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RESUMO 

 

 A rede de distribuição interna de gás em novos e antigos empreendimentos requer um 

tratamento diferenciado abordando principalmente aspectos de custo e segurança desde a fase 

do projeto até a manutenção dessa rede devido aos vários riscos inerentes a essas atividades. 

A indústria da construção civil cresce de forma significativa e seus líderes necessitam de 

ferramentas que auxiliem no processo de tomada de decisão. 

Neste contexto este trabalho propõe a utilização do método multicritério de apoio à 

decisão ELECTRE TRI a fim de classificar e avaliar os riscos em edificações com redes de 

distribuição interna de gás. As atividades/tarefas ou situações de trabalho são alocadas em 

categorias de risco e classificadas para avaliar o risco inerente a cada uma delas possibilitando 

aos decisores uma previa modificação/adequação em determinadas tarefas com intuito de 

torná-las mais segura e assim minimizar o risco de acidentes. 

Após a comparação entre as classificações de risco realizadas pelo decisor e pelo 

ELECTRE TRI, este modelo de avaliação permite a adoção de ações mitigatórias a fim de 

tornar as atividades classificadas como riscos intoleráveis em atividades mais seguras. 

 

Palavras-chave: Edificações com Redes de Distribuição Interna de Gás; ELECTRE TRI, 

Avaliação de Riscos. 
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ABSTRACT 

 

The internal distribution network of gas in new and old projects requires different 

treatment mainly addressing cost and safety aspects from the design phase to the maintenance 

of this network due to the various risks inherent in these activities. The construction industry 

is growing significantly and its leaders need tools that assist in the decision making process.

 Therefore, this work proposes the use of multi-criteria decision support method 

ELECTRE TRI to classify and evaluate the risks in building networks with internal gas 

distribution. Activities / tasks or work situations are allocated into risk categories and 

classified to assess the risk inherent in each of them allowing decision makers to predicted 

change / improvement in certain tasks with the aim of making them more secure and thus 

minimize the risk of accidents. 

 After comparing the risk ratings made by the stakeholder and the ELECTRE TRI, this 

evaluation model allows the adoption of mitigating actions in order to make the activities 

classified as intolerable risks in safer activities. 

Keywords: Building Networks with Internal Gas Distribution; ELECTRE TRI, Risk 

Assessment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 Com o crescimento da indústria da construção civil (INDICADOR CONSULTORES 

ASSOCIADOS, 2011), os tomadores de decisão necessitam de ferramentas eficazes a fim de 

auxiliá-los nos assuntos mais complexos. Aspectos como o crescimento demográfico, 

aumento da urbanização e do crédito imobiliário, mobiliza a indústria a produzir em grande 

escala o que possibilita a ocorrência de situações de riscos nesses novos empreendimentos e 

consequentemente o aumento do número de ocorrências de acidentes. 

A utilização de gás em edificações alcança todos os tipos de instalações sejam 

residenciais, comerciais, mistas, industriais e está presente em diversos tipos de equipamentos 

desde o simples aquecimento de água, cocção de alimentos nos restaurantes até plantas de 

cogeração de energia.  

Apesar da existência de normas, legislações e procedimentos para o uso de gás em 

edificações, pois diversos riscos estão associados a esses sistemas, vários acidentes são 

noticiados com uso de tais combustíveis. Portanto surge a necessidade de uma modelo para 

orientar os stakeholders no processo de mitigação de riscos. Os métodos de Apoio 

Multicritério à Decisão (AMD), nesse cenário, são adequados devido a complexidade do 

gerenciamento dos riscos inerentes às edificações com sistema interno de gás. 

O processo de avaliação de riscos é muito utilizado por órgãos como a CETESB 

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e Corpo de Bombeiros a fim de localizar as 

falhas nas operações e processos periculosos das edificações, que podem provocar acidentes. 

Desta forma estes órgãos devem promover ações e tomar decisões para melhorar a segurança 

e a mitigação dos riscos das operações. A avaliação dos riscos potenciais garante que as 

instalações operem de acordo com os padrões de segurança requeridos pelos órgãos 

ambientais, normalização nacional e internacional e requisitos de segurança da empresa. 
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1.1 MOTIVAÇÃO 

 
A instalação de redes de distribuição de gases combustíveis em edificações seguem 

diversas normas e legislações nacionais e internacionais. Porém os acidentes com este tipo de 

operação acontecem frequentemente e trazem consequências catastróficas, como a explosão 

de um Shopping Center em Osasco-SP que deixou 42 pessoas mortas e 472 feridos em 1996 

(vide Figura  1). A explosão ocorreu na tubulação de gás liquefeito de petróleo e atingiu três 

cinemas e 40 lojas. 

 

 

Figura  1 - Explosão de Shopping em Osasco – SP 
 

Fonte: zonaderisco.blogspot.com.br 

Diversos outros acidentes relacionados às redes de distribuição de gases combustíveis 

se sucederam no Brasil e no mundo.  

No Brasil as esferas federal, estadual e municipal tentam se movimentar na direção do 

combate as causas de tais acidentes inclusive com leis que priorizam a segurança e promovem 

a inspeção periódica em estabelecimentos que dispõem desta forma de energia. Apesar de leis 

ambientais exigirem a avaliação de riscos em empreendimentos isso ainda é uma prática 

pouco fiscalizada.  
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Por isso se faz necessário uma metodologia que permita identificar e classificar os 

riscos para orientar os tomadores de decisão nas tarefas de mitigação dos riscos em 

edificações com redes de distribuição de gás. Com o auxílio do método ELECTRE TRI pode-

se classificar as situações de trabalho ou atividades às suas respectivas categorias de risco. 

Com todas essas informações é possível se ter uma visão ampla do problema e abordá-lo de 

forma mais eficaz. 

 1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 
Para a realização de determinadas tarefas em edificações com redes de distribuição de 

gases combustíveis é preciso que os stakeholders tenham consciência dos riscos associados a 

cada situação. Diversos aspectos podem influenciar no bom funcionamento dos sistemas de 

gás como o tipo de operação a ser realizada, pressão de trabalho, tipo de combustível 

utilizado, experiência da equipe técnica, dentre outros. 

 Neste trabalho é possível abordar um problema das edificações com sistemas internos 

de gases combustíveis e classificar as situações de trabalho de forma qualitativa auxiliando os 

stakeholders a atuar de forma pontual a fim de mitigar os riscos.  

Com isso deve-se responder a seguinte pergunta ao final do trabalho: Qual a 

classificação do risco das atividades desenvolvidas em redes de distribuição interna de gases 

combustíveis nas edificações? Com isso os tomadores de decisão podem analisar com mais 

conhecimento de causa e mais segurança para definir ações mitigadoras. 

1.3 OBJETIVOS 

 
Este trabalho propõe a utilização do método multicritério de apoio à decisão 

ELECTRE TRI para classificar e avaliar os riscos em edificações com redes de distribuição 

interna de gás. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

• Identificar os fatores de riscos existentes em edificações; 
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• Analisar os riscos existentes em edifícios com rede interna de distribuição de gás; 

• Aplicar o método ELECTRE TRI a fim de classificar e avaliar os riscos existentes. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
Este trabalho encontra-se dividido em seis capítulos: 

 O capítulo 1 contém a introdução ao contexto desta dissertação seguido da motivação, 

definição do problema, objetivos geral e específicos, a estrutura deste trabalho e suas 

limitações. 

 No capítulo 2 apresenta-se a base conceitual referente a redes de distribuição interna 

de gás, tipos de gases combustíveis utilizados em edificações, avaliação de riscos e 

apoio multicritério a decisão com ênfase na família ELECTRE. 

 O capítulo 3 reúne conceitos do método de apoio multicritério à decisão ELECTRE 

TRI, suas etapas e a abordagem a ser utilizada neste trabalho. 

 No capítulo 4 é proposto um modelo de avaliação de riscos para edificações que 

possuem sistemas de distribuição interna de gases combustíveis utilizando o método 

ELECTRE TRI. 

 O Capítulo 5 aplica-se o modelo proposto para classificar e avaliar os riscos. 

 E para finalizar, o capítulo 6 apresenta as conclusões e sugestões para futuros 

trabalhos.   

1.5 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 Esta pesquisa tem como limitações: 

  A estruturação do trabalho seguiu a metodologia de apoio à decisão (AMD) sugerida 

por Belton e Stewart (2002). Entretanto, a fase de estruturação de problema foi 

desenvolvida em interação entre o analista e o decisor com auxílio de outros atores  e 
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da legislação e normas em vigor, não utilizando métodos especificos de estruturação 

de problemas.  

  Este trabalho não aborda todos os tipos de edificações como, por exemplo, as 

indústrias que utilizam gases combustíveis em seus processos. Limita-se a edificações 

residenciais, Shopping Centers (Comercial) e mista (quando há atividades comerciais 

e residenciais). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo são apresentados os fundamentos teóricos utilizados no trabalho: 

Edificações com Redes de Distribuição Interna de Gás; Gás Liquefeito de Petróleo; Gás 

Natural; Avaliação de Riscos e Apoio Multicritério à Decisão. 

2.1 EDIFICAÇÕES COM REDES DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE GÁS 

 
Há muitos anos as edificações utilizam o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) para suprir 

as necessidades dos seus usuários, porém é cada vez mais comum a conversão de aparelhos 

para o uso do gás natural (GN). A utilização do GLP para a cocção de alimentos além de 

muito antiga é bastante popular e seu transporte e armazenamento são muitas vezes tratados 

como vantagens, mas podem ocasionar alguns acidentes se não tratados conforme os 

procedimentos. Suas instalações devem seguir normas e padrões e sua operação e manutenção 

devem ser feitas por pessoas devidamente treinadas e experientes (Petrobras, 2003). A 

utilização do GN também tem seus riscos e precisa ser tratado com bastante fidelidade às 

normas para que não venha ocasionar problemas no futuro. Alguns estados brasileiros têm 

adotado medidas severas para o uso desta fonte de energia o que faz com que as empresas que 

trabalham com os dois tipos de gases combustíveis travem uma forte disputa pelo 

consumidor. 

Em todo o país são sancionadas leis como, por exemplo, a lei nº 10927 do município 

de João Pessoa e normas para o cumprimento de procedimentos a fim de assegurar o maior 

bem dos usuários: sua própria vida. Questões de segurança são discutidas frequentemente e a 

escolha do tipo de gás combustível a ser canalizado nas edificações é motivo de muita 

discussão inclusive no meio acadêmico. 



19 
 

2.1.1 Redes de Distribuição Interna de Gás 

Existem atualmente leis, normas, portarias e procedimentos nos âmbitos federal, 

estadual e municipal que regem os sistemas de distribuição interna de gás. Entre elas está a 

Associação Brasileiras de Normas Técnicas que dispõe da NBR (Norma Brasileira) 15526 

(2009) que estabelece os requisitos mínimos para o projeto e execução de redes de 

distribuição interna de gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais que não 

excedam a pressão de operação de 150 kPa (1,52 Kgf/cm²) e que possam ser abastecidas tanto 

por canalização da rua como por uma central de gás (ABNT NBR 13523), sendo o gás 

conduzido até os pontos de utilização através de um sistema de tubulações. 

