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Resumo 

A segurança no ciclo urbano da água é essencial para as sociedades atuais, permitindo garantir a 

proteção da saúde e segurança pública, a proteção ambiental e boas condições para as atividades 

socioeconómicas. O agravamento das mudanças climáticas é um dos fatores que apresenta grande 

potencial para comprometer essa proteção e segurança, justificando, por si só, a importância da 

avaliação dos riscos associados ao ciclo urbano da água. Neste âmbito, foi desenvolvido o projeto 

europeu PREPARED (http://www.prepared-fp7.eu/), com o objetivo de ajudar as entidades gestoras 

de serviços de água a melhorarem a gestão dos riscos associados ao ciclo urbano da água. 

 O presente trabalho de dissertação tem o propósito de construir e desenvolver uma metodologia 

de apoio multicritério à decisão (AMCD) integrada com a definida no projeto PREPARED. O problema 

em estudo é relativo a uma proposta alternativa ao atualmente estipulado na metodologia de 

planeamento de segurança de ciclo da água (PSCA), neste projeto, para a identificação, análise e 

avaliação do risco no ciclo urbano da água. Pretende-se que a metodologia de AMCD seja o mais 

abrangente possível, passível de aplicação a outros problemas semelhantes. Para a concretização 

destes objetivos, fez-se uma introdução à temática do PSCA, ao projeto PREPARED e à sua 

metodologia. Depois apresenta-se a revisão bibliográfica, principalmente focada em metodologias de 

AMCD com aplicabilidade a problemas similares. Posteriormente, é apresentado o modelo formal 

proposto, avaliado à luz do método ELECTRE TRI-C. Finalmente, efetua-se uma análise de 

sensibilidade ao modelo com o objetivo de testar a metodologia proposta. 

 

Palavras-chave: apoio multicritério à decisão (AMCD), ciclo urbano da água, PREPARED, gestão do 

risco, planeamento da segurança no ciclo da água (PSCA), ELECTRE Tri-C 
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Abstract 

Safety in the urban water cycle is essential, ensuring environmental protection, protection of public 

health, as well as public safety. Climate change is one of the factors that most affects urban water 

cycle safety, increasing the importance of the study and risk assessment of the matter. In this context, 

the European project PREPARED (http://www.prepared-fp7.eu/) was created, in order to help water 

services entities to improve the management of risks associated with the urban water cycle. 

Thus, the thesis presented is the basis for the development and construction of a multicriteria 

decision analysis (MCDA) methodology, integrated with the proposed by PREPARED. The thesis’ 

problematic is based on an alternative proposal for risk identification, analysis and evaluation in the 

urban water cycle. This is an alternative to what is currently defined in the project PREPARED’s water 

cycle safety plan (WCSP) methodology. It is intended that this proposed methodology is as 

comprehensive as possible in order to be applied to other similar problems. To accomplish these 

objectives, firstly an introduction is made about the water cycle, the PREPARED project and its 

methodology. Secondly, it will be presented a literature review focused mainly on MCDA 

methodologies with applicability to similar problems. Subsequently, the proposed formal model is 

presented, which will be assessed under ELECTRE TRI-C method. Finally, a briefly sensitivity analysis 

is applied to the model with the aim to find out how reliable the proposed methodology is. 

 

Keywords: multicriteria decision analysis (MCDA), urban water cycle, PREPARED, risk assessment, 

water cycle safety plan (WCSP), ELECTRE Tri-C   
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1. Introdução 

1.1 Contextualização do problema1 

A avaliação do risco no ciclo urbano da água tem vindo a ser uma preocupação crescente, tanto da 

parte das entidades gestoras de sistemas de água como dos próprios consumidores.  

 O ciclo urbano da água pode ser composto por diversas fases, como se indica na Figura 1. Os 

vários componentes que existem tipicamente neste ciclo incluem as zonas de captação de água, 

sistemas de abastecimento de água potável (como por exemplo, estruturas de captação, 

reservatórios de água para armazenamento, sistemas de tratamento e condutas de distribuição), os 

sistemas de água não potável (como por exemplo, sistemas de captação, tratamento da água, 

sistema de distribuição), sistemas de águas residuais (como por exemplo, redes de coletores 

separativos de águas residuais, tratamento de águas residuais), sistemas de águas pluviais (por 

exemplo, redes coletores de águas residuais, sistemas de retenção e infiltração) e meios hídricos 

recetores (rios, estuários, lagos ou águas costeiras). 

 

Figura 1 - Ciclo urbano da água geral (Almeida et al., 2010) 

 

Estas funções no ciclo urbano da água podem ser geridas por entidades gestoras com configurações 

variáveis conforme as estruturas organizacionais locais e regionais, podendo variar de caso para 

caso. Atualmente, independentemente da organização das entidades gestoras é comum distinguir 

nos sistemas de abastecimento de água (SAA) e nos sistemas de águas residuais e pluviais (SARP) 

dois grandes conjuntos de funções designadas por sistema “em alta” e por sistema “em baixa”. No 

caso do SAA o denominado sistema “em alta” é, geralmente, composto pela captação, adução e 

                                                           
1
 Baseado nos relatórios D2.1.1, D2.1.4 e D2.2.4 do projeto PREPARED disponíveis em http://www.prepared- 

fp7.eu/ 
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tratamento e o sistema “em baixa” pela parte da distribuição. É de notar que ambos podem ter 

também uma componente de armazenamento. No caso do SARP o sistema “em alta” inclui 

tipicamente  a interceção, o tratamento, o transporte e a descarga e o sistema “em baixa” drenagem, 

infiltração e transporte até ao sistema “em alta”.   

Na situação atual em Portugal, e ao nível do ciclo urbano da água, existem alguns aspetos a ter 

em consideração, que podem constituir riscos significativos, principalmente para as pessoas, mas 

também para as atividades socioeconómicas, bens materiais, património construído e natural. Alguns 

fatores agravantes incluem a dinâmica climática e as perspetivas de aumento da temperatura, a 

redução da precipitação anual, aumento de intensidade de precipitação num curto espaço de tempo, 

e a subida do nível médio das águas do mar.  

A diminuição da disponibilidade de água em meio natural pode acarretar escassez para fazer face 

à procura e ter um efeito negativo na qualidade das águas superficiais. Os aquíferos podem ser 

afetados pela intrusão salina em zonas costeiras, devido à subida do nível médio das águas do mar. 

O aumento da intensidade de precipitação num curto espaço de tempo pode provocar excesso de 

fluxo em águas residuais e unitárias, afetando negativamente a eficiência das estações de tratamento 

de águas residuais e podendo também agravar situações de cheias ou inundações.  

Assim, assiste-se a um crescente interesse no estudo e avaliação do risco no ciclo urbano da 

água. Os diferentes riscos podem ser agravados pelas perspetivas de alterações climáticas, o que 

poderá originar tanto um agravamento das condições existentes, bem como despoletar a ocorrência 

de novos perigos ou novos fatores de risco no ciclo urbano da água (Almeida et al., 2010). A nível 

global, alguns dos principais estudos desta matéria realizam-se em países como a Austrália ou 

Estados Unidos da América. Recentemente, na Europa, foi financiado pela Comissão Europeia o 

projeto PREPARED – Enabling Change, vocacionado para problemas desta natureza, 

proporcionando a definição e teste de estratégias e uso de tecnologias que permitirão uma atuação 

preventiva mais eficaz para fazer face à dinâmica climática. O projeto teve demonstrações aplicadas 

em vários países da Europa, incluindo Portugal.   

Em Portugal, o projeto foi liderado pelo LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), em 

parceria com as entidades gestoras EPAL (Empresa Portuguesa de Águas Livres), SIMTEJO e 

Câmara Municipal de Lisboa. Uma das vertentes do PREPARED centra-se na avaliação do risco no 

ciclo urbano da água. Desenvolveu-se uma metodologia de abordagem, denominada planeamento da 

segurança do ciclo da água (PSCA), baseada no processo de gestão do risco e compatível com 

outras metodologias existentes, como sejam, os planos de segurança de água (PSA) que se aplicam 

especificamente aos sistemas de abastecimento de água, com o objetivo de melhorar a avaliação e 

gestão do risco no ciclo urbano da água em face das alterações climáticas. Sendo o estudo do risco 

no ciclo urbano da água um campo ainda pouco explorado, surgiu a oportunidade, no âmbito da 

dissertação de mestrado, do desenvolvimento de uma metodologia específica, alternativa 

relativamente à utilizada no projeto PREPARED, para proceder à estimativa do risco. Assim, 

pretende-se desenvolver uma metodologia que seja o mais abrangente possível, aplicável não só à 

área de demonstração na zona de Lisboa, mas também passível de aplicação a outros problemas 

semelhantes.  
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No desenvolvimento desta metodologia, a engenheira responsável por esta área de trabalho no 

projeto PREPARED em Portugal, a Engenheira Maria do Céu Almeida, do LNEC, irá ter o papel de 

decisor. 

 A metodologia proposta é uma metodologia de apoio multicritério à decisão (AMCD). Esta tem sido 

aplicada no passado para avaliar problemas similares ao apresentado. Os passos principais da 

metodologia AMCD passam pela contextualização do problema, formulação do problema, avaliação 

das alternativas e recomendação final (Bouyssou et al., 2006). A contextualização do problema é feita 

a partir da identificação dos atores envolvidos no processo e as funções que desempenham, os 

objetivos e interesses dos diferentes atores e os recursos atribuídos a cada ator e a cada objeto. No 

presente problema, os principais atores são as entidades gestoras e as pessoas que serão 

consideradas seus clientes, bem como aquelas pessoas que poderão ser afetadas caso algo corra 

mal em relação ao ciclo urbano da água. Naturalmente, os objetivos podem diferir de ator para ator, 

dependendo da missão e objetivos estratégicos de cada entidade gestora. Já no caso dos clientes, 

esses querem poder usufruir de um serviço com qualidade, sem preocupações de micro-organismos 

patogénicos, ou outros contaminantes, que possam provocar doenças. Nenhum ator quer ser 

prejudicado por imprevistos causados por águas residuais, como por exemplo, inundações. Na fase 

de formulação do problema, é importante estabelecer com o decisor que estratégia adotar, pois cada 

estratégia pode guiar o processo de apoio à decisão para diferentes recomendações. Assim, nesta 

fase, são identificados o conjunto de potenciais ações que podem ser tomadas consoante a situação 

do problema, e o conjunto de áreas de preocupação a partir das quais as ações potenciais são 

observadas, analisadas, avaliadas e comparadas e o tipo de resultados esperados. A terceira etapa 

passa pelo modelo de avaliação, onde são definidos o conjunto de alternativas às quais o modelo é 

aplicado. A concretização desta etapa abrange cinco passos: as relações e funções que serão 

usadas para a descrição do problema do cliente; o conjunto de pontos de vista elementares sobre os 

quais as alternativas são avaliadas; o conjunto de critérios sobre os quais cada alternativa é avaliada, 

tendo em consideração as preferências do cliente; o conjunto das incertezas a aplicar às alternativas 

ou aos pontos de vista elementares; e finalmente, os operadores de agregação. A última fase, a 

recomendação final, verifica se o resultado do modelo de avaliação está de acordo com o modelo 

estipulado, sendo importante analisar se o resultado é consistente com as preocupações do cliente, e 

se o processo de decisão foi ao encontro do problema. Para esta verificação, três parâmetros são 

aconselhados: a realização de uma análise de sensibilidade, de robustez e de legitimidade. 

 

1.2 Etapas de desenvolvimento da dissertação 

A metodologia adotada na abordagem ao problema sobre o qual o presente trabalho se foca consiste 

em 5 passos, descritos de seguida. 

O primeiro passo será a caracterização do problema, que consiste da descrição do mesmo, 

identificando a problemática do planeamento da segurança no ciclo urbano da água.  

 O segundo passo consiste na realização de uma revisão bibliográfica, especificamente sobre 

modelos de AMCD que são ou foram implementados em situações de risco no ciclo urbano da água, 
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ou em situações similares. Analisam-se opções para o desenvolvimento de uma metodologia 

complementar à originalmente aplicada no caso de demonstração do PSCA em Lisboa. 

 O terceiro passo refere-se ao desenvolvimento de um modelo, o qual apresenta as áreas de 

preocupação, critérios e os pontos de vista elementares relevantes, incluindo a informação teórica da 

metodologia a aplicar. 

 O quarto passo consiste no teste e validação do modelo, analisando a sua aplicação a dados de 

eventos ocorridos em Lisboa, tentando perceber se o modelo reflete a realidade, fazendo uma análise 

à informação obtida do mesmo. 

O quinto e último passo consiste na apresentação das conclusões finais, as quais relatam as 

conclusões da metodologia desenvolvida, bem como a sua aplicabilidade. São também apresentadas 

recomendações para desenvolvimentos futuros. 

 

1.3 Objetivos do trabalho 

A realização do presente trabalho de dissertação de mestrado teve como objetivo final a proposta de 

uma metodologia de AMCD alternativa à já definida no PSCA do projeto PREPARED, no que toca 

aos pontos de identificação, avaliação e análise do risco no ciclo urbano da água.  

Para a concretização deste objetivo base, foram estabelecidos alguns objetivos intermédios. Em 

primeiro lugar, foi efetuada a descrição do problema, identificando o porquê do estudo do problema 

ser interessante, sendo que a investigação científica passa pela recolha de informação de 

metodologias de AMCD que estão ou foram aplicadas a problemas do risco no ciclo urbano da água, 

ou problemas similares. Seguidamente, foram identificados os principais atores neste tipo de 

problema, bem como as suas preocupações. É de notar que as metodologias aplicadas e 

relacionadas com o risco no ciclo urbano da água são ainda escassas, sendo que um dos principais 

objetivos deste projeto passa pela criação e proposta de uma alternativa à do PSCA utilizada no 

projeto PREPARED – Enabling Change, focada principalmente nos pontos 3 e 4, do nível do ciclo da 

água do PSCA, identificação do risco e análise e avaliação do risco, respetivamente. A metodologia 

que é proposta no presente trabalho tem como objetivo ser suficientemente ampla para se conseguir 

aplicar a vários problemas do risco no ciclo urbano da água, produzindo resultados viáveis em todas 

as suas aplicações. Como um primeiro teste, esta metodologia será aplicada a dados recolhidos de 

eventos identificados em zonas da área de Lisboa. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

O presente trabalho de dissertação de mestrado está dividido em seis capítulos: 

 O primeiro capítulo passa pela introdução ao estudo de avaliação do risco no ciclo urbano da 

água, bem como definição dos objetivos do presente trabalho. 

 No segundo capítulo é feita uma descrição do problema em causa, apresentando a 

contextualização do mesmo, a metodologia atual aplicada ao problema, e a descrição de 

alternativas, e alguns dos riscos envolvidos. É também feita uma pequena descrição do 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil – LNEC. 
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 No terceiro capítulo é efetuada a revisão bibliográfica, revisão essa que é focada em métodos de 

aplicação de metodologias de AMCD a problemas relacionados com o caso de estudo, tanto no 

âmbito de contextualização da água, como em outro tipo de problemas relacionados com 

identificação de riscos semelhantes, uma vez que a literatura para a água é ainda limitada. É 

ainda apresentada a metodologia a aplicar ao problema em causa. 

 No quarto capítulo é apresentado o modelo formal desenvolvido, com as diversas áreas de 

preocupação, pontos de vista elementares bem como os critérios considerados. Adicionalmente 

são apresentados os dados dos eventos que o modelo irá avaliar. 

 No quinto capítulo, é feita a avaliação do modelo formal, através do método selecionado no 

capítulo três. Uma pequena análise de sensibilidade é também realizada para verificar a 

robustez do modelo apresentado e dos resultados obtidos. 

 No sexto e último capítulo apresentam-se as principais conclusões do trabalho, bem como 

possíveis considerações para trabalho futuro. 
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2. O problema 

2.1 Introdução ao problema 

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia de abordagem para a 

estimativa do risco em sistemas urbanos de água, tendo em consideração a abordagem do 

planeamento de segurança do ciclo da água - PSCA e as normas ISO 31 000:2009 e ISO Guide 

73:2009.  

