxílio à decisão. Como a avaliação de cada alternativa 

e critério fazem parte da análise particular dos pesquisadores, é factível que existam erros, logo, 

esses deverão ser corrigidos. No intuito de minimizar as interferências externas, na fase de 

classificação foram atribuídos pesos iguais para os critérios (Tabela 8), assim como pesos 

diferenciados (Tabela 9). 

 

Tabela 8 – Classificação das alternativas de tratamento de efluentes (Pesos iguais) 

MÉTODOS 

Ordem Ponderação Aditiva Compromise Programming ELECTRE III 

1° 2 2 3 

2° 3 3 2 

3° 4 4 1 

4° 1 1 4 

5° 5 5 5 
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Os resultados da análise tecnológica podem ser visualizados na Tabela 8. É importante 

observar a tendência dos três métodos escolhidos, ambos convergem para o ordenamento das 

alternativas 2, 3, 4, 1 e 5. Dessa forma, as alternativas 2 (Sistema Australiano) e a 3 (Lagoa 

Aerada e Lagoa de decantação) demonstram-se fortemente preferidas, enquanto a alternativa 5 

(Reatores UASB com Lodos Ativados) mostra-se menos indicada, segundo os métodos de 

avaliação. 

 

Tabela 9 - Classificação das alternativas de tratamento de efluentes (Pesos Tab.7) 

MÉTODOS 

Ordem Ponderação Aditiva Compromise Programming ELECTRE III 

1° 2 2 2 

2° 3 3 3 

3° 1 1 4 

4° 4 4 1 

5° 5 5 5 

 

Os resultados da análise tecnológica quando aplicados pesos aos critérios são 

apresentados na Tabela 9. Ressalta-se a convergência dos métodos para alternativa 2, que foi 

preferível em relação a todas as demais, seguida da alternativa 3. Observa-se que, para o caso 

estudado, os sistemas de lagoas são mais aceitos se comparados aos reatores. A alternativa 1 

(Lagoa Facultativa com Infiltração Lenta) representa a alternativa implantada no local, essa 

posiciona-se em 3° ou 4° lugar, a depender do método empregado. Novamente a alternativa 5 

se mostrou a menos preferida. 

A Ponderação Aditiva consiste no método avaliativo mais simples utilizado no estudo. 

Os resultados finais ao comparar a Tabela 8 e Tabela 9 são uniformes, apresentando alternância 

apenas no 3° e 4° lugar. A Alternativa 2 foi a melhor classificada entre as opções simuladas. 

Em situações em que se faz necessária a apresentação de resultados, como as audiências 

públicas, o método é usual pela sua facilidade de entendimento. 

O método de Programação de Compromisso obteve como resultado a Alternativa 2. Essa 

foi considerada superior em relação às demais alternativas estudadas. Houve novamente 

alternância entre o 3° e 4° lugar nas tabelas. Esse método é interessante por indicar elevado 

grau de proximidade com a solução ideal, no caso o Sistema Australiano. 

A série ELECTRE-III pode ser considerada o método mais refinado dentre as outras 

empregadas na análise estatística. Os resultados apresentaram divergência quanto à melhor 
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alternativa de tratamento, logo as alternativas 2 e 3 dividem preferência. Entretanto, considerar 

o peso dos critérios é preponderante no detalhamento das necessidades do município (Tabela 

8), logo a alternativa 2 permanece como a mais desejável. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

De modo geral, os objetivos propostos pelo presente estudo foram alcançados com êxito. 

A metodologia multicritério e multiobjetivo demonstrou ser uma importante ferramenta de 

auxílio à decisão em projetos de sistemas de esgotamento sanitário. Observou-se a preferência 

por soluções de tratamento baseada nos sistemas de lagoas, especificamente ao Sistema 

Australiano, que consiste em uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa facultativa. 

Essa tendência, observada ao caso de Unaí (MG), pode ser explicada pela relevância 

aplicada à tomada de preços, nas fases de implantação, operação e manutenção da Estação de 

Tratamento de Efluentes. O custo de execução das atividades somado à eficiência necessária na 

remoção dos nutrientes inviabiliza a opção pelos reatores. Portanto, o processo de avaliação, ao 

incorporar as variáveis locais junto aos critérios, torna possível a definição da melhor alternativa 

tecnológica. 

Ao empregar a visão multicritério e multiobjetivo constatou-se o aumento das opções 

de análise, permitindo a proposição de um maior número de objetivos a serem alcançados, sem 

necessariamente elevar os custos do projeto. A metodologia permite que o gestor público, 

durante a tomada de decisão, compare as alternativas de tratamento de forma conjunta, 

facilitando o processo de seleção. 

Com relação aos métodos utilizados para hierarquização das alternativas, observa-se 

que a Ponderação Aditiva assim como a Programação de Compromisso possui facilidade de 

aplicação e julgamento. Elas permitem aos envolvidos clareza na interpretação dos dados e 

confiabilidade nos resultados. Por sua vez, o método ELECTRE-III apresenta maior condição 

de representar as variáveis de cada sistema, através da modelagem e adequação dos produtos. 

Por fim, recomenda-se difundir o método de avaliação tecnológica das alternativas para 

tratamento de efluentes municipais em todo o país. A continuidade dos estudos permite a 

incorporação de mais dados, de tal forma a compor uma matriz de resultados estruturada para 

auxílio à decisão. Torna-se necessário, ainda, o desenvolvimento de um software específico 

com princípios multicriteriais, para a melhor tipificação das soluções de tratamento dos 

efluentes, assim, os usuários poderão obter melhor qualidade nos resultados. 
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7 ANEXOS 

 

ANEXO A – Matriz de Resultados (CARNEIRO, BARBOSA, SOUZA, 2000) 

 

 
 

 

ANEXO B – Matriz de Resultados (SOUZA, CORDEIRO NETTO, CARNEIRO, LOPES 

JÚNIOR, 2001) 
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ANEXO C – Matriz de Resultados (HARADA, CORDEIRO NETTO, 1999) 
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ANEXO D – Matriz de Resultados (HARADA, 1999) 

 

 