Segundo ABNT NBR 15526 (2009) o projeto da rede de distribuição interna deve ser 

elaborado por pessoa física ou jurídica responsável, com registro no órgão de classe, 

acompanhando da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). A execução da rede 

de distribuição interna deve ser realizada por pessoal treinado e capacitado, sob supervisão de 

responsável técnico registrado no respectivo órgão de classe, e também acompanhada da 

ART. O ensaio de estanqueidade (ensaio realizado para detectar possíveis vazamentos e 

verificar a resistência da rede a pressões de operação) também deve ser emitido por 

responsável técnico acompanhado da ART. Já o seu comissionamento requer apenas pessoal 

treinado e capacitado. Esta norma também dispõe dos equipamentos, materiais e dispositivos 

utilizados nesses sistemas inclusive os de segurança como válvulas de alívio e limitadores de 

pressão. Deve se considerado também o dimensionamento (levantamento do consumo de gás), 

para atendimento dos dois gases (GN e GLP), com o intuito de determinar o consumo 

máximo instantâneo da rede. Como é mostrado na Figura  2, um projeto de rede de 

distribuição interna de gás destacando alguns pontos importantes como rede externa, 

regulador de pressão e medidores individuais. 
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Figura  2 - Exemplo de Redes de Distribuição Interna de Gás 
 

Fonte:  (ABNT NBR 15526, 2009) 

 

A tubulação da rede de distribuição interna pode ser instalada de diferentes formas:  

 Aparente ( instalada com elementos adequados); 

 Embutida em paredes ou muros (recomenda-se evitar percursos horizontais ao longo 

dos mesmos); 

 Enterrada; 

A tubulação da rede de distribuição interna, com relação ao sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas (SPDA), deve ser conforme a ABNT NBR 5419. É proibida a 

utilização de tubulações de gás como condutor ou aterramento elétrico. 

É proibida a instalação da tubulação da rede aparente em espaços fechados que 

possibilitem o acúmulo de gás eventualmente vazado ou que dificultem inspeção e 

manutenção. Essa tubulação deve respeitar os afastamentos mínimos conforme é mostrado na 

Figura  3 (ABNT NBR 15526, 2009). 
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Figura  3 - Afastamentos Mínimos na Instalação de Tubos 
 

Fonte: (ABNT NBR 15526, 2009) 

 

2.1.2 Gás Natural (GN) 

 
O Gás Natural é um combustível fóssil composto por uma mistura de hidrocarbonetos 

leves (predominantemente metano, etano, propano) que à temperatura e pressão ambientes se 

mantem no estado gasoso. Conforme Lopes et al. (2008) tal qual o petróleo, o gás natural 

(GN) é encontrado em reservas subterrâneas em diversos lugares do planeta, tanto em terra 

como no fundo do mar. O mesmo pode ser classificado como associado ou não associado. 

Quando nos reservatórios o gás é encontrado juntamente com o petróleo, estando dissolvido 

no mesmo ou sob a forma de uma capa de gás e, neste caso, se diz que os reservatórios 

contêm gás natural associado ao petróleo.  

O GN não tem cheiro, nem cor e apresenta uma queima limpa, ou seja, sua combustão 

libera menos CO2. Após ser extraído da jazida, o gás natural passa por separadores para a 

retirada da água, partículas sólidas etc. Ele pode apresentar alguns contaminantes (enxofre, 

por exemplo) e, caso isso ocorra, deverão ser enviados a unidades de dessulfurização. Uma 

parte pode ser injetada novamente no poço para auxiliar na retirada do petróleo, mas o 
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restante é enviado para a Unidade de Processamento do Gás Natural (UPGN). O seu 

transporte depende do estado que se encontra. No estado gasoso é realizado através de 

gasodutos. No estado líquido (GNL – gás natural liquefeito), pode ser transportado em navios 

e caminhões. Sua distribuição é realizada através de tubulações com o gás atendendo todas as 

especificações comerciais exigidas (GASNET, 2013).  

A combustão do GN consiste em uma reação química entre o combustível e o oxigênio 

que resulta em gases de exaustão e liberação de grande quantidade de calor, o que caracteriza 

uma reação exotérmica. Para ocorrer uma reação de combustão, além do combustível e do 

oxigênio, é necessário um terceiro elemento que seria a ignição (GASNET, 2013). A 

quantidade de calor é a energia que se quer aproveitar para ser usada pelo ser humano no seu 

cotidiano.  

O gás natural já possui um lugar de destaque na matriz energética nacional e devem-se 

as suas características químicas que se encaixam nos requisitos de segurança e ambientais. 

Entre as diversas utilizações do GN está o consumo em edificações, sejam residenciais ou 

comerciais, algo que vem crescendo muito uma vez que a indústria da construção civil 

atravessa uma excelente fase. Nos estados do Brasil as concessionárias de gás natural (CEG, 

COPERGAS, PBGÁS, COMPAGAS) são responsáveis pela distribuição desse combustível 

para os clientes finais. 

2.1.3 Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 

 
O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ou gás de cozinha, ou ainda Gás de Petróleo 

Liquefeito (GPL) é um subproduto do petróleo e consiste numa mistura gasosa de 

hidrocarbonetos (predominantemente propano e butano) obtida do gás natural nos 

reservatórios de petróleo ou do processo de refino do óleo cru nas refinarias segundo 

(ARDITO, 2008). 
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O mercado brasileiro de GLP conta com uma ampla rede de distribuidores e milhares 

de pontos-de venda espalhados por todo país, atendendo aproximadamente 42 milhões de 

lares e gerando pelo menos 350 mil empregos diretos e indiretos (LIQUIGAS, 2008). 

O GLP, no estado líquido, é acondicionado em cilindros. O cilindro cheio contém em 

seu interior 85% de GLP, em estado líquido, e 15% em estado gasoso. Uma característica 

marcante do GLP é não possuir cor nem cheiro próprio. No entanto, por motivo de segurança, 

uma substância do grupo Mercaptan é adicionada ao GLP ainda nas refinarias. Ela produz o 

cheiro característico quando há um vazamento de gás. O GLP não é uma substância tóxica, 

corrosiva ou poluente, porém se inalado em grande quantidade, produz efeito anestésico 

(COPAGAZ, 2005). 

O GLP apresenta grande aplicabilidade como combustível devido as suas 

características de alto poder calorífico, excelente qualidade de queima, fácil manuseio, baixo 

impacto ambiental, facilidade de armazenamento e possibilidade de engarrafamento em 

vasilhames, facilitando o transporte (COPAGAZ, 2005).  

O sistema de gás de um condomínio é composto pelo conjunto de tubulações e 

equipamentos, aparentes ou embutidos, destinados ao transporte e controle de fluxo de gases. 

O sistema de instalações de gás pode ter duas origens: no ponto de fornecimento da 

companhia concessionária do serviço público de abastecimento de gás (gás natural) ou nos 

reservatórios de GLP (gás liquefeito de petróleo). Desses pontos, partem as ramificações para 

os apartamentos (ASSCOESP, 2009). 

No caso de prédios servidos por GLP, há dois tipos de medição de consumo: a 

distribuição social (que não tem uma medição individualizada, e a conta do prédio é dividida 

pelo número de apartamentos ou pela fração ideal) e a individualizada por medidores 

(ASSCOESP, 2009). 
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A utilização da central de GLP se faz necessário para toda edificação com três ou mais 

pavimentos e área maior que 1500m², edificações com público transitório e que sejam 

abastecidos a granel. Define-se Central de GLP como o ambiente onde estão localizados os 

recipientes de armazenamento do gás que é distribuído através de tubulações para os 

consumidores finais (LIQUIGAS, 2008). 

2.2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE RISCOS 

 
O processo de avaliação de riscos é complexo e requer uma revisão bibliográfica do 

assunto desde o conceito de risco e perigo, identificação dos perigos, análise e avaliação dos 

riscos inerentes a cada atividade até o seu devido tratamento (ações mitigatórias).  

Este trabalho propõe uma avaliação de riscos através de uma classificação para nortear 

os decisores desde a concepção do projeto até a operação e manutenção das redes de 

distribuição interna de gases das edificações ao longo de toda sua vida útil.  

Conforme Pacheco (2013) os gestores necessitam a princípio definir o significado da 

palavra “risco” para identificar e eliminar ou minimizar os riscos. E ainda conceito de risco 

tem a ver com a possibilidade de perda resultante de uma ameaça, incidente de segurança ou 

evento. Observa ainda que o risco é inerente a quase todos os eventos da vida (PACHECO, 

2013).  

Zimmermann (2009) define perigo com uma condição física ou química que tem 

potencial para causar danos às pessoas, à propriedade e ao meio ambiente. Risco é uma 

exposição ao perigo, ou seja, é uma avaliação da perda econômica, humana etc., por um 

período de tempo. Acidente é um evento não planejado que resulta em morte, danos ou outros 

prejuízos; já o incidente é um evento não previsto que tem um potencial de conduzir a 

acidentes. 

De acordo com Do Nascimento (2012), abordagens de gerenciamento de risco, após a 

identificação dos perigos, realizam um ranqueamento dos riscos de acordo com os critérios 
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que utilizam a probabilidade da ocorrência do dano e a pior consequência possível que 

poderia resultar daqueles perigos. Assim, todos os componentes do risco, que são submetidos 

a medidas de controle estabelecidas pela organização, serão encontrados. Na Figura  4 é 

apresentado o processo de gerenciamento de risco segundo a ISO/DIS 31000:2008. 

  

Figura  4 – Processo de Gerenciamento de Riscos 

Fonte: ISO/DIS 31000:2008 

 

De acordo com Lacerda (2013), os riscos em geral, considerados como percepção de 

um perigo possível mais ou menos previsível por um grupo social ou por um indivíduo que a 

ele tenha sido exposto, evidenciam as expectativas de ocorrência de um evento involuntário, 

incerto e danoso. Sua análise só faz sentido se houver uma probabilidade de perda. Já os 

riscos naturais, por outro lado, envolvem eventos súbitos ou acidentais e eventos graduais ou 

  Mitigação dos riscos
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contínuos, decorrentes de revoltas da natureza, involuntárias e/ou aleatórias, apesar da 

indiscutível contribuição antrópica para a ampliação dos fenômenos. 

O risco de um empreendimento para a comunidade e para o meio ambiente 

circunvizinhos e externos aos limites do empreendimento, mostrado na Figura  5, está 

diretamente associado às características das substâncias químicas manipuladas, suas 

quantidades e à vulnerabilidade da região onde está ou será localizado (CETESB P4.261, 

2011). 

 

 

Figura  5 - Fatores que Influenciam o Risco de um Empreendimento 
 

Fonte: (CETESB P4.261, 2011) 

 

Outro fator de avaliação de risco é o conceito de vulnerabilidade. A vulnerabilidade é 

uma fraqueza em qualquer procedimento de segurança do sistema, controles internos ou 

estrutura que um invasor pode explorar (PACHECO, 2013). 

A avaliação da vulnerabilidade é o estudo realizado por intermédio de modelos 

matemáticos para a previsão dos impactos danosos às pessoas, às instalações e ao meio 

ambiente, baseado em limites de tolerância para os efeitos de sobrepressão advindos de 

explosões, radiações térmicas decorrentes de incêndios e efeitos tóxicos advindos de 

exposição a substâncias químicas, conforme (CETESB P4.261, 2011). 

A vulnerabilidade dos lugares pode ser entendida como o conjunto do conhecimento 

de características do microclima, da geomorfologia, da vegetação, do solo e de outras 

relacionadas ao meio natural; da ocupação humana, como densidade e manejo dos recursos 

naturais; e ainda, dos fatores culturais, políticos, econômicos e institucionais que 
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determinarão a preparação das populações para o enfrentamento das situações de perigo 

(LACERDA, 2013). Vulnerabilidade refere-se ao “grau de perda ou dano de um determinado 

elemento ou um conjunto de elementos em risco, resultante da ocorrência de um fenômeno 

natural de uma dada magnitude” (LACERDA, 2013). 

2.2.1 Identificação de Perigos e Riscos 

 
Conforme CETESB P4.261 (2011), a identificação de perigos consiste na aplicação de 

técnicas para a identificação das possíveis sequências de eventos, visando à obtenção de 

diagnóstico do local e a definição de hipóteses acidentais. A identificação dos perigos não 

pode ser genérica e tem que demonstrar a situação atual do empreendimento. Realiza-se uma 

análise histórica dos acidentes para subsidiar a identificação dos perigos. Nessa etapa utiliza-

se a planilha de identificação dos perigos apresentada na Figura  6. 

 

Figura  6 - Tutorial para Planilha de Identificação de Perigos 
 

Fonte: (CETESB P4.261, 2011) 

 

2.2.2 Análise de Riscos 

 
De acordo com Pacheco (2013), descreve-se análise de risco como um processo 

analítico e deliberativo, que evidencia uma situação potencialmente perigosa em que precisa 

de uma decisão tão completa quanto possível.  