Pretende-se, mais concretamente, o desenvolvimento de uma metodologia multicritério 

complementar àquela que foi utilizada para a estimativa do risco na aplicação ao caso de 

demonstração do PSCA a Lisboa. O principal objetivo passa pela construção de um modelo para 

avaliar  eventos de risco associados a problemas de PSCA. Esta metodologia proposta foi elaborada 

em estreita articulação com as partes interessadas, num caso de aplicação numa área da cidade de 

Lisboa, e na sequência dos desenvolvimentos no âmbito do projeto europeu PREPARED – Enabling 

Change. Pretende-se que a nova metodologia seja especificamente usada para a identificação, 

análise e avaliação do risco, correspondentes às fases 3 e 4 do PSCA. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foi obtida informação, na sua maioria, através de 

entrevistas a peritos, nomeadamente engenheiros do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC), instituição que lidera esta área de trabalho no projeto PREPARED e, em especial, em 

entrevistas com a engenheira responsável: Eng.ª Maria do Céu Almeida. Numa primeira fase, é feita 

uma pequena introdução ao instituto LNEC, seguida de uma descrição do projeto PREPARED. Será 

também apresentada a metodologia utilizada pelo projeto PREPARED para a identificação do risco e 

os riscos considerados no PSCA. Por fim, serão apresentadas as razões pelas quais se realizam 

estes estudos em Lisboa.  

 

2.1.1 Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) é uma instituição de ciência e tecnologia do setor 

do estado. Está sujeito à tutela do Ministério da Economia, sendo a competência relativa à definição 

das suas orientações estratégicas exercida em articulação com o Ministério da Educação e Ciência.
2
 

O LNEC desenvolve atividades de investigação nos domínios das obras públicas, da habitação e 

urbanismo, do ambiente, dos recursos hídricos, dos estuários, da orla costeira, dos transportes e vias 

de comunicação, da indústria dos materiais, dos componentes e outros produtos para a construção. 

Tem como objetivos melhorar a qualidade e segurança das obras, a proteção e reabilitação do 

património natural e construído, a modernização e a inovação tecnológicas no setor da construção, a 

minimização dos riscos naturais e tecnológicos e o aproveitamento dos recursos naturais numa lógica 

de desenvolvimento sustentável.
3
 Dos diversos departamentos do LNEC, o projeto PREPARED está 

a ser desenvolvido no Departamento de Hidráulica e Ambiente - DHA. O DHA desenvolve atividades 

de investigação e desenvolvimento tecnológico (I&DT) no domínio da água, sendo que algumas das 

                                                           
2
 https://www.lnec.pt/ 

3
 https://www.lnec.pt/actividade 
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suas principais áreas passem por hidráulica marítima, apoio à indústria da água, ambiente, 

engenharia sanitária, entre outras.
4
   

 

2.1.2 Projeto PREPARED 

O projeto PREPARED foi financiado pelo 7º Programa do Quadro da Comissão Europeia e envolveu 

doze cidades europeias. Em Lisboa, o PREPARED teve desenvolvimentos na demonstração de três 

outras vertentes principais – planeamento da segurança no ciclo da água - PSCA, sistemas de 

controlo de desinfeção em tempo real e sistema de alerta precoce para contaminação fecal em águas 

com atividades de lazer. Este projeto foca-se no PSCA que na aplicação a Lisboa, o objetivo passava 

por ajudar entidades gestoras de serviços de água a gerir riscos associados aos sistemas urbanos de 

água, considerando uma abordagem integrada de todo o ciclo da água.
5
 Foi desenvolvida uma 

metodologia de abordagem, denominada planeamento da segurança no ciclo da água (PSCA), 

baseada no processo de gestão do risco (no alinhamento das normas ISO 31 000:2009 e ISO Guide 

73:2009) e compatível com outras metodologias existentes (Almeida et al., 2014), como sejam, os 

planos de segurança de água (PSA) que se aplicam especificamente aos sistemas de abastecimento 

de água, com o objetivo de melhorar a avaliação e gestão do risco no ciclo urbano da água em face 

das alterações climáticas.
6
 

Tratando-se de estratégias para áreas urbanas, este projeto foi planeado para ser desenvolvido 

tendo em conta perspetivas ambientais, sociais e económicas.
7

 Além de Lisboa, o projeto 

PREPARED está presente em onze cidades europeias, como Barcelona (Espanha), Berlim 

(Alemanha), Lyon (França), Oslo (Noruega) ou Eindhoven (Holanda), com o objetivo de confirmar e 

demonstrar o grau de preparação tecnológica dos sistemas de abastecimento de água e sistemas de 

águas residuais e pluviais para se adaptarem aos impactos de mudanças climáticas expectáveis, 

mostrando a sua resiliência a estes eventos. Mais, pretende provar que a adoção destas estratégias 

tecnológicas e de gestão pode ser rentável, mais eficientes a nível de carbono, além de ser possível 

adaptá-las a outras cidades fora do projeto.  

 

2.2 Potenciais riscos e eventos 

Uma das grandes preocupações das entidades gestoras no ciclo urbano da água e dos seus clientes 

é, por exemplo o fornecimento de água em quantidade suficiente e com a qualidade necessária para 

a proteção da saúde pública. O cumprimento dos objetivos destas entidades podem ser afetados pela 

ocorrência de certos eventos de risco. Um evento define-se como a ocorrência ou mudança de um 

conjunto particular de circunstâncias, que pode ter uma ou mais ocorrências, e pode ter várias causas 

(ISO, 2009a; ISO, 2009b). Considerando os objetivos no ciclo urbano da água e o PSCA, os eventos 

podem afetar três tipos de objetivos (Almeida et al., 2012): 

 ao nível de proteção da saúde pública; 

 ao nível de segurança pública; 

                                                           
4
 http://www.lnec.pt/organizacao/dha 

5
 http://www.prepared-fp7.eu/viewer/file.aspx?FileInfoID=231 

6
 http://www.prepared-fp7.eu/prepared-lisbon-portugal 

7
 http://www.prepared-fp7.eu/prepared-about 



8 
 

 ao nível de proteção do ambiente. 

 

2.2.1 Proteção da saúde pública 

Considerando a proteção da saúde pública, é necessário atender a diversos tipos de perigos. Na 

água para consumo humano, mesmo sendo tratada em estações de tratamento próprias, pode haver 

a presença de micro-organismos patogénicos (como bactéria E. coli, salmonela ou legionella) ou 

toxinas prejudiciais à saúde, bem como contaminantes químicos (como metais pesados, pesticidas, 

fertilizantes) ou radiológicos (como urânio, rádon), o que pode ter consequências na saúde consoante 

o modo de exposição. O não fornecimento de água por períodos de tempo bastante longos é também 

importante monitorizar, uma vez que pode levar o indivíduo à desidratação ou contrair doenças 

devido à higiene reduzida. 

No caso de atividades em que possa ocorrer o modo de exposição por imersão, tanto por 

ocorrência intencional (no caso de atividades recreativas) como acidental (ocorrência de inundação) 

podem ser identificados perigos, como seja, a ingestão acidental, a inalação ou o contacto com a 

pele, podendo haver nesses corpos de água elementos perigosos para a saúde pública, como 

aqueles referidos anteriormente, além de outros. Nestas atividades de imersão podem-se referir três 

tipos: uso recreativo com imersão total, num período de tempo contínuo, que corresponde a 

atividades recreativas – banho, surf, mergulho, nado; uso recreativo com imersão parcial, que 

corresponde a atividades como kitesurfing, paddling, windsurfing; e, imersão acidental, total ou 

parcial, que pode, por exemplo, ocorrer durante inundações com águas contaminadas com águas 

residuais. Por fim, os mesmos perigos podem ser verificados em atividades recreativas em contacto 

com água mas sem imersão, onde existe um contacto direto com água, como é o caso de canoagem, 

andar de kayak, ou andar de barco (Almeida et al., 2012). 

 

2.2.2 Segurança pública    

Considerando a segurança pública, estão em causa perigos que resultem da exposição durante 

atividade em zonas urbanas (públicas ou privadas) e que estejam relacionadas com sistemas de 

água urbanos. No âmbito de zonas públicas estão a ser consideradas pessoas envolvidas em 

atividades em espaços públicos, como andar na rua ou conduzir um carro. No âmbito de zonas 

privadas, estão a ser consideradas pessoas que se encontrem no seu local de trabalho ou na sua 

residência. Em ambos os casos, as pessoas podem ser afetadas fisicamente, por exemplo, por 

colapso de infraestruturas de sistemas de água (Almeida et al., 2012). 

  

2.2.3 Proteção ambiental  

Considerando a proteção ambiental, os perigos em questão estão relacionados com sistemas de 

água urbanos, e podem ser consideradas descargas e escassez de água afetando ecossistemas. Em 

relação a descargas podem ser mencionados três tipos: descarga de substâncias orgânicas em 

meios hídricos ou solo; descarga de grandes quantidades de nutrientes em meios hídricos; e, 

descarga de metais pesados e outros químicos em meios hídricos ou solo (Almeida et al., 2012). 
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2.3 Definição de critérios de risco 

Segundo a norma ISO/FDIS 31000 (ISO, 2009), a definição de critérios de risco, para além de ter em 

conta alguns fatores, deve estar de acordo com a política de gestão do risco da organização em foco. 

Esta política terá de ter em conta os objetivos e o compromisso de gestão do risco da organização. É, 

também, essencial ter em linha de conta a perspetiva dos atores. 

 Os fatores da definição de critérios de risco passam, em primeiro lugar, pela estipulação da 

natureza e tipos de causas e consequências que possam vir a acontecer, assim como, a sua forma 

de contabilização. É estipulado como será definida a probabilidade, o período temporal da 

probabilidade e das consequências. A definição da determinação do nível de risco, e do nível a partir 

do qual o risco passa a ser considerado aceitável ou tolerável são também importantes. Por fim, para 

a definição dos critério de risco é também importante considerar, se pertinente, a combinação de 

múltiplos riscos, e se tal for tido em conta, é importante saber como serão combinados e quais serão 

as combinações a serem consideradas. 

 

2.4 Metodologia aplicada no projeto PREPARED – vertente PSCA 

A metodologia originalmente proposta para aplicação ao PREPARED passa pela metodologia PSCA, 

a qual é constituída por nove passos (Almeida et al., 2010). Esta metodologia trabalha em duas 

vertentes, ao nível integrado do ciclo da água e ao nível do sistema (Figura 2). O primeiro trata a 

informação a nível da macroescala, enquanto o segundo analisa cada sistema detalhadamente. Os 

passos da metodologia mencionam-se, sumariamente, abaixo: 

1. Compromisso, constituição da equipa, e estabelecimento do contexto e política de segurança 

do ciclo da água 

 Identificar os atores, os seus papéis e responsabilidades, constituição da equipa; 

 Definir as políticas de segurança no ciclo da água; 

 Definir o contexto; 

2. Caracterização do ciclo urbano da água  

 Construção do diagrama de fluxos do ciclo da água; e, descrição dos sistemas urbanos de 

água; 

 Identificação de critérios e objetivos para produtos e serviços, sendo a água considerada 

como produto, e sendo considerados como serviços a drenagem de águas pluviais ou 

tratamento de águas residuais ou o fornecimento de água para consumo humano pelas 

entidades gestoras; 

3. Identificação do risco no ciclo urbano da água  

 Identificar os perigos, fontes de risco e fatores de risco relevantes; 

 Avaliar os potenciais efeitos das mudanças climáticas; 

 Explorar os cenários e potenciais eventos no caso em estudo; 

4. Análise e avaliação do risco no ciclo urbano da água 

 Estimativas da probabilidade e de consequências para cada evento, utilizando o método e 

as escalas definidas em pontos anteriores. As escalas usadas devem ser selecionadas ou 
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construídas de maneira a reduzir, ao máximo, a subjetividade da sua aplicação por 

diferentes decisores; 

 Estimar o nível de risco para cada evento;  

 Avaliar o risco de cada evento, comparando os níveis de risco estimados durante a 

avaliação com os critérios de risco definidos anteriormente; 

 Comparar e reavaliar os riscos estimados; 

5. Tratamento de risco ao nível integrado 

 Identificar medidas de redução de risco; 

 Comparar, priorizar e selecionar as medidas de redução de risco; 

 Desenvolver um programa de tratamento de risco; 

 Avaliar o risco residual;  

6. Programa para ação em situações críticas no ciclo urbano da água ao nível integrado 

 Identificação e caracterização de situações de emergência; 

 Revisão e ajustamento de procedimentos de monitorização operacional; 

 Estabelecimento de ações corretivas; 

 Desenvolvimento de plano de resposta em emergência; 

 Estabelecimento de limites críticos; 

7. Protocolo e programa de gestão e de comunicação 

 Desenvolvimento e implementação de programas e protocolos de comunicação e de 

gestão; 

 Revisão dos programas e protocolos de gestão; 

 Registo do processo de gestão do risco ao nível integrado do ciclo urbano da água e ao 

nível do sistema; 

8. Desenvolvimento de sistemas de apoio 

 Identificação e desenvolvimento de sistemas de apoio necessários para a implementação 

do PSCA; 

 Revisão dos sistemas de apoio; 

9. Monitorização e revisão 

 Definir tarefas e responsabilidades para o processo de monitorização e revisão; 

 Registo de resultados e a realização de relatórios. 
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Figura 2 - Metodologia PSCA (Almeida et al., 2014) 

 

No nível do ciclo da água é importante realçar os pontos 3 e 4, correspondentes à identificação e 

análise e avaliação do risco no ciclo urbano da água. No contexto do PSCA, estes pontos são 

executados recorrendo a matrizes de risco. O primeiro passo para a construção das matrizes centra-

se na definição de escalas para expressar os níveis de probabilidade e consequência de potenciais 

eventos, criando-se, posteriormente, uma matriz para a combinação dos dois parâmetros, obtendo-se 

assim o nível de risco correspondente (Almeida et al., 2010).  

 

2.5 O caso de Lisboa 

Lisboa, pela sua localização, é uma área interessante para a aplicação de estudos para a segurança 

no ciclo urbano da água, tendo naturalmente um conjunto elevado de infraestruturas de água de 

grande relevância para as populações, atividades económicas e ambiente, de que são exemplos as 
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estações de tratamento de águas residuais (ETAR), nomeadamente, uma das maiores, a ETAR de 

Alcântara. 

 Tanto Lisboa, como outras partes do planeta, sofrem as consequências das mudanças climáticas, 

sendo estas, um tema muito estudado e discutido na atualidade. Gráficos como os apresentados na 

Figura 3, mostram que a Península Ibérica (destacada com linha vermelha) apresenta um decréscimo 

acentuado da precipitação a partir de 1955. 

 

 

 

Figura 3 - Tendências de precipitação na Europa, assinalando-se a vermelho a Península Ibérica
8
 

 

Mais, a nível de mudanças climatéricas, estima-se como consequência que nos próximos anos haja 

uma tendência para o aumento médio da temperatura do ar, diminuição da precipitação anual e 

diminuição de precipitação na época seca. A seca meteorológica pode afetar seriamente o consumo 

de água potável e a deterioração da qualidade de corpos de água. Existem tendências que apontam 

para o aumento de frequência de precipitação intensa num curto espaço de tempo, aumento do nível 

médio das águas do mar, aumento da frequência das inundações costeiras (Cardoso et al., 2013). 

Estes fenómenos poderão causar problemas em muitas zonas. Alguns desses problemas, em Lisboa, 

passam pelo binómio excesso de caudal/capacidade de escoamento, com acréscimo dos riscos 

                                                           
8
 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/observed-changes-in-annual-precipitation-1961-3 
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associados, inundações e descargas resultantes dos sistemas de coletores com capacidade 

hidráulica limitada. Os sistemas de coletores são bastante complexos, por exemplo, devido a 

diferentes épocas de construção, dimensões e materiais (Cardoso et al., 2013).  

Figura 4 - Ilustração de problemas relacionados com inundações na área de lisboa
9
 
10

 

 

Considerando os resultados do estudo efetuado aplicando a metodologia PSCA, e como se pode 

observar na Figura 5, Lisboa engloba diversas áreas problemáticas, estando entre elas Belém, 

Benfica, Alcântara, Ajuda, Baixa, Praça de Espanha, Campo Pequeno e a zona ribeirinha entre 

Alcântara e Cais do Sodré. Assim, pode ser mostrada a relevância da identificação e avaliação de 

eventos de risco potenciais. 