A análise de riscos identifica as ameaças mais prováveis de ocorrência, analisando as 

vulnerabilidades encontradas na organização e possibilitando a tomada de decisão em relação 
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aos riscos principais. Conhecendo os riscos principais de um processo pode-se tomar uma das 

seguintes medidas: eliminá-los, compartilhá-los ou assumi-los (ZIMMERMANN, 2009). Em 

uma análise de riscos são identificadas as possíveis causas e respectivas consequências de 

acidentes. Este processo compreende diversas etapas, incluindo-se a estimativa dos cenários 

de riscos.  

Para CETESB P4.261 (2011) o estudo de análise de risco (EAR) é contituído das 

seguintes etapas, conforme Figura  7; 1) Caracterizações do empreendimento e do seu 

entorno: apresentar as atividades do empreendimento e a população presente em seu entorno, 

diferenciando características para o período diurno e noturno; 2) Identificação de perigos e 

consolidação das hipóteses acidentais: aplicação de técnicas estruturadas para a identificação 

das possíveis sequências de eventos, visando à obtenção de diagnóstico do local; 3) 

Estimativa dos efeitos físicos e avaliação de vulnerabilidade: aplicação de modelos 

matemáticos com a finalidade de obter informações do comportamento da substância meio e 

quantificar efeitos; 4) Estimativa de frequências: para os casos que os efeitos físicos 

extrapolam os limites do empreendimento; 5) Estimativa e avaliação de risco; e 6) Redução 

do risco. 
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Figura  7 - Orientação para Elaboração do Estudo para Análise de Risco 
 

Fonte: (CETESB P4.261, 2011) 

2.2.3 Avaliação de Riscos 

 
O processo de avaliação de risco é uma forma de determinar os níveis de risco e 

ameaça e identificar vulnerabilidades. A abordagem da gestão de riscos inclui três elementos 

principais: uma avaliação da ameaça, uma avaliação de vulnerabilidade e uma avaliação de 
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criticidade. A fim de gerir os riscos, eles devem primeiro ser identificados, medidos e 

avaliados (PACHECO, 2013). 

Avaliação de risco é o processo pelo qual os resultados da estimativa de risco são 

utilizados para a tomada de decisão, por meio de critérios comparativos de risco, visando à 

definição da estratégia de gerenciamento do risco (CETESB P4.261, 2011). 

O risco é a medida de danos à vida humana, resultante da combinação entre frequência 

de ocorrência de um ou mais cenários acidentais e a magnitude dos efeitos físicos associados 

à esses cenários (CETESB P4.261, 2011). O risco individual é o risco para uma pessoa 

presente na vizinhança de um perigo, em período de tempo definido. O risco individual tem 

caráter cumulativo e geográfico, razão pela qual sua expressão decorre da soma do risco 

individual de cada cenário acidental contribuinte nos pontos (x,y) localizados no entorno do 

empreendimento. O risco social é o risco para um agrupamento de pessoas presente na 

vizinhança de um perigo, em período de tempo definido e dentro de uma extensão de 500 

metros de duto. Sua expressão se dá por meio da chamada curva F-N ( Figura  8), onde F 

representa a frequência acumulada de ocorrência dos cenários com número de fatalidades N 

ou mais. 
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Figura  8 - Critério de Tolerabilidade para Risco Social 

Fonte: (CETESB P4.261, 2011) 

 

A curva do empreendimento situada na região de risco tolerável aponta a presença de 

risco residual que deve ser gerenciado por meio de um Programa de Gerenciamento de Risco 

(PGR). A curva situada total ou parcialmente na região de risco a ser reduzido requer a 

implantação de medidas que resultem na redução do risco. A curva situada total ou 

parcialmente na região de risco intolerável indica a inviabilidade do projeto. Ações devem ser 

tomadas para que a mesma se situe na região de risco a ser reduzido ou preferencialmente, na 

região de risco tolerável. 

Neste contexto, se torna relevante o conhecimento do que significa realizar a gestão de 

risco. Um dos objetivos da gestão de risco é fornecer aos gestores e às autoridades as 

informações que eles precisam para avaliar os riscos e desenvolver novas estratégias de gestão 

(PACHECO, 2013). 

Para a construção do modelo desta pesquisa faz-se necessário o conhecimento de todo 

o processo de avaliação de riscos para balizar ações estratégicas visando a minimização ou 

eliminação. 

 

2.3 MÉTODOS DE APOIO MULTICRITÉRIO A DECISÃO (AMD) 

 

No cenário atual as organizações se deparam com diversos problemas que precisam de 

uma visão macro e multidisciplinar, capaz de abordar as questões de forma precisa e 

solucioná-los da melhor forma possível.  

Para se ter uma melhor compreensão dos métodos AMD é preciso conhecer alguns 

conceitos importantes como Decisão e Apoio à Decisão. As decisões são julgamentos de valor 

utilizados no momento de uma escolha que propiciam ao decisor saber quanto de desempenho 
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deve-se abdicar em uma determinada ação potencial. O apoio à decisão é visto como a 

atividade que suporta a obtenção de elementos que tornam as decisões mais claras com o 

propósito de propiciar aos stakeholders as condições mais favoráveis possíveis (PACHECO, 

2013). 

Com o mundo cada vez mais complexo envolvendo questões com elevado número de 

variáveis, os decisores precisam utilizar diversos conhecimentos e ferramentas para auxiliá-

los. Em função deste panorama os métodos de Apoio Multicritério à Decisão ganharam 

representatividade e são aplicados em inúmeras áreas onde estejam presentes múltiplos 

critérios, auxiliando o decisor a selecionar, ordenar, classificar ou descrever as alternativas 

existentes no processo decisório (ROY e BOUYSSOU, 1993). 

2.3.1 Conceitos 

 
 Ao se tratar de apoio multicritério à decisão (AMD), precisa-se conceituar alguns 

termos, tais como: objetivos, alternativas, critérios e problemáticas de referência. 

 

Objetivos 

 Pode-se entender um objetivo como sendo a manifestação do desejo de um ou mais 

decisores, em uma determinada situação, de ver tal situação ser alcançada de uma forma 

eficiente, ou seja, que o desejo do ator de alcançar, aumentar ou reduzir alguma coisa, seja 

contemplado quando ocorre a implementação da decisão (SUETT, 2006).  

Objetivo é algo que alguém deseja alcançar e é composto por três características: 

contexto decisório, objeto e direção de preferência. Também afirma que há dois tipos de 

objetivos: fundamentais e meio. O objetivo fundamental caracteriza a razão essencial da 

existência do contexto decisório. Um objetivo meio é do interesse do contexto decisório por 

que é através dele que se conquista um objetivo fundamental (KEENEY, 1992). 
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Alternativas 

De acordo com Suett (2006) as alternativas são opções de escolha do processo de 

decisão, levando-se em consideração a escolha da problemática e a modelagem das 

preferências. Segundo Roy (2005), alternativa, ou ação potencial, é o objeto da decisão. Deve-

se considerar todas as alternativas, sempre que houver algum interesse em relacioná-la ao 

processo decisório, mesmo que não seja viável sua implementação. O conceito de alternativa 

não impõe que elas sejam mutuamente exclusivas, uma vez que, em contextos decisórios 

atuais, são adotadas ações potenciais em conjunto. 

 

Critérios 

 Segundo Keeney (1992)  o conceito de critério, por ele denominado atributo, é a 

medida do grau em que um objetivo é alcançado. Ele classifica os critérios em três tipos: 

 Naturais: são aqueles que têm uma interpretação comum a todos; 

 Construídos: são aqueles critérios construídos para uma situação decisória particular. 

 Proxy: utilizado quando não há a possibilidade de serem usados critérios naturais, nem 

critérios construídos para uma situação particular. É uma medida indireta de medição 

de um determinado critério em função de outro. 

A análise de uma ação ou alternativa sob um critério pode demandar o uso de recursos 

computacionais, devido ao processo muito extenso, ou a opinião de um ou vários 

especialistas. A avaliação de uma ação ou alternativa de acordo com um critério é feita 

através de seu nível de desempenho em uma escala da preferência (SUETT, 2006). 

Problemáticas de Referência 

 A problemática tratada nos processos decisórios envolve um contexto de real 

complexidade, ou seja, trata-se da interação de uma série de fatores de natureza conflitante, 
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decorrente do envolvimento de diferentes pessoas que trazem consigo suas preferências e 

percepções próprias (SUETT, 2006).  

No estudo de AMD (Apoio Multicritério à Decisão) a palavra problemática se refere à 

maneira como o apoio à decisão é previsto (ROY, 2005). Segundo Ensslin et al. (2001) a 

definição de qual problemática utilizar dependerá do tipo de problema dos decisores. A 

escolha da problemática influenciará, também, o processo de estruturação do modelo 

multicritério. As principais problemáticas são decritas a seguir: 

 Problemática da descrição – Muitas vezes a decisão consiste apenas em elaborar um 

conjunto de alternativas, construir uma família de critérios adequada e determinar a 

performance das alternativas à luz dos critérios. 

 Problemática da escolha – É a mais clássica das problemáticas, uma vez que a 

Pesquisa Operacional tradicional sempre buscou a escolha da solução ótima. Porém 

neste caso a escolha pode ser de uma opção ou do conjunto de opções que mais se 

aproximam do ideal para cada tipo de problema. 

 Problemática da alocação (classificação) em categorias – A decisão visa designar uma 

ação potencial a uma determinada categoria, julgada mais apropriada, entre aquelas de 

uma família de categorias pré-definidas. As categorias devem ser definidas 

anteriormente, isto é, independente das ações a serem classificadas e sem depender das 

definições das demais categorias.  

 Problemática da ordenação (ranqueamento) – A decisão busca estabelecer uma 

ordenação parcial ou completa no conjunto de alternativas. 

Neste trabalho, a abordagem escolhida será a problemática da alocação (classificação) 

em categorias, uma vez que as tarefas (objetos de decisão) deverão ser classificadas em 

categorias de risco pré-definidas. 
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Os métodos de apoio multicritério à decisão podem ser classificados em: a) Métodos 

de Agregação baseados na construção de uma função de agregação de síntese, tais como os 

métodos: Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique 

(MACBETH), Multi-Attribute Utility Theory (MAUT), e Analytic Hierarchy Process (AHP) e 

b) Métodos “Outranking” (ou de Superação ou de Sobreclassificação) como as famílias 

ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant La Réalité) e PROMÉTHÉE (Preference 

Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations), cujas relações de preferência são 

representadas pelo conceito “pelo menos tão bom quanto”. (NASCIMENTO, 2010). 

2.3.2 Métodos da Família ELECTRE 

 
 Esta seção tem como objetivo realizar uma breve revisão dos métodos da família 

ELECTRE.  

 Para Roy (1985) a atividade de apoio à decisão pode ser considerada como a atividade 

de desenvolver e usar modelos para auxiliar a obtenção de resposta para as questões 

formuladas pelos intervenientes no decorrer de um processo decisório. Para Suett (2006) a 

atividade de apoio à decisão é uma tentativa de se obter respostas aos problemas envolvidos 

em um processo decisório usando modelos. 

 Os métodos de superação têm sua lógica baseada no estabelecimento das preferências 

do decisor, permitindo que este contribua com as informações como: a importância de cada 

critério de avaliação, os limites de preferência e indiferença (de uma alternativa em relação à 

outra, à luz de cada critério). Roy (1985) afirma que uma relação de subordinação nada mais é 

do que uma relação binária S definida em um conjunto A de alternativas, tal que aSa’ (a 

subordina a’) se, dadas as preferências do decisor, o valor das avaliações das alternativas e a 

natureza do problema, existem argumentos suficientes para admitir que a é pelo menos tão 

boa quanto a’, sem que haja uma razão importante para recusar tal afirmação. 
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A modelagem de preferências é uma etapa indispensável não somente na tomada de 

decisão, mas também na economia, na sociologia, na psicologia, na pesquisa operacional 

(VINCKE, 1989). De acordo com (Vincke, 1989) e (Roy, 1991) quando um decisor compara 

duas ações/alternativas a e a’ reagirá segundo uma preferência (estritamente preferida (P) ou 

preferência fraca(Q)) por uma delas; indiferença (I) entre elas; e recusa ou não da capacidade 

(R) de compará-las. Logo temos respectivamente: 

1) Se o decisor tem preferência por uma delas, temos as relações de preferência forte ou 

fraca: 

Preferência forte – aPa’ ou a’Pa (lê-se a é estritamente preferível a a’ ou a’ é 

estritamente preferível a a); ou 

Preferência fraca – aQa’ ou a’Qa (lê-se a é fracamente preferível a a’ ou a’ é 

fracamente preferível a a); 

2) Se o decisor tem indiferença entre elas, ou seja, quando as ações são equivalentes, 

temos a seguinte relação aIa’ (lê-se a é indiferente a a’ e a’ é indiferente a a); 

3) Se o decisor não tem como efetuar uma comparação entre elas, temos a seguinte 

relação aRa’ (lê-se a é incomparável a a’ e a’ é incomparável a a). 

A preferência forte (P), a preferência fraca (Q), a indiferença (I), e as relações de 

incomparabilidade (R) são respectivamente os conjuntos dos pares ordenados (a, a’), tais que 

as situações aPa’, a’Pa, aQa’, a’Qa, aIa’, aRa’ sejam verificadas.  

Como definições tem-se que as relações (P, Q, I, R) compõem uma estrutura da 

preferência em A se satisfazerem às circunstâncias acima e se, dado todos os dois elementos a, 

a’ de A, uma e somente uma das seguintes propriedades são verdadeiras: aPa’, a’Pa, aQa’, 

a’Qa, aIa’, aRa’ (VINCKE, 1989) e  (ROY, 1991). 

Os métodos “Outranking” (ou de Superação ou de Sobreclassificação) foram 

desenvolvidos com o propósito de incorporar um caráter mais realista à tomada de decisão 
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conforme Pacheco (2013). Os métodos da família ELECTRE (Elimination Et Choix 

Traduisant La Réalité), estão apresentados a seguir como mostra a Tabela 1 (GOMES, 2006): 

 

 
VERSÃO 

 
AUTOR 

 
ANO 

 
PROBLEMÁTICA 

TIPO DE 

CRITÉRIO 

UTILIZA 

PESOS 

I Roy 1968 Seleção Verdadeiro Sim 

II Roy e 
Bertier 

1973 Ordenação Verdadeiro Sim 

III Roy 1978 Ordenação Pseudo Sim 

IV Roy e 
Hugonnard 

1982 Ordenação Pseudo Não 

IS Roy e 
Skalka 

1985 Seleção Pseudo Sim 

TRI Yu Wei 1992 Classificação Pseudo Sim 

 
TRI-C 

Dias, 
Figueira e 

Roy 

2010 Classificação Pseudo Sim 

 
TRI-NC 

Dias, 
Figueira e 

Roy 

2011 Classificação Pseudo Sim 

 
Tabela 1 - Métodos da Família ELECTRE 

Fonte: Gomes (2006) 

 

ELECTRE I 

 

Carignano et al. (2003) apresentam o método ELECTRE I como uma forma de 

esclarecer a decisão por intermédio da escolha de um subconjunto que seja restrito o máximo 

possível e que contenha as melhores alternativas. 

Para utilização dos métodos ELECTRE é realizada a comparação par a par das 

alternativas, e apresentado o conceito de dominação de uma alternativa em relação a outra. 

Isso leva às noções de dominância e discordância para construir relações que incorporam as 

preferências do decisor (GOMES, 2006). 
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Ao comparar os pares de alternativas são encontradas situações de forte preferência de 

uma sobre a outra, fraca preferência, indiferença ou incomparabilidade. A superação (S) é a 

existência de razões claras e positivas que justificam seja uma preferência, seja uma 

presunção de preferência em favor de uma das duas ações, mas sem que se estabeleça 

nenhuma separação significativa entre as situações de preferência forte, de preferência fraca e 

de indiferença (GOMES, 2006). 

As relações de superação são construídas com a utilização de pesos dos critérios de 

decisão. Esses pesos representam a importância de cada um dos critérios utilizados para a 

resolução do problema (GOMES, 2006). 

O método ELECTRE I dispõe os critérios e as alternativas estruturadas para a busca da 

solução da seleção de alternativas, em formato de tabela, onde também são inseridos os pesos 

dos critérios (GOMES, 2006). O primeiro passo é normalizar os valores e os pesos, 

construindo uma nova tabela com os valores normalizados. 

Posteriormente devem ser calculados os índices de concordância de forma a se 

construir uma matriz de concordância: , onde xiSxk.  

O próximo passo é criar a matriz de discordância, com a apuração dos índices de 

discordância: , onde xi é superado por xk. O ∆ é a 

maior diferença nominal observada entre as notas normalizadas dos critérios. 

De acordo com Gomes (2006), utilizam-se os limiares de concordância (c) e de 

discordância (d), sendo neste estudo atribuído os valores de 0,6 e 0,4 respectivamente, para 

que finalmente possa ser montada a matriz de superação (S)(expressão 2.1):  

                    (2.1) 

 

 

 

Se c
i,j
 > c e d

i,j
 < d  

  s
i,j
 = 1,  

Senão  

  s
i,j 
= 0. 
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A matriz de superação nos aponta quais as alternativas se sobrepõem às demais a partir 

da análise de sua coordenada. Assim, se temos 1 na posição si,j sabemos que a alternativa i 

supera a alternativa j naquele ponto. Com isto podemos criar o grafo das relações de 

superação que nos indica quais alternativas se sobrepõem às demais. 

 

ELECTRE II 

 

 Segundo Roy (1991) foi introduzido pelo ELECTRE II a idéia onde dois modelos de 

preferências são levados em conta: a primeira sendo relativamente pobre mas fortemente 

justificado e o segundo mais rico e menos defensável. Este método estabelece os conceito de 

subordinação fraca e forte. 

O procedimento de construção deste método é muito parecido com o do ELECTRE 

IV, uma vez que também é baseado no procedimento do critério verdadeiro. Aqui há duas 

relações de dominância: Uma relação de superação forte, seguida por uma relação de 

superação fraca. Ambas são construídas por meio de dois níveis de concordância, s¹ > s², onde 

s¹, s²  [0,5 , 1 - minj τ wj]. O índice de concordância é definido conforme expressão 2.2 (DO 

NASCIMENTO, 2012): 

  c(aSb) ≥ sr e c(aSb) ≥ c(bSa), para r = 1,2.                                                    (2.2)

 O procedimento de exploração é realizado em quatro passos: 

1) Particionar o conjunto de alternativas A; 

2) Construir uma pré-ordem completa Z1 partição de A; 

3) Contruir outra pré-ordem completa Z2 a partir do resultado anterior; e 

4) Definir a pré-ordem parcial Z. 
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ELECTRE III E IV 

 

 Segundo Roy (1991) o ELECTRE IV é um método em que não se introduz pesos aos 

critérios. Porém isso não quer dizer que cada critério tem exatamente o mesmo "peso". O 

ELECTRE IV é apropriado para casos em que não são capazes de apresentar informações 

sobre o papel específico (ou seja, importância) dedicado a cada critério no processo de 

agregação. Dado um conjunto A = {a1, a2, ..., am} de alternativas avaliadas em relação a uma 

família de critérios F = {g1, ..., gn}, o método ELECTRE III se propõe a estabelecer uma 

ordenação de preferência entre as alternativas (FREITAS et. al, 2004). Neste método, a 

atribuição relativa dos pesos (importância) dos critérios é considerada de fundamental 

importância na modelagem do problema. O método ELECTRE III utiliza pseudocritérios 

através da introdução dos limiares de preferência, indiferença e veto. 

 Embora o método ELECTRE IV se proponha a responder à mesma problemática do 

ELECTRE III, neste método é suposto que o decisor não é capaz ou não deseja avaliar a 

importância relativa de cada critério (ROY, 1991). A não ponderação dos critérios não 

significa que estes possuam a mesma importância. Pelo contrário, significa que nenhum 

critério é mais importante ou mais desprezível em relação aos outros. Estes métodos estão 

estruturados em três etapas principais (FREITAS et. al., 2004): 

1ª Etapa: 

1) Construção das relações de subordinação com o método ELECTRE III. Se gj(a) é o 

valor de desempenho da alternativa a à luz do critério j, calculam-se: 

a) índices de concordância parcial cj(a,b): expressam a intensidade com que se pode 

afirmar que, sob o critério j, a é ao menos tão boa quanto b. cj(a,b) pode assumir os valores: 

                       cj(a,b) = {= 0, se gj (a) + pj [gj (a)] ≤ gj (b)}                                                                     

            cj(a,b) = { ∈	]0,1[, se gj (a) + qj [gj (a)] < gj (b) < gj (a) + pj [gj (a)]}                     
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                        cj(a,b) = {= 1, se gj (a) + qj [gj (a)] ≥ gj (b)}                                                            

b) índices de concordância global c(a,b): expressa a concordância que existe em se 

afirmar que a subordina b, à luz de todos os critérios. kj é o peso associado a cada critério.  

Assim:  

  c(a,b) =Σ (kj . cj (a,b)) / Σkj                                                                               

c) índices de discordância dj(a,b): exprime a medida em que o critério j recusa a 

afirmativa de que a subordina b. Então, dj(a,b) pode assumir os valores: 

            dj(a,b) = {= 0, se gj (b) ≤ gj (a) + pj [gj (a)]}                                                                        

            dj(a,b) = { ∈	]0,1[, se gj (a) + pj [gj (a)] < gj (b) < gj (a) + vj [gj (a)]}                    

                       dj(a,b) = {= 1, se gj (b) ≥ gj (a) + vj [gj (a)]}                                                           

 d) índices de credibilidade Gc(a,b): expressa quanto se admite que a subordina b 

globalmente, utilizando-se o conceito de discordância (índice dj(a,b)) para enfraquecer o 

conceito de concordância (índice c(a,b)). Seja Fbarra (a,b) = {j ∈ F / dj(a,b) > c(a,b)}, então: 

  Gc(a,b) = { c(a,b), se Fbarra = φ                                                                           

  Gc(a,b) = { c(a,b) . Π [1 - dj (a,b)] / [1 - c (a,b)] ,se Fbarra ≠φ                         

 

 2) Construção das relações de subordinação com o método ELECTRE IV: Quando o 

decisor não pode expressar a importância relativa entre os critérios, é impossível de construir 

a matriz de concordância. Assim, o método ELECTRE IV utiliza quatro relações de 

subordinação para construir as relações de subordinação fuzzy (FREITAS et. al., 2004). 

Sejam: 

 mp(b,a) – número de critérios para os quais b é estritamente preferido à a; 

 mq(b,a) – número de critérios para os quais b é fracamente preferido à a; 

 mi(b,a) – número de critérios para os quais b é indiferente à a; 

m 

j = 1 

m

j = 1 

j∈	F barra (a ,b) 
 



42 
 

 mo(b,a) = mo(a,b) – número de critérios para os quais b e a são incomparáveis; 

 m = mp(b,a) + mq(b,a) + mi(b,a) + mo(b,a) + mq(a,b) + mi(a,b) + mp(a,b) – o 

número total de critérios.  