 

 

Figura 5 - Localização de potenciais eventos de risco (Almeida et al., 2014) 

 

                                                           
9
 http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=664055 

10
 http://economico.sapo.pt/noticias/chuva-volta-a-inundar-lisboa_103114.html 



14 
 

Um caso bem marcante da história recente de Lisboa, foi o episódio de chuvas torrenciais que 

aconteceram no país, com especial intensidade na zona da Grande Lisboa, no dia 25 de Novembro 

de 1967. Foram cinco horas de chuva intensa, que provocaram uma das maiores inundações 

registadas na área. Contabilizaram-se mais de 700 mortos e cerca de 1100 desalojados na Grande 

Lisboa. Em algumas zonas de Lisboa apenas se conseguia deslocar de barco, havendo prédios 

destruídos, condutas rebentadas, lama espalhada pelas ruas e até pessoas retidas em carruagens na 

estação de Santa Apolónia por a água ter submergido a linha férrea
11

. Um outro incidente mais 

recente passou-se com episódios de chuva intensa nos meses de setembro e outubro do ano de 

2014, provocando o corte de diversas estradas e inundações um pouco por toda a cidade de Lisboa, 

bem como forçando o encerramento de várias estações do metropolitano da cidade devido às 

infiltrações de água registadas
12

. 

 

2.6 Principais apreciações  

No presente trabalho de dissertação de mestrado será proposta uma metodologia para a estimativa 

do risco, começando pela caracterização da problemática, definindo áreas de preocupação e 

construindo critérios, em conjunto com o decisor, neste caso o LNEC. Posteriormente, e com base no 

capítulo 3 deste documento de revisão bibliográfica, foi escolhido e implementado um método de 

avaliação para o problema. A metodologia apresentada neste trabalho de dissertação tem como 

objetivo ser uma metodologia alternativa passível de ser aplicada aos pontos 3 e 4 da metodologia do 

PSCA, nomeadamente na identificação, análise e avaliação dos riscos no ciclo urbano da água. 

A metodologia foi aplicada com recurso à informação e dados históricos recolhidos durante a 

execução do projeto relativos à ocorrência de diversos eventos em Lisboa, com a ajuda de um 

especialista, a Eng.ª Maria do Céu Almeida. Neste contexto também foram analisados à luz das áreas 

de preocupação e dos pontos de vista elementares, os quais são apresentados mais adiante neste 

documento, que permitem então analisar os impactos, e auxiliam na aplicação da metodologia 

proposta.  

  

                                                           
11

 
http://www.dn.pt/especiais/interior.aspx?content_id=1042068&especial=Inunda%25E7%25F5es%20em%20Portu
gal&seccao=CIDADES 
12

 http://www.publico.pt/local/noticia/chuva-intensa-em-lisboa-obriga-ao-corte-da-calcada-de-carriche-1672752 
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3. Revisão bibliográfica 

A avaliação do risco no ciclo urbano da água é um tema pertinente na medida em que são abordadas 

questões como a proteção da saúde humana ou a possibilidade de evitar catástrofes, como por 

exemplo as provocadas por inundações. Tendo em conta que esta avaliação é algo bastante recente, 

foi feita uma recolha bibliográfica considerando a avaliação de risco em situações envolvendo 

recursos hídricos ou situações similares. Ferramentas como HACCP (Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle), GQT (Gestão da Qualidade Total) ou PSA (Plano de Segurança de Água), entre 

outras, são também utilizadas para esta prática. A utilização de metodologias de AMCD relativamente 

à avaliação em ambientes hídricos é, também, bastante recente, sendo a literatura acerca da mesma 

ainda muito limitada. Porém, a atratividade destas metodologias tem sido crescente, havendo 

autores, como Hajkowicz e Higgins (2008); Hyde et al. (2005); e, Chung e Lee (2009), que referem 

que as metodologias de AMCD são uma ferramenta eficaz para a gestão de recursos hídricos, uma 

vez que conferem credibilidade, transparência e rigor às decisões. O presente capítulo inicia-se 

com uma pequena recolha de informação de casos reais de avaliação e análise de risco em recursos 

hídricos, apresentando-se os métodos que foram utilizados na sua execução. Assim, os casos 

identificados estão organizados em função do tipo de metodologias aplicadas, podendo ser divididos 

por metodologias de apoio à decisão de natureza multicritério ou por outras metodologias para 

avaliação do risco. 

 

3.1 Abordagens multicritério 

Nesta secção são apresentadas as metodologias de apoio multicritério à decisão aplicadas a 

situações de avaliação e análise em recursos hídricos, ou situações similares. Dentro das 

metodologias de AMCD é possível fazer-se uma diferenciação entre diversas abordagens, as 

baseadas na atribuição de um valor (ou pontuação) a cada alternativa, as abordagens baseadas em 

relações de prevalência e as abordagens multiobjectivo.  

 

3.1.1 Abordagens baseadas na atribuição de um valor a cada alternativa 

No primeiro grupo de exemplos incluem-se situações onde são aplicadas abordagens baseadas na 

atribuição de um valor a cada alternativa. Em algumas das metodologias são aplicadas abordagens 

baseadas na lógica difusa. Estas permitem a aplicação de outras metodologias de AMCD, 

contribuindo para ultrapassar o inconveniente de existência de incertezas na análise de risco. 

 

Afshar et al. (2011) trabalharam no rio Karun, no Irão, com o objetivo de aplicar uma metodologia que 

incorporasse uma análise multinível. Esta análise seria utilizada para determinar o estado atual da 

água, tendo em conta perspetivas ecológicas e socioeconómicas. Para isto, foi utilizada o método 

TOPSIS-Difuso (Chen, 2000). O modelo é considerado flexível e fácil de implementar em problemas 

de larga escala de gestão e hierarquização de recursos hídricos.  

 

Alipour et al. (2010) construíram uma nova metodologia de AMCD, para aplicação à bacia hídrica de 

Lake Urmia, Irão. Foi estudada a possibilidade de construção de uma barragem, para evitar a seca e 
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escassez de água que estava a ser verificado em zonas da bacia devido ao excesso de utilização da 

água. Foi aplicada o método da teoria dos conjuntos difusos (TCD) (Zadeh, 1965), sendo possível ter 

em consideração, as incertezas existentes no problema em questão.  

 

Lee et al. (2000) estudaram as hipóteses de abastecimento de água, a partir de um reservatório, a 

duas cidades na área sudeste da Coreia. Foi utilizado no estudo a TCD e um método programação 

matemática difusa para avaliar as diversas opções de linhas de água passíveis de utilização, sendo 

um dos fatores importantes a considerar, a extensão elevada de canais que a água tratada tem de 

percorrer entre a sua origem, o reservatório, e a comunidade. 

 

Chen et al. (2011a) utilizam o método PAHD (Processo Analítico Hierárquico Difuso) como suporte de 

escolha do melhor plano de alternativas e estratégias para bacias hidrográficas, com aplicabilidade à 

zona do ribeiro de Pei-Keng, em Taiwan. O desenvolvimento desta nova metodologia tem como 

objetivo colmatar a incerteza e imprecisão existentes no processo de definição de prioridades no PAH 

(Processo Analítico Hierárquico) (Saaty, 2005).  

 

Sargaonkar et al. (2013) referem a reabilitação de sistemas de fornecimento de água, em concreto 

das condutas de abastecimento. Na Índia, onde foi realizado o estudo, o fornecimento de água, 

devido às más condições das condutas, não é possível ser efetuado de maneira contínua, podendo 

comprometer a qualidade da água fornecida. A avaliação das condutas de abastecimento de água é 

feita considerando aspetos físicos, ambientais e operacionais dos sistemas de distribuição de água 

locais. A avaliação foi feita tendo em conta os métodos de programação matemática difusa e 

avaliação multicritério. 

 

Chen et al. (2011b) estudaram a gestão da bacia hidrográfica do rio Tamar, Reino Unido. O estudo 

focou-se na tomada de decisão para a implementação de estratégias de gestão da bacia, 

considerando vários cenários de mudanças climáticas. Para isso, recorreram a um sistema de suporte 

informático de apoio à decisão, que se baseia na metodologia de apoio multicritério à decisão SMART 

(Olson, 1996).  

 

Opricovic (2009) aplicou o método VIKOR (Opricovic e Tzeng, 2004) para lidar com um problema de 

sistemas de recursos hídricos. O objetivo seria obter uma solução de compromisso entre os decisores 

sendo esta solução relacionada com o desenvolvimento de um sistema de reservatórios, para 

armazenamento de água, na região do rio Mlava, na Sibéria.  

 

Okeola e Sule (2012) aplicaram a metodologia de AMCD ao esquema de abastecimento de água 

urbano em Offa, Nigéria. O método aplicado passou pelo PAH com o objetivo de assistência à 

operação e esquematização de um sistema alternativo de abastecimento de água à localidade. 
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Joerin et al. (2010) depararam-se com o problema de melhorar as decisões de gestão para reduzir 

riscos de contaminação na água potável, na província de Québec, Canadá. Inicialmente foi adotada 

uma abordagem multibarreira, a qual considera inúmeros tipos de informação simultaneamente. Para 

ultrapassar essa dificuldade foi aplicada uma metodologia AMCD, o método MACBETH (Bana e 

Costa et al., 2012). 

 

Chung e Lee (2009) desenvolveram um índice de avaliação de alternativas (IAA), para determinar as 

prioridades de uma gama de alternativas, o qual será aplicada à bacia hidrográfica do rio 

Anyangcheon, na Coreia do Sul. Este índice incorpora modelos de simulação hidrológica com 

metodologias de AMCD. O método PAH foi utilizado para estimar e definir os pesos dos critérios. 

Para a identificação das ordenações das alternativas foram utilizados diferentes métodos, sendo 

posteriormente comparados os seus resultados. Para esta etapa foram utilizados os métodos de 

programação matemática, o ELECTRE II (Figueira et al., 2005b), o método Evamix (Martel e 

Matarazzo, 2005), e o método Regime (Martel e Matarazzo, 2005). 

 

Chen et al. (2010) estudaram a possibilidade da construção de uma metodologia para avaliar os 

riscos na região perto do ribeiro de Pei-Keng, em Taiwan. Para tal, aplicaram o método Processo 

Analítico em Rede (PAR) (Saaty, 2005), o qual é considerado uma extensão do método PAH. O PAR 

é utilizado par obter a importância ou peso relativo de cada um dos critérios considerados. É ainda 

sugerido pelos autores a possibilidade de aplicação de métodos como VIKOR ou PROMETHEE (Brans 

et al., 1986) para um estudo futuro do mesmo problema. 

 

Madani e Lund (2011) estiveram envolvidos no desenvolvimento do estudo dos sistemas do delta de 

San Joaquin, em Califórnia Sacramento. Os sistemas eram considerados insustentáveis e os autores 

desenvolveram e aplicaram uma metodologia AMCD, a função de valor multicritério (Dyer, 2005). A 

aplicação da metodologia é feita como um jogo estratégico, o que é considerado inovador para 

solucionar problemas de AMCD, quando existe incerteza no desempenho das alternativas. 

 

3.1.2 Abordagens baseadas em relações de prevalência 

Nesta secção serão apresentados exemplos onde foram aplicadas abordagens baseadas em 

relações de prevalência. Estas consideram as preferências dos decisores e o desempenho das 

ações, bem como a natureza do problema, com base na relação binária dentro de um conjunto de 

potenciais ações (Figueira et al., 2005a).  

 

O crescente desenvolvimento de Taiwan tem afetado negativamente o ambiente, havendo um 

aumento significativo de inundações e deslizamentos de terras. Chou et al. (2007) trabalharam com 

um modelo de avaliação, utilizado para verificar a adequabilidade de métodos de eco-tecnologia, os 

quais irão ajudar a prevenir esses acontecimentos. O PROMETHEE foi utilizado neste estudo para fazer 

a avaliação e priorização de vários métodos de eco-tecnologia a adotar, para o reservatório de água 

de Shihmen, em Taiwan. 
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Hajkowicz e Higgins (2008) utilizaram seis casos de estudo, aos quais aplicaram diferentes métodos 

de AMCD. Os casos de estudo estão relacionados com gestão de recursos hídricos, e estão 

enunciados a seguir: seleção de opções de gestão de águas e águas residenciais, no Irão; ranking de 

projetos de gestão de recursos hídricos para alcançar os objetivos ecológicos, sociais e económicos, 

na Áustria; avaliação de projetos de recursos hídricos, no Líbano; avaliação de alternativas para 

melhorar sistemas de irrigação, na Índia; melhoramento do uso de reservatório de água no Brasil; e, 

seleção de soluções de irrigação, na Tailândia. Os métodos aplicados aos problemas são somas 

ponderadas, método de gama de valores, PROMETHEE-2, Evamix e Programação Matemática por 

Compromisso (Zeleny, 1973).  

 

Lindhe et al. (2013) estudaram, em Bergen, Noruega, a avaliação de sistemas de abastecimento de 

água, tendo em conta a segurança e sustentabilidade dos mesmos. O objetivo do estudo passou pela 

ordenação das várias alternativas, avaliadas segundo vários critérios. Para tal, foram utilizados os 

modelos de simulação, discreto e beta, que ajudaram a interligar a ordenação de riscos com a 

metodologia de apoio multicritério à decisão. 

 

3.1.3 Abordagens multiobjectivo 

Dentro da literatura analisada, foi encontrado um exemplo considerando uma metodologia de AMCD 

com abordagem multiobjectivo, sendo o método aplicado o método de Programação (matemática) 

Multiobjectivo (PMO). Abaixo está apresentado o exemplo. 

 

Weng et al. (2010) depararam-se com o planeamento e gestão de recursos hídricos na bacia do rio 

Haihe, localizada na China. Ao abordarem o problema, os autores desenvolveram um sistema de 

suporte à decisão com cenários multicritério (SSD-CMC). Para a construção do sistema de suporte, o 

método PMO (Ehrgott e Wiecek, 2005) foi utilizado para lidar com múltiplos objetivos conflituantes 

entre si. Na avaliação dos diferentes cenários, e escolha da melhor alternativa foi utilizada a 

abordagem difusa, com o método TCD. 

 

3.2 Outras abordagens multicritério 

Para além das abordagens apresentadas anteriormente, existem dois casos onde são aplicados 

vários métodos para lidar com o mesmo problema. Estes são apresentados de seguida.  

 

Hyde et al. (2005) trataram dois casos de escolha de origens para o abastecimento de água, tendo 

em conta a sustentabilidade, o ambiente e implicações sociais, regionais e para a economia, além de 

maximizar benefício e reduzir custo. No primeiro caso, em Fluemen Monegros, em Espanha, o 

problema envolveu a escolha de tipo de irrigação a utilizar, tendo em consideração um problema de 

sustentabilidade de água na região. Foram aplicados cinco métodos de AMCD: PROMETHEE-2, 

EXPROM-2, ELECTRE III, ELECTRE IV e Programação Matemática por Compromisso. O segundo caso 

correspondeu à seleção da localização de captações para abastecimento de água a uma cidade. 
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Para tal foram aplicadas quatro metodologias de AMCD: Programação Matemática por Compromisso, 

ELECTRE III, método de utilidade multi-atributo e método de utilidade aditiva. 

 

3.3 Outras abordagens para a avaliação do risco 

Alguns dos métodos mais utilizados para a avaliação do risco envolvendo recursos hídricos ou 

situações similares, são segundo Dunn et al. (2014) a Análise de Modos de Falha e Efeitos (FMEA, 

do inglês), o método dos Pontos Críticos de Controlo (PCC), a Análise de Perigos e Pontos Críticos 

de Controlo (HACCP, do inglês), o Plano de Segurança de Água (PSA), a Gestão da Qualidade Total 

(GQT), e a Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico (QMRA, do inglês).  

O FMEA é um processo sistemático utilizado para identificar potenciais tipos de falhas, 

identificando as suas causas e efeitos. Tira partido de conhecimentos e experiência adquiridos em 

processos semelhantes anteriormente estudados. O PCC é considerado como abordagem derivada 

do FMEA, e pode ser definida como uma área crítica de falha que pode ser identificada no sistema 

(Dunn et al., 2014). Dominguez-Chicas e Scrimshaw (2010) utilizam o FMEA para avaliação de 

perigos e caracterização de risco numa proposta de reutilização de água potável.   