Dado um par de alternativas valoradas (a,b) quatro relações de subordinação podem 

ser estruturadas: 

a) Quase dominância (Sq) :    Sq a  {mp (a,b) + mq (a,b) = 0 e,                                             

        Sq a  {mi (a,b) ≤ 1+ mi (b,a)+ mq (b,a)+ mp (b,a)                            

b) Dominância canônica (Sc):       b Sc a  {mp (a,b) = 0 e,                                                     

    b Sc a  { mq (a,b) < mp (b,a) e                                   

                           b Sc a  { mq (a,b) + mi (a,b) ≤ 1+ mi (b,a) + mq (b,a) + mp (b,a)                   

c) Pseudo dominância (Sp):            Sp a  {mp (a,b) = 0 e,                                                        

    Sp a  {mq (a,b) ≤  mq (b,a) + mp (b,a)                           

d) Veto dominância (Sv): Sendo b é estritamente preferível a a se bPvja  gj(b) ≥ gj(a) + 

vj[gj(a)]: 

  b Sv a  {aPvjb, ∀j e mp (a,b) = 0 ou                                                               
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  b Sv a  {mp (a,b) = 1 e mp (b,a) ≥ m/2                                                             

 Segundo Freitas et. al. (2004), além das quatro relações acima, ainda existe uma 

relação denominada relação de subdominância. Um par (a,b) verifica essa relação se e 

somente se para nenhum critério b é estritamente preferida à a. Baseando-se nas quatro 

relações de subordinação citadas anteriormente, desenvolveram um estudo onde somente duas 

relações estão envolvidas: uma relação de subordinação forte (SF) e uma relação de 

subordinação fraca (Sf). Estas relações são definidas da seguinte forma: 

b SF a  { mp (a,b) = 0 e,                                                                                  

b SF a  { mq (a,b) ≤ mq (b,a) + mp (b,a)                                                           

b Sf a  { mp (a,b) = 0 ou,                                                                                  

b Sf a  { mp (a,b) = 1,com gj (a) – gj (b) ≤ 2pj [gj (b)] e,                                  

b Sf a  { mp (b,a) ≥ m / 2                                                                                  

 Para ser possível afirmar que uma alternativa a subordina uma alternativa b é 

necessário calcular o índice de credibilidade Gc(a,b). Este índice é calculado para todos os 

pares (a,b) da seguinte forma: 

  Para cada par de alternativas (a,b), sob cada critério, verifica-se quais das 

relações de preferência (entre Pj ,Qj e Ij ) relacionam a e b. 



44 
 

 Calculam-se os valores de mp(b,a) + mq(b,a) + mi(b,a) + mo(b,a) + mq(a,b) + 

mi(a,b) + mp(a,b) para determinar quais relações (entre Sq, Sp, Sc e Sv) 

relacionam a e b. 

 Associa-se um índice de credibilidade (Gc) a cada relação de dominância, tal 

que: se aSqb, Gc(a,b) = 1; se aScb, Gc(a,b) = 0,8; se aSpb, Gc(a,b) = 0,6 ; se 

aSvb, Gc(a,b) = 0,35 e se aRb, Gc(a,b) = 0. 

2ª Etapa: Ordenação das alternativas: a partir dos índices Gc(a,b), constrói-se uma sucessão de 

relações de subordinação. Utilizam-se planos de corte λk ∈ [0,1] e um limite de discriminação 

s(λ) = α’ + β’ λk. No método ELECTRE III, a fim de evitar a utilização inoportuna da função 

s(λ) os valores recomendados para os parâmetros α’ e β’ são, respectivamente, 0,30 e -0,15 (o 

decisor experiente pode alterá-los, se desejar). Entretanto, no método ELECTRE IV, os 

valores acima são fixos de tal forma que seja mantida a coerência com as quatro relações de 

subordinação (FREITAS et. al., 2004). 

Seja D0 o conjunto das melhores alternativas de A. No primeiro passo k = 0: 

 λ0 = max Gc (a,b)         e                λ1 = max Gc (a,b)                                                         

 

Obtém-se a primeira relação a S b se e apenas se:  

Gc(a,b) >λ1 e Gc(a,b) > Gc(b,a) +α’ + β’Gc(a,b)                                                       

 

 A partir da matriz de subordinação, calculam-se: a eficácia de a (número de 

alternativas que a subordina), a fraqueza de a (número de alternativas que subordinam a) e a 

qualificação de a (a eficácia de a - a fraqueza de a). Após a qualificação, selecionam-se a(s) 

melhor(es) (seleção descendente) ou a(s) pior(es) (seleção ascendente), das quais extraem-se 

as alternativas restantes. Calcula-se uma nova qualificação destas alternativas para extrair 

uma ou mais alternativas, repetindo esta operação até que todas sejam classificadas (etapa de 

a,b ∈ D0, (a≠,b) 
 

{Gc (a,b)< λ0 – s(λ0)} 
 

λ1 

D0 
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destilação). Mais precisamente, na destilação descendente selecionam-se primeiramente as 

melhores alternativas e termina-se o processo com piores. Na destilação ascendente, 

escolhem-se primeiramente as piores alternativas para terminar o processo com as melhores. 

Como resultado obtêm-se duas pré-ordenações. Em cada uma delas, as alternativas são 

agrupadas em classes de ordenadas entre as mesmas através da utilização de planos de corte. 

Os planos de corte refletem os percentuais mínimos necessários para que as alternativas 

subordinem as outras. Cada classe (ordem) contém ao menos uma alternativa (FREITAS et. 

al., 2004). 

3ª Etapa: Construção de uma pré-ordenação de interseção. A interseção das duas pré-

ordenações conduz a uma classificação mais confiável que evidencia as incomparabilidades 

entre as alternativas, caso elas existam. As hipóteses existentes são (FREITAS et. al., 2004): 

 a será considerada melhor que b (aPb) se, em ao menos uma das classificações 

a é classificada a frente de b e se numa outra a é ao menos tão bem classificada 

quanto b. 

 a será equivalente à b (aIb) se estas pertencerem à mesma classe nas duas pré-

ordenações. 

 a e b serão incomparáveis (aRb) se, por exemplo, a está em melhor posição que 

b na classificação ascendente e se b vem à frente de a na destilação 

descendente. 

 

ELECTRE IS 

 Segundo (Do Nascimento, 2012) a principal novidade deste método é a utilização de 

pseudocritérios. É uma extensão do método ELECTRE IV. Primeiro, o uso de limiares de 

preferência e indiferença são nulos e um reforço do efeito de veto. 

Condição de concordância 
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Relacionado à coalizão de critérios em aSb: 

  τ ={j∈ τ : gj(a) + qj ≥ gj(b)}                                                                                    

 

Relacionado à coalizão de critérios em que bQa: 

 

  τ ={j∈ τ : gj(a) + qj ≥ gj(b)}                                                                                    

 

A condição de concordância é: 

  c(aSb) =Σj∈ τ  wj +Σj∈ τ  φj wj ≥ S                                                                       

onde, φj =gj(a) + pj – gj(b) / pj - qj 

A condição de veto é: 

  gj (a) + vj ≥ gj (b) + qjƞj,                                                                                         

onde, ƞj = [1 – c (aSb) – wj] / (1 – s – wj)  

 

ELECTRE TRI, ELECTRE TRI – C e ELECTRE TRI – NC  

 De acordo com Dias (2011), os métodos ELECTRE TRI – NC e ELECTRE TRI – C 

foram criados devido a dificuldade encontrada no ELECTRE TRI em obter os limites inferior 

e superior de cada categoria. Para o ELECTRE TRI – C foi definido que cada categoria 

possuía uma única alternativa de referência que seria a alternativa mais representativa. Já no 

ELECTRE TRI – NC cada categoria seria representada por um subconjunto de alternativas de 

referência que seriam as mais representativas do processo de decisão.  

 Para Dias (2011) o ELECTRE TRI – C é, portanto, um novo método de classificação: 

as alternativas a serem atribuídas não são alternativas que representam limites inferiores e 

superiores das categorias, e sim, alternativas que contenham o representante  característico de 

S 

S 

S  S  
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cada categoria. A determinação das categorias depende do contexto decisório bem como da 

natureza do problema de ordenação. Isto significa que para cada categoria é associada um 

conjunto de fatores que são discutidos na interação analista e decisor. 

 Segundo Dias (2011) o ELECTRE TRI – NC está relacionado com a co-construção 

das alternativas características através de um processo de interação entre o analista e o 

tomador de decisão. Este processo interativo de co-construção pode ser mais facilitado pela 

definição de várias alternativas de referência, em vez de uma única para caracterizar cada uma 

das categorias. Em tal caso, o tomador de decisão pode considerar adequado colocar mais de 

uma alternativa característica em uma categoria, tendo em conta as suas performances no 

contexto decisório. 

 No capítulo 3 que será apresentado a seguir, descreve-se o método ELECTRE TRI que 

será utilizado nesta pesquisa para classificar os riscos em edificações com sistema de gases 

combustíveis. 
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3 O MÉTODO ELECTRE TRI 

 

Neste capítulo são apresentados os conceitos referentes ao método multicritério de 

apoio à decisão ELECTRE TRI abordando desde as relações de subordinação até o processo 

de classificação das alternativas em categorias predefinidas. 

3.1 O ELECTRE TRI 

 
 O método de apoio multicritério à decisão ELECTRE TRI faz parte da família 

ELECTRE e aborda uma lógica não compensatória baseada no estudo das relações de 

sobreclassificação entre as alternativas. Na comparação das alternativas com os perfis surge a 

ordenação destas em categorias predefinidas da pior situação para a melhor. Como exemplo 

tem-se a classificação de situações de trabalho ou tarefas de uma determinada função em 

categorias de risco tais como: alto risco, risco moderado e baixo risco. 

Segundo Figueira et al. (2005) para cada limite de categoria bn as comparações contam 

com a credibilidade das relações de superação (ASbn e bnSA). Estes índices de credibilidade 

são definidos da mesma forma do ELECTRE III.  

O método propõe um cálculo para os índices de credibilidade que permite a avaliação 

se o perfil bn supera a alternativa An.  Para σ (An, bn) que pertence ao intervalo [0,1] considera-

se a relação de superação ASbn se σ (An, bn) ≥ λ e que λ=[0,5;1] é o nível de corte que é função 

da concordância e discordância nas comparações par a par (SZAJUBOK et al., 2006). 

Conforme (Costa et al. 2004) o método ELECTRE TRI criado por YU (1992), trata da 

problemática da classificação. Um determinado conjunto de alternativas A = {A1, A2,... An} 

associadas a um conjunto de categorias ordenadas C = {C1, C2, ..Cn}, considerando o 

desempenho de A à luz de um conjunto de critérios F = {Cr1, Cr2, ..., Crn}. As categorias são 
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delimitadas por limites superiores e limites inferiores (perfis), conforme ilustrado na Figura  

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9 - Classes de Equivalência no ELECTRE TRI 
 

Fonte: O autor 

 

 De acordo com (Costa et al (2004) este é um método que propicia ao decisor um 

amplo conhecimento do processo a fim de minimizar as dificuldades na etapa de modelagem 

e classifica as alternativas (A) seguindo os seguintes passos:  

1) A construção de uma relação de subordinação S, que caracteriza como as alternativas 

(A) são comparadas aos limites das categorias (bn);  

2) A exploração (através de procedimentos de classificação) da relação S. 

 Para este trabalho são definidas alternativas que representam situações/tarefas 

encontradas no cotidiano das atividades com redes de distribuição interna de gases 

combustíveis que são alocadas em categorias de risco. A  Figura  10 (Adapatado de Mousseau 

e Slowinski, 1998) ilustra o problema da classificação de alternativas em categorias pré-

CRITÉRIOS

CATEGORIAS PERFIS

C1 

C2 

Cn 

bn

b2

b1

C3 

Cr1 Cr2 Crn 
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estabelecidas. Conforme Suett (2006), o procedimento de atribuição de uma alternativa 

genérica A resulta da comparação dos desempenhos da mesma com os valores padrões que 

definem os limites superiores e inferiores das categorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10 - Classificação das Alternativas em Categorias 
 

Fonte: Adaptado de (Mousseau e Slowinski, 1998) 

3.1.1 Relação de Subordinação no ELECTRE TRI 

 
Segundo Costa et al. (2004) se faz necessário realizar a comparação entre cada 

alternativa A e o perfil bn  para garantir a validação da relação de subordinação ASbn (A 

sobreclassifica bn). Na validação da afirmação ASbn (ou bnSA), deve-se verificar as condições 

de Concordância e Não-Discordância, como segue: 

 Concordância: para validar a relação de subordinação ASbn (ou bnSA,), faz-se 

necessário que um número suficiente de critérios seja a favor desta afirmação. 

No ELECTRE TRI cria-se um índice de concordância para cada critério e 

outro índice de concordância entre critérios; 

A1, A2, A3... 
A20 

A2, A20... 

A3, A18... 

A1, A15,... 

Categoria C1

Categoria C2

Categoria C3
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 Não discordância: No caso da condição de concordância ser atendida, nenhum 

dos critérios restantes, ou seja, da minoria deve se opor à afirmação ASbn (ou 

bnSA) de forma crítica. Nesse caso, cria-se um índice de discordância para cada 

critério em relação à afirmação ASbn.. 

Segundo Gómez et al. (2007) para estabelecer a relação de superação entre uma 

alternativa A e um determinado perfil bn faz-se necessário obter os seguintes índices: 

 Índices de Concordância Parciais c(A,bn) e c(bn,A): calcula a medida de concordância 

da afirmação que “a alternativa A é ao menos tão boa quanto o perfil bn, para cada 

critério Crn (e o perfil bn é ao menos tão bom quanto a alternativa A).  

Quando o critério Crn tem uma direção crescente de preferência têm-se os índices de 

concordância parciais (c(A, bn) e c(bn, A) calculados como segue (lembrando que p é o limiar 

de preferência e q o limiar de indiferença):   

 Se Crn (A) ≤ Crn (bn) – p (bn), então c(A, bn) = 0 

 Se Crn (bn) – p (bn) < Crn (A) ≤ Crn (bn) – q(bn), então c(A, bn) = [Crn (A) - Crn 

(bn) + p(bn)] / [p(bn) - q(bn)] 

 Se Crn (bn) – q(bn) < Crn (A), então c(A, bn) = 1 

 

 Se Crn (A) ≥ (Crn (bn) + p(bn), então c(bn, A) = 0  

 Se Crn (bn) + q(bn) ≤ Crn (A) < Crn (bn) + p(bn), então, c(bn, A) = [Crn (bn) - Crn 

(A) + p(bn)] / [p(bn) - q(bn)] 

 Se Crn (A) < Crn (bn) + q(bn) , então c(bn, A) = 1 

Quando o critério Crn tem uma direção decrescente de preferência têm-se os índices de 

concordância parciais (c(A, bn) e c(bn, A)) calculados como segue: 

 Se Crn (A) ≥ Crn (bn) + p(bn), então c(A, bn) = 0    
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 Se Crn (bn) + q(bn) ≤ Crn (A) ≤ Crn (bn) + p(bn), então c(A, bn) = [Crn (bn) - Crn 

(A) + p(bn)] / [p(bn) - q(bn)]    

 Se Crn (bn) + q(bn) > Crn (A), então c(A, bn) = 1  

 

 Se Crn (A) ≤ Crn (bn) - p(bn), então c(bn, A) = 0  

 Se Crn (bn) - p(bn) ≤ Crn (A) < (Crn (bn) - q(bn), então, c(bn, A) = [ Crn (A) - Crn 

(bn)  + p(bn)] / [p(bn) - q(bn)] 

 Se Crn (A) > Crn (bn) + q(bn) , então c(bn, A) = 1 

 Índices de Concordância Globais C(A, bn) e C(bn, A): calcula-se a medida em que as 

avaliações de A e bn em todos os critérios Crn concordam com a afirmativa que “A 

supera bn”( bn supera A). Os índices de concordâncias globais C(A, bn) e C(bn, A) são 

calculados como mostrado nas expressões 3.1 e 3.2: 

 

                                                                                               3.1 
 

            	

                                                                                               3.2 
 

 
Com (y1, y2,..., yi) sendo o conjunto de vetores dos pesos, usado no teste de 

concordância quando se quer agregar os índices de cada critério em um índice global. 

Segundo Brito (2007), os pesos não são compensatórios para que se ratifique a afirmação 

ASbn. 
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 Índices de Discordância d(A,bn) e d(bn,A): Expressa a medida de oposição a afirmação 

que “a alternativa A é ao menos tão boa quanto o perfil bn, para cada critério Crn (e o 

perfil bn é ao menos tão bom quanto a alternativa A). 

Quando o critério Crn tem uma direção crescente de preferência têm-se os índices de 

discordância parciais d(A,bn) e d(bn,A) calculados como segue (lembrando que p é o limiar de 

preferência e q o limiar de indiferença): 

  Se Crn (A) > Crn (bn) – p(bn), então d(A,bn) = 0 

 Se Crn (bn) – vi (bn) < Crn (A) ≤ Crn (bn) – p(bn), então d(A, bn) = [Crn (bn) - Crn 

(A) - p(bn)] / [vi (bn) - p(bn)] 

 Se Crn (bn) – vi (bn) ≥ Crn (A), então d(A, bn) = 1   

 

 Se Crn (A) ≤ (Crn (bn) + p(bn), então d(bn, A) = 0  

 Se Crn (bn) + p(bn) < Crn (A) ≤ Crn (bn) + vi (bn), então, d(bn, A) = [Crn (A) - Crn 

(bn) - p(bn)] / [vi (bn) - p(bn)] 

 Se Crn (A) > Crn (bn) + vi (bn) , então d(bn, A) = 1 

Quando o critério Crn tem uma direção decrescente de preferência têm-se os índices de 

discordância parciais [d(A, bn) e d(bn, A)] calculados como segue: 

  Se Crn (A) ≤ Crn (bn) + p(bn), então d(A,bn) = 0 

 Se Crn (bn) + p(bn) < Crn (A) ≤ Crn (bn) + vi (bn), então d(A, bn) = [Crn (A) - Crn 

(bn) - p(bn)] / [vi (bn) - p(bn)] 

 Se Crn (bn) + vi (bn) < Crn (A), então d(A, bn) = 1   

 

 Se Crn (A) > (Crn (bn) - p(bn), então d(bn, A) = 0  

 Se Crn (bn) + vi (bn) < Crn (A) ≤ Crn (bn) + p (bn), então, d(bn, A) = [Crn (bn) - 

Crn (A) - p(bn)] / [vi (bn) - p(bn)] 
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 Se Crn (A) ≤ Crn (bn) + vi (bn) , então d(bn, A) = 1 

O conjunto de limites de veto (v1(bn), v2(bn),..., vi (bn)),  usado no teste de discordância 

vi (bn) representa a menor diferença Crn (bn) - Crn (A) incompatível com a afirmação ASbn. 

Uma vez definidos os índices de concordância parciais e globais e discordância, o 

ELECTRE TRI constrói o índice de credibilidade σ(A, bn) que representa o grau de 

credibilidade da relação de subordinação ASbn  que expressa até que ponto “A subordina bn” 

de acordo com o índice de concordância global C(A, bn) e com o índice de discordância 

d(A,bn) (BRITO, 2007).  

Conforme (Costa et al. 2004)  e  (Gómez et al. 2007) o cálculo do índice de 

credibilidade σ(A, bn) se ampara nos seguintes princípios: 

a) Quando nenhum critério é discordante, a credibilidade da relação de superação 

σ(A, bn) é igual ao índice de concordância C(A, bn); 

b) Quando um critério discordante se opõe ao veto para a afirmação “A supera bn” 

(isto é, d(A, bn) = 1), então o índice de credibilidade σ(A, bn) torna-se nulo (a 

afirmação “A supera bn” não é totalmente acreditável); e 

c) Quando um critério discordante é tal como C(A, bn) < d(A, bn) < 1, o índice de 

credibilidade σ(A, bn) se torna menor que o índice de concordância C(A, bn), devido ao 

efeito de oposição deste critério.  

Partindo destes princípios, o índice de credibilidade σ(A, bn) corresponde ao índice de 

concordância fraca, por um eventual efeito de veto. Enfim, o valor σ(A, bn) é calculado como 

mostrado na expressão 3.3(σ (bn, A) é calculado de maneira análoga):   

σ(A, bn) = C(A, bn)                                                         (3.3)                    

  onde, F* ={i ∈	F/ d(A, bn) > C(A, bn)}                                                       

De acordo com Figueira et al. (2005) após a determinação do índice de credibilidade 

deve-se introduzir um nível de corte (λ). O nível de corte λ é considerado como o menor valor 
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do índice de credibilidade compatível com a afirmação de que ASbn  “A supera bn”, isto é, σ(A, 

bn) ≥ λ ⇒ ASbn. Assim, (<,>) denota as relações binárias de preferência, (I) indiferença e (R) 

incomparabilidade: 

 AIbn ⇔ ASbn é bnSA; 

 A > bn ⇔ ASbn e não bnSA; 

 A < bn ⇔ não ASbn e bnSA; e 

 ARbn	⇔ não ASbn e não bnSA. 

3.1.2 Procedimentos de Classificação no ELECTRE TRI 

 
Segundo Figueira et al. (2005) o objetivo do procedimento de exploração é analisar as 

relações binárias vista no item anterior. O papel deste procedimento é propor duas regras de 

atribuição que podem ser fundamentadas em duas lógicas, como segue (FIGUEIRA et al., 

2005): 

1) A lógica conjuntiva (procedimento de atribuição pessimista) é a que uma alternativa 

pode ser atribuída a uma categoria quando a sua avaliação em cada critério é pelo 

menos tão bom como o limite inferior desta categoria. A alternativa é, portanto, 

alocada na categoria mais elevada que cumpra esta condição. Isto é realizado da forma 

a seguir: 

a) Comparar A sucessivamente com bn, para n = k, k – 1, ..., 0. 

b) Que bn seja o primeiro perfil tal que ASbn, classificando A para a Categoria Cn+1. 

2) A lógica disjuntiva (procedimento de atribuição otimista) é a que uma alternativa pode 

ser atribuída a uma categoria quando a sua avaliação, em pelo menos um critério, é 

pelo menos tão boa como o menor limite que foi definido para esta categoria. A 

alternativa é, portanto, alocada na categoria mais elevada que cumpra esta condição. 

Isto é realizado da forma a seguir: 

    a) Compara-se A sucessivamente a bn , n = 1,2,..., k – 1, k; 
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 b) Que bn seja o primeiro perfil tal que bn supere A, alocando A para a Categoria Cn. 

 Ao utilizar a lógica conjuntiva (atribuição pessimista) para λ = 1, uma alternativa A é 

alocada a uma determinada categoria Cn, caso Crn(A) igualar ou superar Crn(bn-1) em todos os 

critérios. Esta regra enfraquece quando λ decresce. No caso da lógica disjuntiva( atribuição 

otimista) para λ = 1, uma alternativa A é alocada a uma categoria Cn, quando Crn(bn ) igualar 

ou superar Crn(A) em pelo menos um critério. Esta regra enfraquece quando λ decresce 

(BRITO, 2007). 

A lógica utilizada para os dois procedimentos são diferentes, de modo que pode haver 

alocação de alternativas em categorias diferentes. Pode-se supor que uma alternativa A é 

classificada em Cn e Cm pelas regras de atribuição pessimista e otimista, respectivamente. 

Diante disso têm-se (Costa et al. 2004): 

 Que Cn seja inferior ou igual a Cm (n ≤ m); e 

 Que Cn seja inferior a Cm quando A é incomparável com todos os limites entre 

Cn e Cm. 

De acordo com Brito (2007) em situações que as avaliações de uma alternativa 

estiverem entre os dois perfis de uma categoria em cada critério, então ambos os 

procedimentos classificam esta alternativa para esta categoria. Quando há qualquer 

divergência entre os resultados dos dois procedimentos de atribuição, isso se deve a 

incomparabilidade de uma alternativa a um ou vários limites. Nestes casos, a regra de 

atribuição pessimista classifica a alternativa na categoria mais inferior que a atribuição 

otimista. O procedimento mais utilizado é a atribuição pessimista devido o seu caráter 

conservador, classificando as alternativas a categorias menos preferidas. 