Hamilton et al. (2006) e Jayaratne (2008) utilizaram a abordagem de HACCP para a gestão do 

risco em sistemas para assegurar a qualidade da água em diversas zonas de Austrália. Segundo 

Dunn et al. (2014), o HACCP é uma abordagem de gestão preventiva do risco, onde uma área de 

falha crítica pode ser identificada num sistema. A essa área podem ser aplicadas ações corretivas, 

com o objetivo de prevenir, eliminar ou reduzir os potenciais perigos até um nível aceitável. Inclui 

ainda processos de verificação para assegurar que o plano definido é adequado.  

O PSA é uma abordagem para gestão e avaliação de riscos que permite identificar e priorizar 

potenciais ameaças à qualidade da água num sistema de abastecimento, desde a sua origem até ao 

consumidor final. É utilizado para escolher e implementar as melhores decisões, com o objetivo de 

minimizar ameaças ao nível da água potável (Dunn et al., 2014). Summerill et al. (2010) aplicam o 

PSA em duas situações, uma na América do Norte, e outra no sudeste asiático. É utilizado para 

promover uma gestão do risco preventiva com as entidades gestoras de recursos hídricos.  

GQT é uma abordagem de gestão integrada, onde todos os membros de uma organização 

participam com o objetivo de melhorar a qualidade geral da mesma (Dunn et al., 2014). Hrudey et al. 

(2006) aplicaram o GQT como abordagem de gestão do risco na qualidade e segurança de água 

potável na Austrália. 

QMRA é considerado um processo quantitativo de avaliação sistemático, utilizado para estimar o 

risco de exposição dos humanos a micro organismos que podem causar surtos de doenças 

infecciosas (Dunn et al., 2014). O QMRA foi utilizado por Bichai e Smeets (2013) para desenvolver 

regulamentação para a qualidade de água, tendo em vista a proteção da saúde pública, com casos 

práticos na Holanda e Austrália.  

 

3.4 Principais conclusões 

Depois de uma recolha de informação com base, principalmente, em artigos científicos, conclui-se 

serem escassos os que recorrem a metodologias de AMCD para a avaliação do risco no ciclo urbano 
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da água. Em relação à avaliação do risco em recursos hídricos, ou situações similares, é possível 

verificar uma grande utilização de abordagens difusas, por parte dos autores de metodologias de 

AMCD. Este tipo de abordagem possui propriedades que ajudam a ultrapassar o inconveniente das 

incertezas relativamente a dados e às decisões tomadas pelos decisores (Afshar et al., 2011; Alipour 

et al., 2010). Os autores que optaram por aplicar diversos métodos para o mesmo problema 

observaram que os resultados obtidos eram bastante semelhantes (Hajkowicz e Higgins, 2008; Hyde 

et al., 2005). Autores como Hajkowicz e Higgins (2008) defendem que o importante na resolução de 

problemas através de metodologias de AMCD é o tratamento correto e adequado de dados ordinais e 

cardinais. Se tal acontecer, é improvável que exista grande diferença na ordenação de diferentes 

opções de decisão entre diferentes métodos de análise multicritério.  

Alguns autores escolhem o método PAH no seu trabalho. É um método que permite desenvolver 

uma escala de prioridades, através de comparações de pares entre critérios (Saaty, 2005). Este  

método é utilizado em várias áreas de aplicação, existindo, contudo algumas criticas apontadas ao 

mesmo. Bana e Costa e Vansnick (2008) referem que a condição de preservação da ordenação, a 

qual consideram como essencial no processo de apoio à decisão, pode não ser satisfeita. A 

possibilidade de, em alguns casos, haver o incumprimento de um dos axiomas de modelos de análise 

de decisão, permite, com a introdução de novas alternativas, modificar a ordem em que se encontram 

as existentes (Goodwin e Wright, 2004; Soncini-Sessa et al., 2007), sendo este aspeto considerado 

negativo, bem como a falta de significado na comparação de critérios sem se recorrer a uma escala 

específica (Goodwin e Wright, 2004). 

O método ELECTRE é também referido em algumas ocasiões pelos autores considerados neste 

capítulo. O desenvolvimento deste método gerou várias evoluções do método base, criando a família 

ELECTRE, sendo alguns exemplos o ELECTRE I, o ELECTRE II, o ELECTRE III, o ELECTRE IV e o 

ELECTRE TRI. O método a aplicar varia de acordo com o grau de complexidade, com a informação 

necessária, ou com a natureza da problemática. Estes métodos focam-se na comparação direta de 

pares de alternativas (Belton e Stewart, 2002). Estas comparações são necessárias para se obter as 

relações de “a superior a b”. Assim é possível afirmar que as comparações dependem do conjunto de 

alternativas considerado, podendo haver alterações na hierarquia obtida caso esse conjunto sofra 

modificações. Por outro lado, se forem introduzidas novas alternativas, o número de perguntas feitas 

ao decisor não se altera, uma vez que tanto os limiares como os pesos são definidos relativamente 

aos critérios considerados, e não às alternativas (Soncini-Sessa et al., 2007). O método ELECTRE 

pode ser considerado complexo e difícil de compreender intuitivamente, se não se tiver 

conhecimentos sobre o mesmo, devido aos diversos dados necessários para a aplicação do método. 

Contudo, permite aos analistas, com esses dados, gerar situações várias, que possibilitam a 

obtenção de uma maior informação sobre argumentos, feitos a favor e contra as diferentes 

alternativas de decisão, sendo um fator chave para recomendações de ações mais sólidas aos 

decisores (Belton e Stewart, 2002). 

Constatando o interesse e vantagens da utilização de metodologias de AMCD em problemas de 

avaliação de recursos hídricos ou problemas semelhantes, o presente trabalho de dissertação de 

mestrado tem como objetivo a construção de uma metodologia de AMCD, para a avaliação do risco 
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no ciclo urbano da água em Lisboa, seguindo-se a sua avaliação à luz do método ELECTRE TRI-C, 

pertencendo à família ELECTRE, no Capítulo 5. 
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4. Modelo formal 

No presente capítulo é apresentado o modelo formal proposto para este trabalho. Primeiro, é feita 

uma pequena introdução ao modelo de avaliação, seguido da construção da árvore de critérios, 

englobando a definição das diferentes áreas de preocupação, pontos de vista fundamentais e 

critérios. Mais adiante, procede-se à construção das escalas dos critérios, sendo apresentado o 

quadro de desempenho no final. 

4.1 Introdução ao modelo de avaliação 

Para estruturar e “resolver” qualquer problema de análise multicritério na área da classificação do 

risco será necessário definir áreas de preocupação (AP), as quais incorporam, em geral, pontos de 

vista fundamentais (PVF). A partir dos PVF são construídos critérios, tendo em conta os pontos de 

vista elementares (PVE) de cada um. Esses PVE são caracterizados pela consequência elementar 

em conjunto com a respetiva escala primária (ou “métrica”) associada (Roy, 1996). As AP são, pois, 

as áreas mais abrangentes do problema e que traduzem os assuntos de preocupação que os atores 

têm relativamente ao mesmo. Uma vez que as AP podem ser muito abrangentes, os PVF fazem uma 

modelação mais focada dentro de cada área. Posteriormente, são definidos os critérios para cada 

PVF. Estes critérios apresentam sempre um sentido de preferência, ou seja, podem ser a maximizar 

ou a minimizar, e servem para operacionalizar os PVF. Segundo Roy (1996), um PVE ou 

consequência elementar, é um efeito ou atributo que é reconhecido como uma consequência e que 

apresenta duas características. Em primeiro lugar, o efeito ou atributo da consequência tem de ser 

descrito de maneira tal que diferentes atores consigam compreender o porquê da importância deste 

para, pelo menos, um ator. Em segundo lugar, tem de ser suficientemente compreendido a ponto de 

permitir uma descrição precisa das suas repercussões específicas, após a execução de uma 

potencial ação. Esta descrição pode ser feita em termos de escalas primárias associadas às 

consequências em análise. Uma definição vaga e ambígua de uma consequência pode gerar 

confusão entre os atores, e tal não irá permitir uma perceção clara de quais os impactos originados 

pela mesma (Roy, 1996).  

 Para o modelo, e no que respeita aos critérios, alguns elementos foram tidos em conta. Primeiro, o 

número mínimo de critérios não deve ser inferior a 3, e o número máximo de critérios do modelo não 

deve ultrapassar os 12 critérios (Figueira et al., 2005b). Em segundo lugar, consideraram-se as três 

propriedades que os critérios devem apresentar (Keeney, 1992; Belton e Stewart, 2002), e que são:  

 Mensurabilidade, permitindo caracterizar de forma clara o desempenho de uma ação, 

tentando-se diminuir a ambiguidade na definição dos níveis de impacto do critério a definir;  

 Operacionalidade, o decisor consegue entender o modelo e fornecer as informações 

necessárias sem um esforço excessivo, estando por isso bem definidos que dados são 

necessários utilizar e como os utilizar;  

 Inteligibilidade, considerando que é importante que o decisor consiga compreender os 

conceitos utilizados na análise, tornado mais fácil a tarefa de análise quando todas as partes 

conhecem aquilo que está a ser discutido, proporcionando uma discussão construtiva. 
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É ainda focada uma quarta propriedade, a não redundância, sendo importante definir os critérios de 

modo a evitar a dupla contagem (Keeney, 1992; Belton e Stewart, 2002). 

 

4.2 Construção da árvore de critérios 

Na subsecção seguinte, são apresentados os elementos que constituem a árvore de critérios, as 

áreas de preocupação (AP), os pontos de vista fundamentais (PVF) e os critérios. 

4.2.1 Áreas de preocupação  

As AP serão fatores relevantes para a análise de um problema, e terão de ser bem definidas e 

compreendidas por todos, com o objetivo de evitar ambiguidades e equívocos (Bana e Costa e 

Beinat, 2005). 

Para a metodologia de análise do risco em planos de segurança de água serão consideradas 

cinco AP. Todas elas terão como base a visão da entidade gestora. As AP são as seguintes (Tabela 

1): 

    

AP1 – Área de preocupação social: saúde e segurança. Prende-se, no geral, com a contabilização do 

bem-estar da população ao nível de saúde e segurança. Pretende-se analisar as consequências 

negativas que determinado acontecimento pode ter em relação às pessoas que a ele serão expostas. 

 

AP2 - Área de preocupação económico-financeira. Engloba tanto uma perspectiva de perdas 

económicas da entidade gestora, bem como quão afectado é o consumidor em relação à continuação 

de serviço por parte da entidade gestora. 

    

AP3 - Área de preocupação ambiental. O problema em causa também afeta negativamente o 

ambiente, especificamente na água, tanto superficial como no subsolo, na terra, no ar, na flora e na 

fauna. 

 

AP4 - Área de preocupação reputação e imagem. Entra em linha de conta com as responsabilidades 

legais e cívicas da entidade gestora, atendendo ao cumprimento de requisitos de vários tipos e à 

reputação e imagem da entidade relativamente a referências negativas nos media.  

 

AP5  -  Área de preocupação sobre ocorrência do evento. O decisor considerou importante incluir a 

probabilidade de ocorrência de determinado evento no modelo. Poderá ajudar a ter uma ideia do risco 

resultante de um determinado evento, com determinada probabilidade de ocorrência.  

 

4.2.2 Pontos de vista fundamentais 

Considerando as AP acima referidas, a mais abrangente é a área de preocupação económico- 

financeira, podendo esta ser decomposta em dois PVF que são referidos abaixo (Tabela 1): 
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PVF1 - Ponto de vista fundamental perdas económicas. São contabilizadas tanto as perdas 

monetárias relativas à entidade gestora, como as de outras entidades. Podem ser consideradas, por 

exemplo, despesas que a entidade gestora tem de assumir e perdas relativas a oportunidades de 

negócio que deixarão de ser viáveis. 

 

PVF2 - Ponto de vista fundamental de continuidade de serviço. Tem em conta os impactos em termos 

da interrupção do serviço prestado pela entidade gestora, tanto a nível do consumidor, como a nível 

interno da entidade. É necessário perceber quão prejudicados serão os utilizadores do serviço, em 

geral. Esta avaliação será feita tanto internamente, em relação ao nível de serviço na entidade, como 

em relação ao nível de serviços prestados pela entidade gestora ao consumidor. Em situação real, 

este ponto de vista pode ser analisado através de critérios de avaliação do sistema da ERSAR 

(Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) ou através de comparação entre entidades 

(Benchmarking). 

 

Tabela 1 - Família de áreas de preocupação 

Áreas de preocupação (AP) Pontos de vista fundamentais (PVF) 

Social: saúde e segurança  

Económico-financeira 
Perdas económicas 

Continuidade de serviço 

Ambiental  

Reputação e imagem  

Probabilidade de ocorrência do evento  

 

4.2.3 Critérios 

As AP e PVF apresentados acima são operacionalizados por um conjunto de critérios, os quais são 

construídos para o caso em estudo e apresentados mais adiante neste documento. A árvore 

correspondente encontra-se na Figura 6.  
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Figura 6 - Árvore de critérios, AP e PVF 

 

A área de preocupação AP1 é definida pela minimização de impacto em pessoas (g1). O PVF1 é 

operacionalizado pela minimização do impacto económico-financeiro para entidade gestora (g2) e 

pela minimização do impacto económico-financeiro para outras entidades (g3). O PVF2 é definido 

pela minimização dos impactos na continuidade de serviço de abastecimento de água ao cliente (g4), 

pela minimização do impacto nos serviços de distribuição (g5) e, pela minimização dos impactos 

relativos a inundações (g6). A AP3 é caracterizada pela minimização dos impactos relativos a SARP 

(g7), pela minimização do impacto em áreas vulneráveis (g8) e pela minimização do impacto na 
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recuperação das áreas afetadas (g9). A AP4 é operacionalizada pela minimização de ocorrências de 

problemas de responsabilidade e incumprimento (g10), e pela minimização do impacto negativo nos 

media (g11). A última AP é operacionalizada pela minimização da probabilidade de ocorrência do 

evento. 

 Os critérios, acima mencionados, serão construídos, na próxima secção, a partir dos PVE. 

 

4.3 Construção das escalas de critérios 

Nesta secção introduz-se detalhadamente a operacionalização dos critérios anteriormente 

apresentados, analisando as consequências elementares que permitem construí-los, definindo PVE 

para cada uma das consequências, e por fim, procede-se construção dos critérios.   

 

4.3.1 g1: Impactos em pessoas [min] 

O primeiro critério é construído a partir de dois PVE, tendo em conta duas consequências, c1: 

severidade de lesões; e c2: nível de recuperação de pessoas afetadas. Para os PVE 1 e 2, 

correspondentes às consequências c1 e c2, respetivamente, serão apresentadas escalas 

qualitativas, uma vez que serão descritas recorrendo a expressões semânticas (Ensslin et al., 2001).  

 PVE 1: Severidade de lesões. Tem como objetivo avaliar o quão afetadas foram as pessoas, 

analisando a necessidade de assistência médica. Para tal, foi usada uma escala qualitativa 

de cinco níveis: 

o Nível 1 (N1) referente a lesões ou perturbações de saúde que não apresentam 

necessidade de assistência médica;  

o Nível 2 (N2) corresponde a lesões que necessitam de assistência médica mas que não 

requerem internamento; 

o Nível 3 (N3) se for necessária assistência médica com admissão em hospital, e se esse 

internamento tiver uma duração inferior ou igual a 7 dias;  

o Nível 4 (N4) caso a necessidade de internamento seja superior a 7 dias.  

o Nível 5 (N5) se forem contabilizadas mortes. 

 

 PVE 2: Nível de recuperação de pessoas afetadas. Avalia a repercussão futura nas pessoas 

afetadas com lesões ou doenças. Foi usada uma escala qualitativa com cinco níveis: 

o Nível 1 (N1): consideradas pessoas com lesões ou doenças que não apresentam riscos 

para a vida, havendo recuperação total; 

o Nível 2 (N2): caracterizado por pessoas que ficaram com algum tipo de incapacidade 

inferior a 20%
13

;   

o Nível 3 (N3): consideradas pessoas que ficaram com incapacidades iguais ou superiores 

a 20%, e inferiores a 60%
13

; 

o Nível 4 (N4): corresponde a pessoas que ficaram com incapacidades iguais ou superiores 

a 60%
13

;  

o Nível 5 (N5): quando são já contabilizadas mortes, a partir de 1 morte. 