3.1.3 Limiares de Preferência, Indiferença e Veto 

 
 Para se definir os limiares discriminatórios o decisor necessita entendê-los de maneira 

clara. De acordo com  (Do Nascimento, 2012) o limiar de indiferença (q) é a maior diferença 
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na performance, em que a situação de indiferença é validada, no critério Crn entre duas 

alternativas A e A’, onde q = Crn(A) – Crn(A’). Isto é, deve ser verificado dentro da escala de 

cada critério, qual é o maior valor onde a diferença entre performances é ainda considerada 

como uma indiferença pelo decisor. O limiar de indiferença torna possível tratar um 

determinado valor, como um valor que é próximo do valor indicado pelo perfil. O número 

inserido mostra o valor que uma alternativa pode diferir do valor do perfil, a fim de ser tratado 

de forma igual (GÓMEZ et al., 2007). 

Segundo Do Nascimento (2012) o limiar de preferência (p) é a menor diferença na 

performance em que a situação de preferência ocorre no critério Crn entre duas alternativas A 

e A’,onde p = Crn(A) – Crn(A’). Se um determinado valor atinge o limiar de preferência, ele 

será fortemente preferido em relação aos outros valores. O limiar de preferência indica a 

diferença entre o valor do perfil e o valor mais preferido (GÓMEZ et al., 2007). 

  O limiar de veto (v) é o poder dado a determinado critério a se opor a relação de 

superação. Quando temos uma diferença muito grande de performance entre duas alternativas 

em determinado critério, o poder de veto deste critério impede que a relação de superação 

final seja contrária a definida por ele (DO NASCIMENTO, 2012). Para  (Gómez et al., 2007) 

o limiar de veto indica qual o valor tem que ser alcançado para se certificar de que a 

alternativa vai fazer parte de uma determinada categoria. Como se trata de um valor de veto é 

o suficiente para que apenas o valor indicado por este limiar seja atingido, a fim de classificar 

a alternativa em uma categoria específica, não importando os valores dos outros critérios 

dessa alternativa. 

Esse capítulo apresentou os conceitos fundamentais do método multicritério de apoio à 

decisão ELECTRE TRI, que será utilizado no próximo capítulo para classificar as alternativas 

em categorias de risco predefinidas. 
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4 AVALIAÇÃO DE RISCOS UTILIZANDO O ELECTRE TRI  

 
Neste capítulo é apresentado um modelo para classificação e avaliação de riscos em 

edificações com sistema de distribuição interna de gás com o auxílio do método multicritério 

de apoio à decisão ELECTRE TRI. 

Belton e Stewart (2002), observam que a utilização de métodos de apoio multicritério 

à decisão tem sido criticada porque parte de um problema pronto, ou seja, é tomado como 

ponto de partida um bem definido conjunto de alternativas e critérios com foco na avaliação. 

Logo em seguida, afirmam que é mais provável que o problema não se apresente desta forma, 

e que o processo de apoio à decisão esteja integrado a um processo mais amplo que contemple 

a estruturação do problema e sua solução, como é o objetivo desta pesquisa que trata de uma 

abordagem complexa e requer tal estruturação da problemática e sua devida solução. 

A Figura  11 apresenta as fases de Apoio Multicritério à Decisão sugerida por Belton e 

Stewart (2002). A proposta desta pesquisa foi adaptada da metodologia referenciada e é 

apresentada  na Figura  12 . A proposta é desenvolvida em três fases: A estruturação do 

problema, a construção do modelo e o uso do modelo para informar e desafiar o pensamento. 

Cada uma das fases é composta por etapas explicadas a seguir. 

 

Figura  11 - Fases do Apoio Multicritério à Decisão 

Fonte: Adaptado de Belton e Stewart (2002) 
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Figura  12 - Proposta de Modelo de Avaliação de Riscos 
 

Adaptado de Belton e Stewart (2002)  
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4.1 FASE 1: ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA 

 Esta fase do trabalho propõe as seguintes etapas: definição do contexto decisório, 

definição dos objetivos e a identificação dos fatores de risco. 

Etapa 1: Definição do Contexto Decisório 

 Nesta etapa deve-se identificar o contexto do problema, definir os atores e 

stakeholders envolvidos no problema. 

Etapa 2: Definição dos Objetivos 

 Nesta etapa devem ser definidos junto aos stakeholders os objetivos que deverão guiar 

o processo de decisão. Esta definição de objetivos pode ser realizada com a abordagem VFT - 

Value Focused Thinking (Keeney, 1992). 

Etapa 3: Identificação dos Fatores de Risco 

 Nesta etapa são abordados todos os fatores de risco capazes de provocar acidentes em 

edificações detalhando os perigos inerentes à atividade. 

 

4.2 FASE 2: CONSTRUÇÃO DO MODELO 

 Nesta fase deve-se propor uma fusão da contextualização da problemática com o 

método a ser utilizado e é constituída de quatro etapas. 

Etapa 1 Definição dos Critérios e Pesos  

Esta etapa contempla a escolha dos critérios e seus respectivos pesos. Os critérios 

serão abordados e classificados em níveis de acordo com o seu grau de risco, ou seja, do 

menor risco ao maior. O critério tipo de edificação, por exemplo, terá três níveis e serão 

dispostos de acordo com seu grau de risco.  

Etapa 2: Definição das Categorias e Alternativas 

Nesta etapa devem ser definidas as categorias onde serão classificadas as alternativas. 

Na problemática de classificação as alternativas serão formadas por combinações dos critérios 
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e que refletem a realidade das atividades em edificações com sistemas de distribuição interna 

de gás.  

Etapa 3: Procedimento de Codificação e Definição das Fronteiras 

 Nesta etapa utiliza-se uma modelagem adaptada do Do Nascimento (2012), 

onde as operações em aeronaves embarcadas foram classificadas em categorias de risco 

previamente ordenadas. O modelo propõe transformar as ordenações qualitativas definidas 

nos critérios por valores numéricos. Na definição dos critérios pelo stakeholder, os níveis 

foram construídos com a preocupação de obter uma ordenação entre eles, definindo as 

fronteiras. Os valores definidos pelo decisor para os níveis dos critérios deve retratar os 

significados de preferência. Para esta pesquisa o decisor precisa diminuir a performance para 

maximizar a preferência por se tratar de classificação de riscos. Serão utilizados os valores de 

0 a 50 para definir os níveis dos critérios, com zero para a melhor situação (menor risco) e 50 

para a pior situação (maior risco). 

Etapa 4: Definição dos Limites de Preferência, Indiferença e Veto 

 Nesta etapa são calculados os conjuntos de limites de preferência, indiferença e o 

limiar de veto com o intuito de se criar as relações de subordinação. Uma relação de 

subordinação permite a comparação de uma alternativa A a um limite bn. A definição destes 

limites é essencial para o estabelecimento das relações de preferência e dos índices de 

concordância e discordância.  

 

4.3 FASE 3: APLICAÇÃO DO MODELO 

Nesta fase utiliza-se o ELECTRE TRI para se alcançar os resultados e tentar validá-los 

com os stakeholders. Neste trabalho foi utilizado o software ELECTRE TRI versão 2.0, 

desenvolvido por LAMSADE – Paris-Dauphine University e o Institute of Computing 
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Science - Poznan University of Technology, Poznan, Polônia; com o intuito de facilitar o 

processo de classificação. 

Etapa 1: Utilização da Ferramenta (Software) 

Nesta etapa com o uso do software ELECTRE TRI classifica-se as alternativas 

segundo as categorias de risco especificadas. 

Etapa 2: Análise dos Resultados Obtidos pela Classificação 

Após a utilização do software pode-se fazer uma análise dos resultados obtidos pela 

classificação das alternativas de acordo com as categorias de risco. 

Etapa 3: Validação 

Nesta etapa é realizada uma comparação entre o resultado da classificação das 

alternativas obtidas pelo software e a classificação realizada pelo decisor. Assim pode-se 

analisar a utilidade na prática de apoiar os decisores nas tarefas diárias. Se o modelo refletir 

de fato o que acontece na visão dos stakeholders prova-se a sua legitimidade e aplicabilidade. 
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5 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS 

EM EDIFICAÇÕES 

 Neste capítulo será apresentada uma aplicação do modelo de avaliação em dois 

empreendimentos comerciais (Shopping Centers) da cidade de João Pessoa - Pb que possuem 

rede de distribuição interna de gás, sendo que um deles está em contrução e outro em plena 

operação. Tal modelo visa orientar os stakeholders no processo de tomada de decisão com o 

intuito de alocar as tarefas de trabalho cotidianas dentro de categorias de risco aceitáveis. 

Seguindo a metodologia proposta serão consideradas a Fase 1: estruturação do problema. Fase 

2: construção do modelo com definição de critérios, categorias e codificação, e a Fase 3: a 

aplicação do modelo proposto e seus respectivos resultados. 

 

5.1 FASE 1: ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS EM 

EDIFICAÇÕES 

 

Etapa 1: Definição do Contexto Decisório 

 

 A utilização de gases combustíveis é fundamental para o pleno funcionamento de uma 

edificação seja residencial, comercial ou industrial. Porém suas operações apresentam riscos a 

serem controlados. Quando submetido a determinadas combinações de ações do cotidiano 

esses riscos ficam ainda maiores. Como não existe forma de eliminá-los, pois toda atividade 

tem seu risco associado, é preciso mitigá-los para que atividades sejam realizadas e objetivos 

sejam alcançados sem perdas financeiras, ambientais e humanas. 

 Existem normas, portarias e instruções técnicas dos bombeiros que estabelecem 

condições necessárias para segurança na comercialização, distribuição e utilização de gases 

combustíveis.  
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 Como este foco de pesquisa apresentam diversos aspectos que favorecem a existência 

de risco e a possibilidade de perdas materiais e humanas, a utilização de uma metodologia 

multicritério se encaixa perfeitamente.  

Este trabalho tem como atores os técnicos de operação e manutenção das empresas, 

engenheiros de manutenção e operação de redes de distribuição interna de gases combustíveis 

e pessoas envolvidas com a implantação de redes de gases capacitadas na área. O decisor é o 

responsável técnico pela construção, operação e manutenção de redes de distribuição interna 

de gases das duas edificações comerciais (Shopping Center), um em construção e outro em 

plena operação na capital paraibana. A escolha deste profissional se deve pela experiência 

comprovada de mais de quinze anos em sistemas de gases combustíveis em edificações. 

O problema desta pesquisa é de classificação de tarefas em categorias de risco. Por 

isso se optou pelo ELECTRE TRI, por ser um método que aborda uma lógica não-

compensatória, baseada no estudo de relações de sobreclassificação entre as alternativas. 

Assim é possível uma avaliação das situações de trabalho sob uma ótica de múltiplos fatores 

de risco, permitindo a comparação entre as tarefas e sua alocação em categorias pré-definidas.  

  

Etapa 2: Definição dos Objetivos 

 

 O objetivo desta aplicação é propor um modelo de avaliação de riscos para edificações 

com redes de distribuição interna de gases combustíveis. Com esta avaliação, os stakeholders 

podem tomar medidas que venham a diminuir os riscos nas atividades modificando os 

atributos das tarefas, deixando que situações antes perigosas possam ser alocadas em 

categorias de riscos mais aceitáveis. 
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Etapa 3: Identificação dos Fatores de Risco 

 

Nesta etapa do modelo são elencados todos os possíveis fatores que podem ocorrer 

para aumentar os riscos em sistemas de gases combustíveis para uso em edificações.  

Um conjunto de eventos como: falha de equipamentos, proximidade da rede a pontos 

de ignição, a ausência de ventilação apropriada, entre outros, aumentarão a probabilidade de 

ocorrer um acidente (BRITO, 2007).  