                                                           
13

 Decreto- Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro - Tabela Nacional de Incapacidades (TNI) 
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Para a construção deste critério faz-se a combinação dos dois PVE que o constituem, recorrendo-

se a escalas multidimensionais. Existem cinco passos essenciais para a sua construção, começando-

se por definir os níveis de impacto de cada um dos PVE, definindo-se de seguida as combinações 

possíveis entre eles. Depois deste segundo passo é necessário eliminar todas as hipóteses inviáveis. 

O quarto passo centra-se em comparar as restantes combinações e agrupar as que forem 

semelhantes, sendo que estes grupos irão formar os níveis de impacto. Por fim, é necessário 

assegurar que todos os níveis estão definidos de maneira concisa, clara e sem margem para dúvidas 

(Bana e Costa e Beinat, 2005). 

 O critério será avaliado numa escala qualitativa com cinco níveis distintos: 

o Nível 1 (N1): impacto insignificante; 

o Nível 2 (N2): impacto residual; 

o Nível 3 (N3): impacto moderado; 

o Nível 4 (N4): impacto grave; 

o Nível 5 (N5): impacto muito grave. 

 

Figura 7 - Escala qualitativa de impacto para o critério g1 

 

Na Tabela 2 é possível verificar a construção do critério g1: impacto em pessoas, sendo que da 

combinação dos dois PVE, cada um com cinco níveis de impacto, resultam vinte e cinco perfis a 

analisar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito grave
 

Grave
 

Moderado Insignificante
 

5 2 1 3 4 Nível 

Residual 



28 
 

Tabela 2 - Construção do critério g1: impacto em pessoas – Parte 1 

Impacto em pessoas 

 

Severidade de lesões 
Nível de recuperação pessoas 

afetadas 

Níveis de 

impacto 

multi 

dimensionais 
N1 N2 N3 N4 N5 N1 N2 N3 N4 N5 

Perfil 1 X     X     N1 

Perfil 2 X      X    _ 

Perfil 3 X       X   _ 

Perfil 4 X        X  _ 

Perfil 5 X         X _ 

Perfil 6  X    X     N2 

Perfil 7  X     X    _ 

Perfil 8  X      X   _ 

Perfil 9  X       X  _ 

Perfil 10  X        X _ 

Perfil 11   X   X     N3 

Perfil 12   X    X    N3 

Perfil 13   X     X   N4 

Perfil 14   X      X  N5 

Perfil 15   X       X N5 

Perfil 16    X  X     N3 

Perfil 17    X   X    N4 

Perfil 18    X    X   N4 

Perfil 19    X     X  N5 

Perfil 20    X      X N5 

Perfil 21     X X     _ 

Perfil 22     X  X    _ 

Perfil 23     X   X   _ 

Perfil 24     X    X  _ 

Perfil 25     X     X N5 

 

Da tabela acima, os perfis 2 a 5, 7 a 10, e 21 a 24 são considerados inadmissíveis, sendo por isso 

eliminados. É então apresentado, na Tabela 3, a escala de perfis, do pior cenário para o melhor, com 

a descrição de cada um.  
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Tabela 3 – Construção do critério g1: impacto em pessoas – Parte 2 

Nível Descrição 

N5 Consideradas todas as situações que envolvam mortes. 

N4 
Consideradas todas as situações que envolvam a necessidade de internamento e haja 

incapacidade permanente superior a 20%. 

N3 
Consideradas situações em que a pessoa necessita de ficar internada até 7 dias com 

recuperação total das lesões ou incapacidade permanente inferior a 20%. 

N2 
Consideradas situações onde exista recuperação total das lesões e em que a pessoa precisa 

de assistência médica sem necessidade de internamento. 

N1 
Refere-se a situações em que as lesões ou perturbações não requerem assistência médica e 

existe recuperação total das mesmas. 

 

4.3.2 g2: Impacto económico- financeiro para entidade gestora [min] 

O critério g2 está relacionado com os custos que a entidade gestora poderá ter de suportar, sendo 

estes custos considerados como custos diretos. Estes custos poderão corresponder a danos (por 

exemplo, materiais ou equipamentos) ou custos associados a recuperações/reparações da 

responsabilidade da entidade gestora. É construído apenas a partir de PVE 3, ao qual corresponde a 

consequência c3: valor monetário de custos diretos. Será operacionalizado tendo em conta uma 

escala contínua. 

 

 PVE 3: Valor monetário de custos diretos, ou seja, os que envolvem a entidade gestora. Será 

medido em termos de percentagem do orçamento operacional anual (% OOA), começando 

com uma gama de valores a partir de 0%, o qual corresponde a um impacto nulo na entidade.  

 

A escala primária associada escolhida será % OOA em vez de um valor monetário em euro. Ao 

contabilizar a % OOA, a sensibilidade do estudo aumenta, uma vez que não se refere a um valor 

específico, permitindo assim haver uma análise mais clara, tanto para entidades de grande dimensão 

como para pequenas entidades, por exemplo. 

 

4.3.3 g3: Impacto económico-financeiro para outras entidades [min] 

O terceiro critério, g3, está relacionado com a contabilização de perdas económicas, expressas como 

impacto direto ou indireto em negócios ou serviços, relativas a outras entidades que não a entidade 

gestora. Será um critério a minimizar, tendo em conta a consequência, c4: perdas de oportunidade de 

negócio. O PVE deste critério é: 

 

 PVE 4: Perdas de oportunidade de negócio. Contabiliza o valor de todas as perdas de 

negócios. Incluem-se as perdas de negócios que não foram possíveis concluir ou realizar. 
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Será medido em termos de percentagem do orçamento operacional anual (% OOA), 

começando com uma gama de valores a partir de 0%, o qual corresponde a um impacto nulo 

na entidade.  

 

As perdas económicas, que são estimadas por perdas de oportunidade de negócios, são 

extremamente difíceis de ser calculadas. É possível fazer uma estimativa dos valores, por exemplo, 

através de previsões ou projetos que anteriormente tinham sido acordados, mas que deixaram de ser 

viáveis. 

 

4.3.4 g4: Impactos na continuidade de serviço de abastecimento de água ao cliente 

[min]  

O quarto critério, g4, refere-se à minimização de impactos em serviços de abastecimento de água 

(SAA), nomeadamente, na parte de distribuição do sistema, pela entidade gestora, e é 

operacionalizado a partir de dois PVE, com as consequências elementares c5: duração de 

interrupção; e c6: horas perdidas de serviço. 

 

 PVE 5: Duração de interrupção. Contabiliza a interrupção de SAA para os clientes afetados, e 

tem como escala primária associada a unidade de tempo horas (h). É caracterizado por uma 

escala contínua, começando com o valor nulo 0, correspondente a uma não interrupção do 

serviço. 

 

 PVE 6: Horas perdidas de serviço, e contabiliza o número total de horas que os clientes 

afetados estiveram sem SAA. Tem como escala primária associada a unidade de tempo 

horas.cliente, e é calculado como o somatório de todas as horas sem serviço para todos os 

clientes afetados. 

 

Atendendo às características das duas escalas primárias acima referidas, para operacionalizar o 

critério g4 recorre-se à utilização de curvas de iso-preferência (Keeney, 1992). O gráfico base para a 

construção das curvas de iso-preferência para g4 encontra-se ilustrado na Figura 8a), 

correspondendo o eixo das abcissas a c5: duração de interrupção, e ao eixo das ordenadas a c6: 

horas perdidas de serviço.  

Tendo em conta a existência do melhor e do pior caso admissível, o decisor atribuiu valores de 

consenso para cada um desses extremos. Esses extremos irão corresponder ao nível com impacto 

menos atrativo (n
-
-n

-
) e ao nível com impacto mais atrativo (n

+
-n

+
). Os quais estão ilustrados na Figura 

8b). Foram ainda considerados outros pontos intermédios para facilitar a construção das curvas. 

O nível com impacto mais atrativo (n
+
-n

+
) será considerado como o nível um, passando à 

nomenclatura de (n
1
-n

1
). O passo seguinte na construção das curvas de iso-preferência relaciona-se 

com a identificação dos diferentes níveis com menor atratividade do que o nível 1, até se atingir o 

nível menos atrativo, indicado na Figura 8b).  
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Foi pedido ao decisor que fosse identificando pontos no gráfico que correspondesse ao mesmo 

nível de atratividade, ou seja, com um impacto equivalente, permitindo assim traçar as curvas de iso-

preferência, apresentadas na Figura 8c). Assim, ficam definidos os níveis para a classificação de 

eventos à luz do critério g4: impactos na continuidade de serviço de abastecimento de água ao 

cliente. 

 

 
a) Gráfico base para construção das curvas de iso-preferência 

 

 
b) Gráfico das curvas de iso-preferência com os níveis de impacto com menor e maior atratividade 
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c) Gráfico das curvas de iso-preferência final 

 

Figura 8 – Gráfico das curvas de iso-preferência para o critério g4 

 

Para a avaliação de eventos segundo o critério g4, marca-se no gráfico o ponto correspondente à 

duração de interrupção e horas perdidas de serviço do evento a ser analisado. Caso esse ponto não 

coincida com nenhuma das linhas de iso-preferência definidas a priori, o cálculo do desempenho do 

critério é conseguido através de interpolação linear, considerando as duas curvas mais próximas do 

ponto em estudo, sendo que uma das linhas corresponde a um nível de impacto mais atrativo do que 

o ponto considerado, enquanto a outra curva corresponde a um nível de impacto menos atrativo. 

 

4.3.5 g5: Impacto nos serviços de distribuição [min]  

O quinto critério, g5, refere-se à minimização dos impactos nos serviços de distribuição de água pelas 

entidades de abastecimento de água “em alta”. Como existe capacidade de armazenamento, a 

continuidade de abastecimento aos clientes finais só será tipicamente afetada se não for assegurado 

um fornecimento diário. O critério g5 é operacionalizado a partir do PVE7 correspondente à 

consequência c7: serviço de abastecimento à distribuição. 

 PVE 7: Serviço de abastecimento à distribuição. Contabiliza o fornecimento de água ao 

sistema de distribuição que, através de reservatórios, assegura a continuidade da distribuição 

de água aos clientes finais. Esta é medida através da escala contínua percentagem de caudal 

médio diário (% CMD). 

 

4.3.6 g6: Impactos relativos a inundações [min] 

O sexto critério, g6, é centra-se na minimização do impacto que advém de inundações, as quais 

podem ocorrer, por exemplo, devido a, problemas relacionados com SARP, ou fenómenos 

meteorológicos. Para a construção de g6 recorre-se a dois PVE, com as consequências elementares 

c8: número de propriedades inundadas; e c9: área inundada. 
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 PVE 8: Número de propriedades inundadas. Contabiliza o número de propriedades que 

seriam afetadas por entrada de água. A sua escala primária associada é numérica (n), e 

representa o número de propriedades afetadas. 

 PVE 9: Área inundada. É importante verificar a extensão de área afetada pelas inundações. A 

sua escala primária associada adotada é a unidade de superfície metro quadrado (m
2
). 

 

Para a operacionalização do critério g6, recorre-se à utilização de curvas de iso-preferência 

(Keeney, 1992). Assim, o critério impactos relativos a inundações é operacionalizado pelas curvas de 

iso-preferência apresentadas na Figura 9. 

 

 

Figura 9 – Gráfico das curvas de iso-preferência final para o critério g6 

 

4.3.7 g7: Impactos relativos a SARP [min] 

O sétimo critério, g7, relaciona-se com a minimização dos impactos envolvendo o sistema de águas 

residuais e pluviais (SARP). Este critério é operacionalizado através do PVE10, correspondendo à 

consequência c10: descargas de água não tratada. 

 PVE 10: Descargas de água não tratada. Refere-se ao volume de água residual 

descarregada sem tratamento adequado para os meios hídricos recetores, correspondendo a 

uma falha do serviço de tratamento. A magnitude da descarga é feita em relação ao valor do 

volume médio diário de águas residuais afluente, em tempo seco, aos sistemas de tratamento 
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de águas residuais – caudal médio diário de tempo seco (CMDTS). Adota-se como escala 

primária associada a escala contínua % CMDTS. 

 

4.3.8 g8: Impacto em áreas vulneráveis [min]  

O oitavo critério, g8, está relacionado com a minimização da severidade de impactos no ambiente. 

Este é operacionalizado através do PVE11, correspondendo a c11: área vulnerável afetada, que 

corresponde a PVE11. 

 PVE 11: Área vulnerável afetada. Irá avaliar o impacto em áreas vulneráveis, como sejam, 

áreas protegidas, sensíveis, perímetros de captação de água ou áreas para uso balnear. Por 

ser algo bastante difícil para os peritos contabilizarem quantitativamente a área afetada, 

optou-se pela construção de uma escala qualitativa de 3 níveis. 

o Nível 1 (N1): Não são afetadas áreas vulneráveis; 

o Nível 2 (N2): Áreas vulneráveis afetadas com impacto baixo a moderado; 

o Nível 3 (N3): Áreas vulneráveis afetadas com severidade ou permanentemente 

danificadas. 

 

4.3.9 g9: Impacto na recuperação das áreas afetadas [min]  

O critério g9 centra-se na minimização do impacto a nível do tempo de recuperação de uma área 

afetada relativamente a determinado evento. É operacionalizado por PVE12, correspondendo a c12: 

tempo de recuperação. 

 PVE 12: Tempo de recuperação, tem como objetivo estimar o tempo que a área afetada 

demorará a recuperar dos impactos negativos. É utilizado como escala primária associada a 

unidade temporal dias. 

 

4.3.10 g10: Problemas de responsabilidade e incumprimento [min] 

Para a construção do décimo critério, g10, serão analisados os impactos em termos de 

responsabilidade legal, tendo em conta a gravidade das ocorrências sobre a entidade gestora e as 

suas consequências, por exemplo, multas ou até perdas de licença, bem como, a existência de 

infração ou incumprimento por parte da entidade gestora. O critério g10 é operacionalizado através 

de dois PVE, correspondentes a c13: processos judiciais; e a c14: incumprimento da entidade 

gestora. 

 PVE 13: Processos judiciais, considerando os casos relativos à entidade gestora. Para a 

operacionalização foi criada uma escala qualitativa de cinco níveis, ordenados do pior cenário 

para o melhor cenário. 

o Nível 5 diz respeito a assuntos de responsabilidade graves com multas elevadas e 

condenações ou a perdas de licença ou concessão; 

o Nível 4 diz respeito a assuntos de responsabilidade graves com multas elevadas, mas 

sem condenações ou a perdas de licença ou concessão; 
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o Nível 3 considera assuntos de responsabilidade moderados, com multas de valor 

moderado; 

o Nível 2 corresponde a assuntos de responsabilidade menores, com multas de valor 

baixo; 

o Nível 1 é considerado não haver nenhuma ação em causa. 

 PVE 14: Incumprimento da entidade gestora. Inclui o não cumprimento de procedimentos ou 

licenças estipuladas, tanto a nível interno da entidade gestora, como a nível externo. Para a 

operacionalização do PVE foi criada uma escala qualitativa de cinco níveis, ordenada da pior 

situação para a melhor situação. 

o Nível 5 relaciona-se com incumprimentos graves de legislação ou licenças externas, 

existindo intervenção de entidade reguladora ou governativa, podendo haver perda de 

licença por parte da entidade gestora; 

o Nível 4 diz respeito a incumprimento de legislação ou licenças externas, que têm como 

resultado a ação externa; 

o Nível 3 corresponde ao não cumprimento de normas externas ou legislação, tendo como 

resultado apenas avisos e nenhuma ação externa; 

o Nível 2 diz respeito a incumprimento de procedimentos internos ou diretrizes; 

o Nível 1 corresponde a nenhum incumprimento. 

 

Para a construção deste critério faz-se a combinação dos dois PVE que o constituem, recorrendo-se 

a escalas multidimensionais (Bana e Costa e Beinat, 2005). 

 O critério será avaliado numa escala qualitativa com cinco níveis distintos: 

o Nível 1 (N1): impacto insignificante; 

o Nível 2 (N2): impacto residual; 

o Nível 3 (N3): impacto moderado; 

o Nível 4 (N4): impacto grave; 

o Nível 5 (N5): impacto muito grave. 

Figura 10 - Escala qualitativa de impacto para o critério g10 

Na Tabela 4 é possível verificar a construção do critério g10: Problemas de responsabilidade e 

incumprimento, sendo que da combinação dos dois PVE, cada uma com cinco níveis de impacto, 

resultam em vinte e cinco perfis a analisar. 
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Tabela 4 - Construção do critério g10: Problemas de responsabilidade e incumprimento - Parte 1 

Problemas de responsabilidade e incumprimento 

 

Processos judiciais Incumprimento da entidade gestora Níveis de 

impacto 

multi 

dimensionais 

N1 N2 N3 N4 N5 N1 N2 N3 N4 N5 

Perfil 1 X     X     N1 

Perfil 2 X      X    N2 

Perfil 3 X       X   N2 

Perfil 4 X        X  _ 

Perfil 5 X         X _ 

Perfil 6  X    X     N2 

Perfil 7  X     X    N2 

Perfil 8  X      X   N3 

Perfil 9  X       X  N4 

Perfil 10  X        X _ 

Perfil 11   X   X     _ 

Perfil 12   X    X    N2 

Perfil 13   X     X   N3 

Perfil 14   X      X  N4 

Perfil 15   X       X N5 

Perfil 16    X  X     _ 

Perfil 17    X   X    N3 

Perfil 18    X    X   N4 

Perfil 19    X     X  N4 

Perfil 20    X      X N5 

Perfil 21     X X     _ 

Perfil 22     X  X    _ 

Perfil 23     X   X   N5 

Perfil 24     X    X  N5 

Perfil 25     X     X N5 

 

Da tabela acima, os perfis 4 a 5, 10 a 11, 16, 21 a 22 são considerados inadmissíveis, sendo por isso 

eliminados. É então apresentado, na Tabela 5 , a escala de perfis, do pior cenário para o melhor, com 

a descrição de cada um.  
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Tabela 5 - Construção do critério g10: Problemas de responsabilidade e incumprimento - Parte 2 

Nível Descrição 

N5 
Multas elevadas e condenações ou perdas de licença ou concessão; intervenção de entidade 

reguladora ou governativa por incumprimentos graves de legislações ou licenças externas. 

N4 

Incumprimento de legislações ou licenças externas, com sanções ou multas leves ou 

moderados; não cumprimento de normas ou legislações externas com multas elevadas, tendo 

como resultado apenas avisos e nenhuma ação externa. 

N3 

Incumprimento de normas ou legislações externas, tendo como resultado apenas avisos e 

nenhuma ação externa associados a problemas de responsabilidade menores a moderados;  

assuntos de responsabilidade graves com multas elevadas, mas sem condenações ou a 

perdas de licença ou concessão associado a incumprimento de procedimentos internos ou 

diretrizes. 

N2 

Incumprimento de procedimentos internos ou diretrizes associados a nenhum assunto de 

responsabilidade ou até assuntos de responsabilidade moderados; não cumprimento de 

normas ou legislações externas, tendo como resultado apenas avisos e nenhuma ação 

externa, não havendo ações em causa; assuntos de responsabilidade menores, com multas 

de valor baixo, sem que haja incumprimentos. 

N1 Nenhuma ação em causa e nenhum incumprimento. 

 

4.3.11 g11: Impacto negativo nos media [min] 

O critério g11 está relacionado com a minimização de impacto negativo na imagem da entidade 

gestora nos media, o qual será operacionalizado por um PVE, com a respetiva consequência 

elementar c15: referências nos media. 

 PVE 15: Referências nos media. Tem em conta unicamente as referências negativas em 

relação à entidade gestora, uma vez que estas prejudicam a entidade a nível de reputação e 

imagem, podendo afetar de maneira indesejada a opinião do público em geral. Foi criada uma 

escala qualitativa de cinco níveis para a sua operacionalização.  

o Nível 5: Cobertura negativa de notícia, sendo notícia de destaque, em media nacional e 

internacional. 

o Nível 4: Cobertura de notícia negativa a nível nacional, sendo notícia de capa; 

o Nível 3: Referência adversa nos media nacionais, podendo ser notícia de capa; 

o Nível 2: Referência menor, maioritariamente em media local, não sendo notícia de capa; 

o Nível 1: Nenhuma referência negativa; 

Figura 11 - Escala qualitativa de impacto para critério g11 

Nenhuma 
referência

 
Referência 

menor
 

Referência 
adversa

 Nacional
 

Internacional
 

1 4 5 3 2 Nível 
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4.3.12 g12: Probabilidade de ocorrência do evento [min] 

O último critério, g12, relaciona-se com a probabilidade de determinado evento acontecer num 

período temporal espectável de cinco anos. Esta probabilidade de ocorrência é subjetiva, uma vez 

que será um perito a aferir este valor. O critério g12 é operacionalizado através de um único PVE, ao 

qual corresponde c16: probabilidade. 

 PVE 16: Probabilidade, e é medido em termos da escala contínua percentual (%), começando 

com uma gama de valores a partir de 0%, o qual corresponde à não ocorrência do evento, até 

ao valor 100%, onde se considera a ocorrência do evento como certa. 

 

4.4 Medição de valor 

Para os critérios g4 e g6 definidos no subcapítulo anterior, optou-se, nesta fase, pela construção de 

funções de valor para quantificar o desempenho das alternativas desses mesmos critérios. 

 

Critério g4: Impactos na continuidade de serviço de abastecimento de água ao cliente. Após a 

construção do gráfico das curvas de iso-preferência, Figura 8c), foi perguntado ao decisor se a 

diferença relativa entre duas linhas de iso-preferência consecutivas era constante. Foi obtida uma 

resposta positiva por parte do decisor. Considerando que g4 é constituído por nove níveis, e que ao 

nível inferior (n9) e superior (n1) foram atribuídos os valores -100 e 0, respetivamente, a diferença 

relativa entre duas linhas de iso-preferência consecutivas é de 12,5 unidades de valor. Assim, foram 

obtidos os valores apresentados na Figura 12, os quais, segundo o decisor, são uma representação 

adequada para o critério g4. 
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Figura 12 – Função de valor para o critério g4 

 

Critério g6: Impactos relativos a inundações. Aplicou-se a g6 o mesmo procedimento, obtendo-se os 

valores apresentados na Figura 13, os quais foram também considerados como adequados pelo 

decisor. 
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Figura 13 – Função de valor para o critério g6 

 

 

4.5 Construção do quadro de desempenho dos critérios 

Em conjunto com o decisor, e através de alguns dados históricos foi possível construir a Tabela 6. 

Foram considerados vinte e dois eventos, sendo denominados como an. O evento a1 é caracterizado 

por períodos de seca longos, devido à diminuição da precipitação, provocando falhas nos SAA. O 

evento a2 corresponde também a uma falha nos SAA, mas desta vez devido a falha da estação de 

tratamento. Os eventos a3 a a10 são eventos de ocorrências de períodos de precipitação intensas, 

provocando consideráveis velocidades de escoamento de água. Os eventos a11 a a16 correspondem 

novamente a casos de períodos de precipitação intensa, mas neste caso, provocando inundações. 

Por fim, os eventos a17 a a22 são eventos correspondentes a situações de descargas de resíduos 

orgânicos no ambiente água. 

 

Tabela 6 – Quadro de desempenho dos critérios 

Eventos g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 

a1 N3 2 2 -55 75 0 0 – 0 N1 N4 0,5 

a2 N3 3 1 -65 80 0 0 – 0 N2 N4 0,6 
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Continuação da Tabela 6 – Quadro de desempenho dos critérios 

a3 N1 0,05 0,05 0 0 -0,10125 0 – 0,1 N1 N1 30 

a4 N2 0,05 0,05 0 0 -1,41875 0 – 0,05 N1 N1 7 

a5 N1 0,05 0,05 0 0 -1,108 0 – 0,1 N1 N1 35 

a6 N2 0,05 0,05 0 0 -1,75 0 – 0,125 N1 N1 5 

a7 N2 0,05 0,05 0 0 -0,10125 0 – 0,17 N1 N2 20 

a8 N2 0,05 0,05 0 0 
-

2,544642857 
0 – 0,08 N1 N2 9 

a9 N1 0,4 0,6 0 0 -0,108 0 – 0,04 N1 N1 37 

a10 N2 0,7 0,3 0 0 -2,5625 0 – 0,06 N1 N1 6 

a11 N2 0,2 0,8 0 0 -8,75 0 – 0,04 N2 N2 15 

a12 N2 0,5 0,5 0 0 -12,5 0 – 0,04 N2 N2 5 

a13 N2 0,6 0,4 0 0 -12,5 0 – 0,1 N2 N2 25 

a14 N2 0,9 0,1 0 0 -15 0 – 0,11 N2 N2 6 

a15 N2 0,8 0,2 0 0 -11,25 0 – 0,06 N2 N2 18 

a16 N2 0,5 0,5 0 0 
-

12,85211268 
0 – 0,13 N2 N2 7 

a17 N1 0,09 0,01 0 0 0 3 – 3 N2 N1 55 

a18 N1 0,08 0,02 0 0 0 95 – 5 N2 N1 0,3 

a19 N1 0,1 0 0 0 0 4 – 2 N2 N1 40 

a20 N1 0,09 0,01 0 0 0 5 – 4 N2 N1 63 

a21 N1 0,08 0,02 0 0 0 3 – 1 N2 N1 50 

a22 N1 0,09 0,01 0 0 0 2 – 1 N2 N1 46 

Melhor 

gj(a) 
N1 0,05 0 0 0 0 0 – 0 N1 N1 0,3 

Pior 

gj(a) 
N3 3 2 -65 80 -15 95 – 5 N2 N4 63 
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Analisando os eventos considerados, não existe informação suficiente para conseguir preencher a 

coluna do critério g8, pelo que, a avaliação feita nos capítulos seguintes não irá contabilizar esse 

critério. 

Para calcular o desempenho dos critérios g4 e g6 recorreu-se a uma folha de papel milimétrico 

para auxiliar nos cálculos das interpolações lineares.  

Abaixo exemplifica-se o procedimento para o evento a14 e critério g6. Os dados históricos que 

originam o valor -15, na Tabela 6, encontram-se na Tabela 7. A Figura 14 exemplifica o processo 

auxiliar em papel milimétrico para o cálculo do desempenho do critério g6 para o evento a14.  

 

Tabela 7 – Valores retirados de dados históricos para o evento a14 e para o critério g6 

g6 
PVE 8 300 propriedades

 

PVE 9 0,3 x 10
6
 m

2 

 

Figura 14 – Exemplo do cálculo de g6 para o evento a14, em papel milimétrico 

 

Os valores medidos, recorrendo ao papel milimétrico, são utilizados para o cálculo da interpolação 

linear apresentado na equação (1). 
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4.6 Principais observações 

Considerando que este trabalho é uma primeira abordagem da avaliação do risco no ciclo urbano da 

água, tendo como base uma metodologia multicritério, e tendo em conta a limitação de 12 critérios 

(Figueira et al., 2005b), deliberou-se, em conjunto com o decisor, optar por construir para o modelo os 

critérios mais significativos. Atendendo à complexidade do problema, alguns aspetos foram deixados 

de fora deste estudo preliminar. Embora em g1 se foque no impacto em pessoas, não se está a 

contabilizar efetivamente quantas pessoas são afetadas. Aspetos como o número de reclamações de 

clientes em relação à entidade gestora, embora sendo interessante, assim como a redução de 

eficiência operacional das entidades gestoras, aquando da ocorrência de determinado evento 

também não foram tidos em conta.  

O quadro de desempenho de critérios será avaliado através do método ELECTRE TRI-C, no próximo 

capítulo, onde também se apresentará a ponderação dos critérios em estudo. Atendendo que este é 

apenas uma primeira abordagem e um estudo preliminar, a utilização das funções de valor para os 

critérios g4 e g6 são apenas uma ferramenta para criar uma escala que permite avaliar o 

desempenho dos critérios em relação às alternativas apresentadas. É também de salientar que tendo 

em consideração a ausência de informação, não foi possível considerar o critério g8 para a avaliação 

do modelo. 
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5. Aplicação do modelo formal 

O presente capítulo trata da aplicação do modelo formal apresentado anteriormente. Utiliza-se 

primeiro, o método das cartas para obter a ponderação dos critérios. De seguida, é feita uma 

apresentação do método ELECTRE TRI-C. 

 

5.1 Ponderação de critérios 

Para calcular o peso relativo dos critérios optou-se pelo método das cartas (Figueira e Roy, 2002), 

fácil de compreender, mesmo para quem tem poucos conhecimentos de metodologias de AMCD. O 

método das cartas pode ser dividido em duas fases, a primeira envolve a obtenção de dados em 

conjunto com o decisor, e a segunda centra-se nos cálculos que permitem obter os pesos para cada 

um dos critérios. 

Na primeira fase, é definido um conjunto de cartas, sendo que cada uma das cartas corresponde a 

um critério. Adicionalmente, é também criado um conjunto de cartas brancas. Numa primeira 

instância, e de acordo com o decisor, ordenam-se as cartas, correspondentes aos critérios, de 

maneira hierárquica, encontrando-se no topo a carta do critério ao qual se deseja atribuir o peso 

maior, ou seja, aquele que se considera ser o mais importante, enquanto a última carta na hierarquia 

corresponde ao critério que terá o menor peso, ou seja, o menos importante. Se o decisor considerar 

que existem critérios que representam o mesmo grau de importância, é possível fazê-lo, agrupando, 

então, as cartas correspondentes aos critérios. O conjunto de cartas brancas é utilizado 

posteriormente. Quantas mais cartas brancas existirem entre dois critérios maior será a diferença de 

importância entre ambos. Se não houver atribuição de cartas brancas, isso significa que a diferença 

entre critérios é considerada como uma unidade. Se for atribuída uma carta branca, a diferença entre 

critérios pode ser considerada como duas vezes a unidade, e assim sucessivamente. 

Na Figura 15, é possível ver a aplicação do método das cartas para o caso em estudo. 
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Figura 15 – Aplicação do método das cartas 
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Numa segunda fase, depois de definida a hierarquia dos critérios e o número de cartas brancas a 

utilizar, recorreu-se ao software SRF
14

 para calcular os pesos dos critérios. É importante referir que o 

programa SRF permite definir o número de vezes que o primeiro critério na hierarquia é mais 

importante que o último critério, sendo essa variável o z. No caso apresentado, e em conjunto com o 

decisor, considerou-se que a diferença entre o primeiro e o último critérios era de 10 (z=10). As 

Figuras 16 e 17 ilustram dois passos do método das cartas no SRF, sendo que a primeira apresenta 

apenas a definição de cada um dos critérios no programa e a sua hierarquia (a hierarquia é aqui 

definida na coluna “Rang”), enquanto a segunda representa a definição do número de cartas brancas 

entre critérios (o número de cartas brancas é inserido na coluna “Intervalle”).  

 

Figura 16 – Definição da hierarquia dos diferentes critérios no SRF 

 

                                                           
14

 http://www.lamsade.dauphine.fr/~mayag/links.html 
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Figura 17 – Exemplo de atribuição do número de cartas brancas no SRF 

 

O decisor quando questionado sobre o número de cartas brancas a utilizar optou, inicialmente, por 

colocar uma carta branca entre o critério g10 e g11, e duas cartas brancas entre o critério g7 e g9. 

Daqui em diante, esta decisão será denominada primeira hipótese. Na Figura 18 é apresentada a 

tabela de resultados fornecida pelo programa, de onde é possível retirar as ponderações dos critérios, 

que serão posteriormente utilizadas na avaliação do modelo formal. A Figura 18a) apresenta uma 

informação mais detalhada, enquanto a Figura 18b) ilustra a distribuição dos diferentes critérios 

agrupados por hierarquia, sendo visualmente mais percetível a diferença de ponderação entre os 

critérios. 
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a) Resultados da ponderação de critérios da primeira hipótese 

 

b) Gráfico para a primeira hipótese, com os critérios organizados por hierarquia, dando ênfase à ponderação 

 
Figura 18 – Pesos dos critérios para a primeira hipótese 

 

No processo de hierarquização, surgiu alguma incerteza na atribuição de uma carta branca entre os 

critérios g12 e g1. Em concordância com o decisor, o estudo desta hipótese foi também tida em 

conta, com o intuito de verificar se produzia resultados diferentes na avaliação do modelo, sendo 

denominada daqui em diante como segunda hipótese. Os resultados das ponderações dos critérios 

com quatro cartas brancas são apresentados na Figura 19.   
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a) Resultados da ponderação de critérios da segunda hipótese  

b) Gráfico para a segunda hipótese, com os critérios organizados por hierarquia, dando ênfase à ponderação 

Figura 19 - Pesos dos critérios para a segunda hipótese 

 

Tendo já sido calculados os pesos dos critérios, procede-se à avaliação do modelo na secção 

seguinte. 

 

5.2 Método ELECTRE TRI-C 

Para a avaliação do modelo, utilizou-se o método ELECTRE TRI-C. Este método pertence à família de 

métodos ELECTRE e, tal como a restante família, é um método de prevalência. Para resolução de 

problemas tem a particularidade de exigir a definição de um conjunto de categorias às quais são 

atribuídas as alternativas a avaliar.   

A secção 5.2.1 foi escrita tendo por base Almeida-Dias et al.(2010).  
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5.2.1 Introdução ao método ELECTRE TRI-C 

O método ELECTRE TRI-C foi concebido para ser utilizado como uma abordagem construtiva, havendo 

a colaboração entre o analista e o decisor na definição de elementos fundamentais do mesmo, 

nomeadamente os parâmetros que permitem ter em conta o conhecimento imperfeito dos dados, 

nomeadamente pj e qj, abaixo referidos. O ELECTRE TRI-C foi desenvolvido de maneira a verificar um 

conjunto de requisitos (consultar Almeida-Dias et al., 2010). Para a aplicação do método ELECTRE TRI-

C alguns pressupostos têm de ser verificados: 

 As categorias têm de estar completamente ordenadas. Esta ordenação pode ser feita em 

termos da melhor para a pior, da menor prioridade para a maior prioridade, da que representa 

menos riscos para a que representa mais riscos; 

 Cada categoria é definida a priori para receber alternativas; 

 Cada categoria é definida por uma alternativa de referência, a mais representativa, 

denominada assim alternativa de referência característica ou, simplesmente, alternativa de 

referência. 

Numa fase inicial da aplicação do método ELECTRE TRI-C, e considerando o conjunto de critérios   = 

{g1, g2, ..., gn}, n ≥ 3, já construído numa fase precedente, é importante definir entre o analista e o 

decisor alguns elementos importantes, tais como, o conjunto de categorias, as alternativas de 

referência, bh, o nível de credibilidade, λ. É ainda importante definir para cada gn um limiar de 

preferência, pj, um limiar de indiferença, qj, o peso do critério, wj. Nesta aplicação não serão 

considerados os limiares de veto. 

O conjunto de alternativas,   = {a1, a2, ..., ai}, pode ser conhecido a priori, ou pode ser construído 

progressivamente aquando do processo de apoio à decisão. As alternativas ai estudam-se 

comparando-as com as alternativas de referência, bh, sendo que estas últimas têm as características 

representativas de cada categoria, Ch. Estas categorias estão sequencialmente ordenadas, sendo 

{C1,..., Ch, ..., Cq}, com q ≥ 2.   

Considere-se que, sem perda de generalidade, todos os critérios gj    são critérios a maximizar. 

A preferência aumentará quando o desempenho do critério também aumentar. 

Os limiares de preferência e indiferença, pj e qj, são apresentados para introduzir o carácter de 

imperfeição dos dados e do desempenho das alternativas segundo cada critério gj(a), a   , bem 

como a arbitrariedade que afecta a definição dos critérios. Note-se que pj ≥ qj ≥ 0. 

 Tendo em conta a definição destes limiares, é possível obter as relações binárias seguintes, para 

cada um dos critérios:  

 | gj(a) − gj(a’) | ≤ qj : a é indiferente a a’ de acordo com o critério gj; 

 gj(a) − gj(a’) > pj : vantagem de a sobre a’, significa que a é estritamente preferível a a’;  

 qj < gj(a) − gj(a’) ≤ pj : zona de ambiguidade. A vantagem de a sobre a’ é pouca para se 

conseguir concluir sobre a indiferença entre a e a’. E esta vantagem não é suficiente para se 

concluir sobre a preferência estrita em favor de a. 
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Neste trabalho, foram considerados como constantes os limiares de indiferença, qj, e de preferência, 

pj, meramente como um meio de simplificar o método ELECTRE TRI-C. Contudo, na prática, estes 

limiares podem variar de acordo com as preferências de gj(a) ou gj(a’). 

 

O nível de credibilidade, λ, é definido pelo grau mínimo de credibilidade, σ(a, a’), que o decisor 

considera necessário para validar, ou não, a afirmação “a prevalece sobre a’ ”, considerando todos os 

critérios de  . Normalmente, λ assume um valor dentro do intervalo [0,5 ; 1].  

É possível identificar quatro relações binárias para o nível de credibilidade, λ: 

(a) λ-superação: aS
λ
a’   σ(a, a’) ≥ λ; 

(b) λ-preferência: aP
λ
a’   σ(a, a’) ≥ λ     σ(a’, a) < λ; 

(c) λ-indiferença: aI
λ
a’   σ(a, a’) ≥ λ     σ(a’, a) ≥ λ; 

(d) λ-incomparabilidade: aR
λ
a’   σ(a, a’) < λ     σ(a’, a) < λ. 

 

O método ELECTRE TRI-C é composto por 2 regras: a regra descendente e a regra ascendente. Estas 

devem ser aplicadas em simultâneo. As regras permitem atribuir uma categoria ou um conjunto de 

possíveis categorias para uma possível atribuição de uma alternativa. Esta atribuição é feita pela 

comparação da alternativa, ai, com alternativas de referência, bh, tendo em consideração um nível de 

credibilidade, λ, escolhido. 

 

1. Regra descendente – uma categoria é selecionada tendo em conta que bt é a alternativa 

de referência de maior número de ordem, para o qual a afirmação “a prevalece sobre bt” é 

validada com o nível de credibilidade, λ, escolhido. Quando tal acontece, deve ser 

analisada a possibilidade de atribuir a alternativa a à categoria pré-definida Ct. No entanto, 

considerando o modo como foram definidas bt e bt+1, a atribuição da alternativa a à 

categoria Ct+1 não deve ser posta de parte, uma vez que bt+1 não foi definida para ter um 

papel de limite superior para Ct (neste caso, a afirmação “a prevalece sobre bt+1” não é 

validado para o nível de credibilidade, λ, escolhido). 

Para aplicação da regra descendente, escolher um nível de credibilidade, λ (0,5 ≤ λ ≤ 1). Diminuir 

o valor de h desde (q + 1) até ao primeiro valor, t, tal que σ(a, bt) ≥ λ: 

(a) Para t=q, selecionar Cq como possível categoria a atribuir à alternativa a; 

(b) Para 0<t<q, se  (a, bt) >  (a, bt+1), selecionar Ct como possível categoria a atribuir à 

alternativa a; caso contrário, selecionar Ct+1; 

(c) Para t=0, selecionar C1 como possível categoria a atribuir à alternativa a. 

 

2. Regra ascendente – uma categoria é selecionada tendo em conta que bk é a alternativa 

de referência de menor número de ordem para o qual a afirmação “bk prevalece sobre a” é 

validada com o nível de credibilidade, λ, escolhido. Quando tal acontece, deve ser 

analisada a possibilidade de atribuir a alternativa a à categoria pré-definida Ck. No entanto, 

considerando o modo como foram definidas bk e bk-1, a atribuição da alternativa a à 

categoria Ck-1 não deve ser posta de parte, uma vez que bk-1 não foi definida para ter um 
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papel de limite inferior para Ck (neste caso, a afirmação “bt+1 prevalece sobre a”, não é 

validado para o nível de credibilidade, λ, escolhido). 

Para aplicação da regra ascendente, escolher um nível de credibilidade, λ (0,5 ≤ λ ≤ 1). Aumentar 

o valor de h desde zero até ao primeiro valor, k, tal que σ(bk, a) ≥ λ: 

(a) Para k=1, selecionar C1 como possível categoria a atribuir à alternativa a; 

(b) Para 1<k<(q+1), se  (a, bk) >  (a, bk-1), selecionar Ck como possível categoria a atribuir à 

alternativa a; caso contrário, selecionar Ck-1; 

(c) Para k=(q+1), selecionar Cq como possível categoria a atribuir à alternativa a. 

 

Para a aplicação das duas regras anteriores é necessário a utilização da função  (a, bh) que 

permite selecionar uma de duas categorias consecutivas, à qual a alternativa a será atribuída. Esta 

função é caracterizada pela equação (2): 

           {               }            

 

5.2.2 Definição dos diferentes elementos 

Atendendo à subsecção anterior, primeiro é necessário definir o conjunto de categorias, Ch, bem 

como as alternativas de referência, bh. Estas estão definidas na tabela abaixo apresentada, Tabela 8. 

Cada uma das categorias Ch corresponde a um nível de risco diferente, sendo que C5 corresponde a 

uma categoria de risco muito elevado, enquanto C1 corresponde a uma categoria de risco muito 

baixo.  

Obteve-se a colaboração do decisor para o preenchimento da Tabela 8. 
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Tabela 8 – Categorias e alternativas de referência 

  Critérios  

Ch bh g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12  

 b6 N5 100 100 -100 100 -100 200 – 2555 N5 N5 100  

C5 b5 N5 50 50 -87,5 85 -75 150 – 1825 N5 N5 60 

Categoria 

de risco 

muito 

elevado 

C4 b4 N4 25 25 -75 60 -50 80 – 1095 N4 N4 30 

Categoria 

de risco 

elevado 

C3 b3 N3 4 4 -12,5 40 -2,75 30 – 365 N3 N3 8 

Categoria 

de risco 

moderado 

C2 b2 N2 0,9 0,9 -6,9 20 -0,25 7 – 183 N2 N2 3 

Categoria 

de risco 

baixo 

C1 b1 N1 0,1 0,1 
-

3,47(2) 
5 

-

0,025 
2 – 31 N1 N1 0,5 

Categoria 

de risco 

muito 

baixo 

 b0 N1 0 0 0 0 0 0 – 0 N1 N1 0  

 

De seguida, são definidos os limiares de preferência, pj, de indiferença, qj, apresentados na Tabela 9. 

Adicionalmente, serão também apresentados os valores dos pesos dos critérios, wj, calculados 

recorrendo ao método das cartas, para a primeira hipótese, com um total de três cartas brancas, 

como referido anteriormente, e para a segunda hipótese, com um total de quatro cartas brancas. 

 Novamente, com a colaboração do decisor preencheu-se a Tabela 9. 
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Tabela 9 – Parâmetros 

Critérios 

Desempenhos possíveis Parâmetros 

Pior Melhor qj pj 

wj – primeira 

hipótese 

wj – segunda 

hipótese 

g1 N5 N1 0 0 13 12,8 

g2 100 0 3 5 11,8 11,7 

g3 100 0 3 5 6 6 

g4 -100 0 -0,35 -1,8 10,7 10,5 

g5 100 0 5 10 10,7 10,5 

g6 -100 0 0 -0,025 10,7 10,5 

g7 200 0 3 5 4,9 4,9 

g8 – – – – – – 

g9 2555 0 0,5 7 1,4 1,5 

g10 N5 N1 0 0 9,5 9,4 

g11 N5 N1 0 0 7,2 7,1 

g12 100 0 1 1 14,1 15,1 

 

O nível de credibilidade, λ, usualmente utilizado ronda a ordem dos 0,6 – 0,7 tendo sido por isso, para 

esta fase do trabalho, escolhido para λ  o valor 0,60.  

Na subsecção seguinte serão apresentados os dados obtidos utilizando o software MCDA - Ulaval
15

. 

 

5.2.3 Resultados  

Depois de introduzida toda a informação no programa, e considerando os dois cenários, primeira e 

segunda hipóteses, os resultados obtidos encontram-se na Figura 20. 

  a) Para a primeira hipótese b) Para a segunda hipótese 

 
Figura 20 – Resultados obtidos de MCDA Ulaval

2
, para z=10 e λ=0,60 

 

Na Figura 20a) é possível verificar que para a maioria dos eventos considerados, com exceção de a1, 

as categorias coincidem para as categorias mínimas e máximas. A não concordância, entre as 

                                                           
15

 http://cersvr1.fsa.ulaval.ca/mcda/?q=en 
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categorias mínima e máxima, é justificada pela não existência de dados suficientes para atribuir o 

evento a uma só categoria, sendo nesse caso, necessário analisar a situação em conjunto com o 

decisor para se poder atribuir o evento à categoria que se considera mais adequada. Para a1 a 

categoria a atribuir será C3. É visível também que treze das vinte e duas alternativas (59,09%) foram 

atribuídas à categoria C1, a qual corresponde a um risco considerado muito baixo. A categoria C3, 

categoria de risco moderado, foi atribuída, diretamente, à alternativa, a2 (4,55%). As restantes 7 

alternativas (31,82%) foram atribuídas à categoria C2, considerada a categoria de risco baixo.  

Na Figura 20b), estão representados os resultados da avaliação do modelo para a segunda 

hipótese. São verificadas diferenças, quando comparados com a primeira hipótese, ao nível da 

atribuição de diferentes categorias para os eventos a1 e a2. Alguma alteração era expectável, uma 

vez que, na segunda hipótese, foi acrescentada uma carta branca entre os critérios g1 e g12, Figura 

19a), aumentando, assim, o peso do critério g12 em comparação com os restantes.  

Recordando os dados introduzidos no modelo, apresentados na tabela de desempenho de 

critérios, Tabela 6, pode-se afirmar que todas as atribuições de categorias são consideradas 

aceitáveis, não sendo observada nenhuma surpresa nos resultados registados.  

Como foi já referido, o nível de credibilidade, λ, normalmente ronda os valores 0,60-0,70. 

Atendendo a esta constatação, o modelo foi também avaliado com um nível de credibilidade λ=0,70, 

com o intuito de verificar se ocorrem alterações nos resultados, face aos anteriormente obtidos para 

um nível de credibilidade com valor 0,60. Quando analisados os resultados, com λ=0,70 e para a 

primeira hipótese, verifica-se que, apenas para o evento a2, existe uma diferença em relação à Figura 

20a), em termos de atribuição de categorias a eventos. Quando comparadas as categorias mínimas 

atribuídas ao evento a2, é possível verificar que, para λ=0,60 a categoria mínima atribuída é C3, 

enquanto para λ=0,70 a categoria mínima atribuída é C2. Este último resultado está retratado na 

Figura 21, onde está representado apenas um excerto dos resultados, entre eles os do evento a2, 

uma vez que todos as outras atribuições de eventos são iguais às da Figura 20a). 

 

Figura 21 – Excerto dos resultados para a primeira hipótese com z=10 e λ=0,70 

 

Quando se testou o modelo para a segunda hipótese, com z=10 e λ=0,70, não foi verificada qualquer 

alteração de resultados face a λ=0,60, sendo os resultados, portanto, idênticos aos apresentados na 

Figura 20b). 

Atendendo às Figuras 18a) e 19a), onde se encontram discriminados os pesos dos critérios para a 

primeira e segunda hipóteses, respetivamente, e atendendo aos resultados obtidos nas atribuições de 

categorias aos eventos considerados, é notório que a diferença de pesos dos critérios pouco afeta os 

resultados finais. 
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5.2.4 Verificação do comportamento do modelo 

Uma pequena análise de sensibilidade é feita, com o objetivo de verificar mais profundamente a 

robustez do modelo. Esta análise utiliza diferentes ponderações dos critérios. Para tal, o valor de z, 

no método das cartas, irá variar. Considerou-se, em conjunto com o decisor, que o valor para a 

diferença entre o primeiro e o último critério não deveria exceder o valor 10, sendo neste caso, então, 

considerados valores inferiores a 10 para z. Na Figura 22 apresentam-se as ponderações dos 

critérios para os diferentes valores de z a testar. 

Começou-se por analisar a primeira hipótese, uma carta branca entre o critério g10 e g11, e duas 

cartas brancas entre o critério g7 e g9. Para verificar como o modelo se comporta, inicialmente, 

optou-se por experimentar z=9.  

Figura 22 – Resultados, da primeira hipótese, para a ponderação de critérios, com z=9, z=8 e z=7 
  

Quando analisados os resultados, da atribuição de categorias aos eventos para z=9 e nível de 

credibilidade λ=0,60, verificou-se que não existem quaisquer alterações em relação aos resultados 

apresentados para z=10 e λ=0,60, sendo que estes resultados estão representados na Figura 20a). O 

mesmo se verificou, quando avaliado o modelo, com as ponderações de critérios com z=8 (Figura 22) 

e λ=0,60. Quando analisada a opção do nível de credibilidade λ=0,70, tanto para z=9 como para z=8, 

os resultados obtidos foram iguais aos de z=10 e λ=0,70, e estão representados na Figura 20b). 

Pode-se, então, concluir, que os resultados obtidos para z igual a 10, 9 e 8 são iguais, sendo que o 

modelo não apresentou alterações de atribuição de categorias para a primeira hipótese com as 

variações de pesos apresentadas. 

Não tendo sido observadas diferenças nos resultados anteriores optou-se por testar o modelo, 

novamente para a primeira hipótese, para z=7, sendo que as ponderações dos critérios estão 

representadas na Figura 22. Quando analisados os resultados da atribuição de categorias aos 

eventos, para z=7 e nível de credibilidade λ=0,60, Figura 23a), apenas existem modificações ao nível 

dos eventos a1 e a2, quando comparados aos resultados obtidos com o mesmo valor de λ e z=10 (os 
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resultados que são apresentados na Figura 20a)). Para o evento a1 a categoria máxima passa a ser 

C2, enquanto para o evento a2 a categoria mínima passa para C2. Todas as outras atribuições de 

categorias aos eventos considerados mantêm-se. Quando considerado o nível de credibilidade 

λ=0,70, ao comparar os resultados de z=7 com os de z=10, verifica-se uma alteração de atribuição 

das categorias máximas tanto para o evento a1 como para o evento a2, Figura 23b), sendo que todas 

as outras atribuições de categorias, máximas e mínimas, se mantêm iguais, quando comparadas com 

os resultados de z=10 e λ=0,70 (Figura 20b)).  

 

  a) Para λ=0,60 b) Para λ=0,70 

Figura 23 – Resultados da atribuição de categorias para a primeira hipótese com z=7  
 

Foi também avaliada a segunda hipótese, apresentada no subcapítulo anterior, na qual se considera 

uma carta branca entre o critério g10 e g11, outra entre o critério g1 e g12, e duas cartas brancas 

entre o critério g7 e g9. Os resultados das ponderações dos critérios para os diferentes valores de z 

estão ilustrados na Figura 24. 

Figura 24 – Resultados, da segunda hipótese, para a ponderação de critérios, com z=9, z=8 e z=7 
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Testando o modelo para os valores de z igual a 9, 8 e 7, pode-se concluir, que independentemente do 

valor do nível de credibilidade considerado, tanto para λ=0,60 como para λ=0,70, os resultados de 

atribuição de categorias a eventos são iguais ao resultado obtido quando o modelo é avaliado com os 

valores de z=10 e nível de credibilidade λ=0,60, para a segunda hipótese, apresentado na Figura 

20b). 

Analisando os resultados de todos estes testes feitos ao modelo, reforça-se a constatação de que 

o modelo desenvolvido no presente trabalho é pouco sensível a pequenas alterações aos parâmetros 

utilizados na sua avaliação. São detetadas pequenas alterações quando avaliada a primeira hipótese, 

mas apenas, relativas aos eventos a1 e a2. Em relação à segunda hipótese, não se verifica nenhuma 

alteração na atribuição de categorias a eventos, independentemente das ponderações dos critérios e 

do nível de credibilidade testado.  

 

5.3 Algumas observações  

O programa MCDA Ulaval, utilizado no desenvolvimento do modelo, apenas permite a atribuição de 

duas casas decimais, nos dados que são introduzidos no programa. É visível que alguns dos dados 

apresentados, em especial no quadro de desempenho dos critérios, Tabela 6, têm mais do que duas 

casas decimais, tendo-se feito por isso, a aproximação às duas casas decimais, podendo-se perder, 

a máxima precisão dos dados do desempenho dos critérios. 

 Pelos resultados do modelo, apresentados anteriormente, é possível verificar que em algumas 

situações, a categoria mínima e máxima atribuídas a um evento são diferentes, como é o caso, por 

exemplo do evento a1 na Figura 20a). Isto significa que não existe informação suficiente para fazer a 

atribuição de uma só categoria. Quando tal acontece, é necessário a colaboração do decisor, para 

fazer essa atribuição. Das situações desta natureza, não foi observado nenhuma atribuição 

considerada inaceitável das categorias mínima ou máxima a um evento. Assim sendo, não foram 

registadas situações em que as categorias atribuídas se afastassem muito do esperado. 

Realizando uma pequena análise de sensibilidade, aos resultados obtidos, na secção 5.2.4, 

variando os diversos parâmetros de entrada no modelo, tal como as diferentes ponderações de 

critérios, assim como os diferentes níveis de credibilidade, é possível concluir que as variações 

verificadas nos resultados do modelo são pouco significativas, não sendo registado nenhum resultado 

considerado inadmissível. Portanto, é possível afirmar que o modelo desenvolvido é pouco sensível a 

pequenas alterações nos parâmetros testados. 
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6. Considerações finais e trabalho futuro 

Nos últimos anos, tornou-se crescente o interesse pelo estudo e avaliação do risco no ciclo urbano da 

água. A evolução da sociedade fez com que as preocupações das entidades gestoras e dos 

consumidores aumentassem quanto à temática que envolve eventos de risco associados à água para 

diferentes usos, como por exemplo, para consumo. É importante, não só, adotar estratégias para 

tentar controlar o agravamento de condições já existentes, que podem espoletar eventos de risco, 

como também tentar prevenir o aparecimento de situações idênticas, que possam originar novos 

perigos ou novos fatores do risco no ciclo urbano da água. 

 Lisboa pode ser uma área problemática em termos do risco no ciclo urbano da água, sendo que 

alguns focos específicos, no caso de inundações, passam, por exemplo, por Belém, Benfica e 

Alcântara. Assim, a possibilidade de desenvolver e aplicar uma metodologia de AMCD que permitisse 

avaliar esses mesmos riscos tornou-se bastante interessante. No capítulo dois, expõe-se 

resumidamente a contextualização do problema, fazendo-se uma apresentação do projeto 

PREPARED, com uma breve descrição da metodologia aplicada para a avaliação do risco no ciclo 

urbano da água, bem como uma referência à instituição que está responsável pelo mesmo, o LNEC. 

A metodologia de AMCD proposta neste trabalho tem como objetivo ser uma metodologia alternativa 

para os pontos 3 e 4 da metodologia do PSCA, nomeadamente identificação, análise e avaliação do 

risco em ciclos urbanos da água. 

 Exemplo de metodologias que podem ser aplicadas para este tipo de avaliação são as 

metodologias apoio multicritério à decisão. A atratividade destas metodologias tem sido crescente, no 

sector hídrico, uma vez que as metodologias de AMCD são consideradas uma ferramenta eficaz para 

a gestão da água, adicionando estrutura, credibilidade, transparência e rigor às decisões. Na revisão 

bibliográfica são apresentadas algumas das metodologias e os casos práticos de avaliação do risco 

em recursos hídricos, aos quais essas metodologias foram aplicadas. Neste trabalho de dissertação é 

aplicado o método ELECTRE TRI-C, pertencente à família dos métodos ELECTRE, que é um método de 

prevalência, e que para a resolução de problemas, tem a particularidade de exigir a definição de um 

conjunto de categorias, às quais são atribuídas as alternativas a avaliar. 

No quarto capítulo, é apresentado o modelo formal proposto. São definidas as áreas de 

preocupação, os pontos de vista fundamentais, bem como os critérios que fazem parte do modelo. 

Cinco áreas de preocupação foram identificadas, fazendo parte delas, por exemplo, área de 

preocupação social, envolvendo a saúde e segurança pública, e a área de preocupação económico-

financeira. O estudo e avaliação do risco no ciclo urbano da água pode ser considerado tão 

abrangente, sendo possível analisá-lo sob diversas perspetivas que, foi imperioso definir para o 

modelo que o número máximo de critérios não ultrapassasse os 12. Decidiu-se, assim, em conjunto 

com o decisor, por abordar no modelo os critérios mais significativos. Foram deixados de parte 

aspetos como o número de reclamações de clientes, que poderia ser interessante para avaliar a 

satisfação dos mesmos, uma vez que um elevado número de reclamações significa que algo não está 

a correr da melhor forma. Este critério foi deixado de parte, nesta fase, por se ter concluído que acima 

de um determinado número de reclamações, qualquer uma que se adicionasse deixava de ter 

impacto significativo. Haveria também interesse em integrar no modelo uma perspetiva de 
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continuidade de negócio da entidade gestora, para tentar perceber até que ponto ficaria prejudicada 

pela ocorrência de certo evento. Esta continuidade de negócio, poderia talvez ser operacionalizada 

pela redução de eficiência operacional, a qual contabilizaria tanto os danos materiais como a 

capacidade de serviço da entidade gestora. No critério impactos em pessoas, g1, para além de se 

considerar a severidade de lesões e o nível de recuperação de pessoas afetadas, seria também 

interessante quantificar o número de pessoas atingidas, para se ter informação mais detalhada dos 

impactos sofridos. Para a construção de alguns dos critérios fez-se a combinação de dois pontos de 

vista elementares, recorrendo-se tanto a escalas multidimensionais bem como a curvas de iso-

preferência. Neste capítulo, é também apresentado o quadro de desempenho de critérios, composto 

por um conjunto de vinte e dois eventos, de diferentes naturezas, como, eventos com elevada 

precipitação num curto espaço de tempo, inundações, descargas de águas residuais ou eventos 

relacionados com períodos de seca e falha nos sistemas. Atendendo a que este trabalho é apenas 

uma primeira abordagem e um estudo preliminar, a utilização das funções de valor para os critérios 

g4 e g6, é apenas uma ferramenta para criar uma escala que permita avaliar o desempenho dos 

critérios em relação às alternativas apresentadas. É também de salientar, que tendo em conta a 

informação disponível para os eventos a analisar no presente trabalho, se verificou a ausência de 

informação relativa a áreas vulneráveis afetadas, levando a que o critério g8 não fosse englobado na 

avaliação do modelo. 

 Para a avaliação do modelo formal, apresentado no quinto capítulo, no cálculo da ponderação de 

critérios utilizou-se o método das cartas. Este método é simples de compreender, mesmo para quem 

tem poucos conhecimentos de metodologias de AMCD. Numa primeira fase, com o decisor, 

obtiveram-se os dados necessários, sendo posteriormente calculados as ponderações dos critérios, 

recorrendo-se, neste caso, ao software SRF. Os pesos calcularam-se tendo como fator chave a 

diferença de pesos, entre o de maior e o de menor importância, sendo esta diferença representada 

por z. Depois de calculados os pesos dos critérios, passou-se à avaliação do modelo formal. Como 

dito anteriormente, recorreu-se ao método ELECTRE TRI-C, utilizando o programa MCDA Ulaval para 

aplicação do método. Este programa apresenta a limitação de apenas aceitar duas casas decimais na 

introdução de dados, correndo-se o risco de alguma perda na máxima precisão dos mesmos. Logo de 

início, na avaliação, o modelo foi testado com dois conjuntos de ponderações de critérios, por o 

decisor mostrar alguma incerteza sobre a utilização de apenas três cartas brancas no total (primeira 

hipótese) ou quatro cartas brancas no total (segunda hipótese). Os limiares de indiferença e 

preferência foram definidos, em conjunto com o decisor, e tomados como constantes ao longo da 

análise. O nível de credibilidade, numa primeira análise, foi considerado λ=0,60, tendo em conta, que 

usualmente, o valor utilizado ronda a ordem dos 0,60-0,70. Analisando em primeiro lugar a primeira 

hipótese, com ponderações de critérios obtidas para z=10, verificou-se, com os parâmetros referidos, 

que 59,09% dos eventos foi atribuído à categoria C1, à qual corresponde uma categoria de risco muito 

baixo, 31,82% foi atribuído à categoria C2, categoria de baixo risco, e 4,55% foi atribuído à categoria 

C3, categoria de risco moderado. O evento restante, foi atribuído a categorias máxima e mínima 

diferentes, sendo tal justificado pela falta de informações para o fazer a só uma categoria. Neste caso 

foi necessário a colaboração do decisor para fazer essa atribuição, da qual resultou a categoria C3. 
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De seguida, e ainda para a primeira hipótese, testou-se o modelo com um nível de credibilidade 

λ=0,70. Foi verificada a alteração da categoria mínima para o evento a2, passando-lhe a ser atribuída 

a categoria C2, em vez de C3. Todas as outras atribuições de eventos a categorias se mantiveram. 

Quando realizada uma pequena análise de sensibilidade aos resultados obtidos para a primeira 

hipótese, com valores de z iguais a 9, 8 e 7, só foram verificadas alterações quando utilizados as 

ponderações de critérios correspondentes a z=7. Com z=7 e λ=0,60, verificou-se uma modificação na 

atribuição de categorias máxima para o evento a1, e mínima para o evento a2, mantendo-se todas as 

outras atribuições iguais. Em relação a λ=0,70, verifica-se alteração das categorias máximas 

atribuídas a a1 e a2 em comparação com z=10 e λ=0,70, mantendo-se todas as restantes atribuições 

de categorias aos eventos. Focando agora a segunda hipótese, foi possível verificar, que 

independentemente do z considerado para o cálculo dos pesos dos critérios, como do nível de 

credibilidade utilizado, os resultados apresentados foram sempre iguais, não se registando nenhuma 

alteração na atribuição dos eventos às categorias. Não foram exploradas situações com valores de z 

inferiores a 7, uma vez que se considerou que já seriam um pouco afastados do original 10 proposto 

pelo decisor. Tendo em conta todos os resultados obtidos, poder-se-á dizer que o modelo 

desenvolvido é pouco sensível a pequenas alterações nos parâmetros testados. 

 Tendo em conta tudo o que foi explanado anteriormente, é necessário referir que, mesmo obtendo 

resultados aceitáveis na avaliação do modelo proposto, este estudo é apenas uma primeira 

abordagem de AMCD a problemas desta natureza. É um estudo preliminar, existindo pontos que 

podem ser melhorados e acrescentados. Foi referido anteriormente que alguns critérios foram 

deixados de parte na construção do modelo formal. Para desenvolvimentos futuros, poder-se-á 

complementar o modelo atual com esses critérios, tentando, talvez, integrá-los de alguma forma nos 

já apresentados. Assim, o modelo poderia ficar mais completo, conseguindo-se, provavelmente, obter 

resultados para uma informação mais completa. Outro ponto interessante é a capacidade do modelo 

avaliar eventos que possam originar simultaneamente diversas consequências ou apenas uma 

consequência, por exemplo, inundações. Assim, sendo o modelo desenvolvido é bastante abrangente 

a nível do risco. Por conseguinte, poderá ser interessante criar uma ferramenta auxiliar que permita 

obter uma avaliação mais detalhada dos riscos, por exemplo, para os casos em que diversos eventos 

tenham sidos atribuídos à mesma categoria, se consiga fazer uma priorização dos mesmos.  

É importante referir, que possivelmente, para eventos com consequências mais gravosas do que 

as apresentadas, por exemplo, no episódio de chuvas torrenciais que aconteceram no país, referido 

no capítulo 2, os limites superiores das escalas considerados para os critérios do modelo possam ser 

ultrapassados. Contudo, também é importante notar que a probabilidade de estes eventos 

acontecerem é bastante reduzida. 

O modelo desenvolvido poderá ajudar em situações em que se obtenham informações ou 

previsões sobre eventos que possam vir a acontecer. Com essas informações, poder-se-á aplicar o 

modelo proposto neste trabalho, conseguindo atribuir categorias de risco a esses eventos. Com esta 

atribuição, é possível adotar medidas de prevenção, possibilitando a minimização de consequências 

derivadas desses acontecimentos. 
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