A liberação de gases em ambientes principalmente confinados representam um perigo 

para a edificação e suas imediações. A seguir são apresentadas as principais causas para a 

ocorrência de vazamentos, mostradas na Figura  13. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13 - Principais Causas de Vazamentos 
 

Fonte: Autor 

A falha mecânica se caracteriza por problemas de material seja aço carbono, cobre 

(flexível ou rígido) e polietileno como fissuras, bolhas. A falha operacional pode ser humana 

ou de operação como acionamentos não programados. A corrosão é característica de materiais 

metálicos, por isso não ocorrem em tubulações de polietileno. Os casos de quaisquer acidentes 

naturais como inundações, maremotos (algo bastante incomum em território brasileiro) 
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também são causas de vazamentos. Outra causa de um possível vazamento é a intervenção de 

terceiros, sejam com escavações, reformas etc. 

Os fatores primordiais para a ocorrência de um acidente a partir de vazamentos são: o 

modo de falha na rede, o tempo até a ignição do combustível, o grau de confinamento 

proporcionado pelos arredores e a natureza tóxica do gás (BRITO, 2007).  

Para o caso em edificações onde as redes de distribuição operam com gás natural ou 

gás liquefeito de petróleo esses perigos se intensificam por serem altamente prejudiciais à 

saúde quando inalados podendo causar desde uma irritação das vias aéreas, náuseas até a 

asfixia. Por se tratarem de inflamáveis devem ser eliminados todas as possíveis fontes de 

centelha e os vazamentos estancados imediatamente. Existem diversos sistemas para 

isolamento de possíveis fontes de ignição que podem, com o componente vazamento de gás, 

deflagrar uma explosão. A proximidade com cabos elétricos aumenta consideravelmente o 

risco e por isso é cada vez mais comum em novos empreendimentos o uso do bus-way (linhas 

elétricas pré-fabricadas). Como são envolvidas por caixas metálicas as barras ficam 

protegidas de danos, mesmo assim deve-se ter uma precaução maior com a proximidade de 

tubulações de gases (vide Figura  14). O risco se intensifica devido a sua capacidade de 

conduzir correntes que chegam a seis mil amperes. 
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Figura  14 - Tubulação de Gás Próximo ao Bus-way 
 

Outro ponto a ser destacado é a possibilidade de trabalho em alturas consideráveis 

principalmente quando há rede de gases aparentes. A exposição à altura deve ser tratada com 

muita cautela e respeitados todos os procedimentos de segurança. Portanto, os principais 

fatores de risco considerados neste trabalho são: explosão proveniente de vazamentos, 

inalação de gases e trabalho em altura e em espaços confinados. 

 

5.2 FASE 2: CONSTRUÇÃO DO MODELO ELECTRE TRI 

 

Etapa 1: Definição dos Critérios e Pesos 

 

Os critérios adotados neste trabalho foram objeto de debates entre o analista e os 

stakeholders e fazem parte das normas técnicas de segurança (ABNT NBR 13103, ABNT 

NBR 13523, ABNT NBR 15526, ABNT NBR 15923) que regulam as atividades em 

edificações com gases combustíveis e instruções técnicas do Corpo de Bombeiros de São 

Paulo (IT nº 028 e 029). Os critérios escolhidos deveriam retratar, através de suas 
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combinações, as atividades desempenhadas pelas equipes que trabalham em edificações com 

sistemas a gás. São eles: 

1. Tipo de Operação; 

2. Tipo de Gás; 

3. Experiência da Equipe Técnica; 

4. Tipo de Edificação; 

5. Pressão de Trabalho Utilizada; 

6. Tempo de Vida Útil da Edificação; 

Conforme Do Nascimento (2012) para a avaliação das tarefas a serem realizadas 

define-se os seis critérios por F= (Cr1, Cr2,..., Cr6). Desta forma, Crn (A) representa a 

performance da alternativa (tarefa) A de acordo com o critério Crn com n= 1, 2,..., 6. Os 

critérios são colocados em uma escala ordinal. 

 

Critério Cr1 – Tipo de Operação. Este critério estabelece os tipos de operações realizadas 

em edificações com redes de distribuição de gases combustíveis. Existem atividades que 

requerem mais atenção da equipe devido ao seu alto risco e atividades que são menos 

arriscadas. O decisor definiu as operações de acordo com os seus níveis de risco do menor 

para o maior, conforme Figura  15. 
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Figura  15 - Ordenação Qualitativa do Critério Cr1 

.Fonte: Adaptado  (Do Nascimento, 2012) 

 

Critério Cr2 – Tipo de Gás Combustível.  Atualmente no mercado existem dois tipos gases 

combustíveis disponíveis para o consumo em edificações: Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e 

Gás Natural (GN). Os níveis de segurança devem ser levado em conta quando se projeta ou se 

realiza uma operação em redes de distribuição com influência direta na escolha do tipo de gás 

combustível. Atualmente somente esses dois tipos de gases estão sendo utilizados em 

edificações. A Figura  16 apresenta o critério Cr2 e seus respectivos níveis. 
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Figura  16 - Ordenação Qualitativa do Critério Cr2 
 

                                    Fonte: Adaptado  (Do Nascimento, 2012) 

 

Critério Cr3 – Experiência da Equipe Técnica. A experiência de uma equipe é medida pela 

capacidade de solucionar problemas com eficiência e isso depende de vários fatores como, 

por exemplo, a formação de cada profissional e o conhecimento técnico. Na maioria das vezes 

isso só vem com os anos de experiência na função. É preciso realizar as operações com 

destreza e com a sutil capacidade de lidar com situações de emergência. Baseado nessas 

qualidades e no tempo de experiência na atividade define-se o critério Cr3 e seus níveis 

conforme a Figura  17.  

                                                                                             

Figura  17 - Ordenação Qualitativa do Critério Cr3 
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                                    Fonte: Adaptado  (Do Nascimento, 2012) 

 

Critério Cr4 – Tipo de Edificação. O tipo de edificação é muito importante devido aos níveis 

de risco que a sua ocupação pode proporcionar. Uma edificação residencial dependendo do 

seu porte pode necessitar de procedimentos menos complicados de se executar e assim menos 

riscos para controlar. Uma emergência em uma edificação comercial (Shopping Center) pode 

ocasionar um ambiente bastante complexo e consequências catastróficas. Neste trabalho, de 

acordo com a definição de tipos de edificações encontrados em normas e procedimentos da 

área, edificação mista é um empreendimento que possua características comerciais e 

residenciais ocasionando num fluxo considerável de pessoas diariamente e que assim tem 

potencial risco associado. A Figura  18 apresenta o critério Cr4 e seus níveis de risco. 

                                                                                             

Figura  18 - Ordenação Qualitativa do Critério Cr4 
 

                                    Fonte: Adaptado  (Do Nascimento, 2012) 

 

Critério Cr5 – Pressão de Trabalho. Tratam do tipo de ramificação da rede onde será 

realizada a atividade ou tarefa. Sabe-se que na ramificação primária (trabalha-se com maior 

pressão 150 Kpa), ou seja, a tubulação que está conectada a rede externa e finda no primeiro 

regulador admitindo uma pressão de trabalho inferior. A partir dessa redução se inicia o ramal 
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secundário que chega até os fornos, fogões, aquecedores e outros, dos clientes finais. Na 

Figura  19 são apresentados os níveis e critério referente à pressão utilizada. 

                                                                                             

Figura  19 - Ordenação Qualitativa do Critério Cr5 

 
                                    Fonte: Adaptado  (Do Nascimento, 2012) 

Critério Cr6 – Tempo de Vida Útil da Edificação. Esse período de vida útil da edificação 

torna-se fundamental na avaliação de riscos uma vez que edificações mais antigas tornam-se 

mais vulneráveis a problemas estruturais comprometendo a sua segurança que os 

empreendimentos mais novos. Isso se deve a diversos fatores como falta de manutenção, 

ausência de fiscalização/inspeção, negligência entre outros. Na Figura  20 são mostrados o 

critério e seus níveis. 
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Figura  20 - Ordenação Qualitativa do Critério Cr6 

 
                                   Fonte: Adaptado  (Do Nascimento, 2012) 

 Definidos os critérios e ordenados de acordo com o risco avaliado, faz-se necessário a 

definição dos pesos de cada critério de acordo com a avaliação do decisor. Existem diversas 

formas de definir os pesos para uma análise multicritério e para o trabalho desta pesquisa foi 

realizada uma entrevista com o decisor (Responsável Técnico pelo sistema de distribuição de 

gás), onde o mesmo definiu para cada critério seus respectivos pesos conforme Tabela 2. 

Estes pesos foram validados pelo analista e outros atores. 

Critérios Tipo de 

Operação 

Tipo de 

Combustível 

Experiência 

da Equipe 

Tipo da 

Edificação 

Pressão de 

Trabalho 

Tempo de 

Vida Útil 

Pesos 0,20 0,10 0,25 0,20 0,15 0,10 

 

Tabela 2 - Definição dos Pesos dos Critérios 
 
Etapa 2: Definição das Categorias e Alternativas 

 

 O objetivo deste trabalho é oferecer aos stakeholders uma série de situações cotidianas 

em edificações com sistema de gás englobadas em categorias de risco bem claras a fim de 

classificá-las. Essas categorias seguem classificações de risco utilizadas pelo Corpo de 

Bombeiros e CETESB. Estas três categorias estão mostradas na Figura  21: 

 

C1 

C2 

C3
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Figura  21 - Categorias de Risco 

Fonte: Autor 

 As tarefas ou situações de trabalho (alternativas) são alocadas nessas categorias que 

foram criadas de acordo com normas (CETESB P4.261) e instruções técnicas (IT nº 028 e 029 

do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo). Em seguida, devem-se colocar as fronteiras 

de cada categoria de acordo com a sua codificação da mais arriscada a menos, a fim de definir 

os níveis de risco de cada atividade. É importante salientar que o decisor precisa diminuir o 

risco, ou seja, os critérios devem ter direção de preferência decrescente. Por exemplo, o 

projeto no critério Cr1 tende a ser menos arriscado que o comissionamento, na visão do 

decisor. 

 Uma vez definidas as categorias faz-se necessário definir as alternativas (A1,A2...An) ou 

tarefas que devem ser alocadas em cada categoria C1, C2 e C3. Para este trabalho com a 

intenção de reproduzir fidedignamente a prática destas atividades, o decisor preferiu abordar 

as combinações dos níveis de critérios (que resultam nas alternativas ou objetos de decisão) 

mais comuns e que trazem maiores riscos humanos, financeiros e ambientais. Diante de um 

universo de 288 alternativas, foram definidas de forma consensual entre o analista e o decisor, 

20 alternativas que mais se adequam a realidade conforme mostradas na Tabela 3. 

 

Alternativas (A1,A2...A20) Descrição das Alternativas / Tarefas 

 

 

A1 

A realização de uma manutenção em um ramal primário de uma 

edificação com 5 anos ou mais de construção, que opera com gás 

liquefeito de petróleo, numa edificação comercial (Shopping 

Center) feita por uma equipe técnica nível júnior. 

 

 

A2 

A realização de uma manutenção na ramificação primária de uma 

edificação com 5 anos ou mais de construção, que opera com gás 

natural, numa edificação comercial (Shopping Center) feita por 

uma equipe técnica nível júnior. 

 A realização de uma manutenção em um ramal secundário de uma 
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A3 

edificação com 5 anos ou mais de construção, que opera com gás 

liquefeito de petróleo, numa edificação mista feita por uma equipe 

técnica nível júnior. 

 

 

A4 

A realização de uma manutenção em um ramal secundário de uma 

edificação com menos de 5 anos de construção, que opera com gás 

liquefeito de petróleo, numa edificação comercial (Shopping 

Center) feita por uma equipe técnica nível pleno. 

 

A5 

A realização de uma manutenção em um ramal primário de uma 

edificação com menos de 5 anos de construção, que opera com gás 

natural, numa edificação comercial (Shopping Center) feita por 

uma equipe técnica nível júnior. 

 

 

A6 

A realização de uma manutenção em uma ramificação primária de 

uma edificação com 5 anos ou mais de construção, que opera com 

gás liquefeito de petróleo, numa edificação residencial feita por 

uma equipe técnica nível júnior. 

 

 

A7 

A realização de um comissionamento em um ramal primário de 

uma edificação com 5 anos ou mais de construção, que opera com 

gás natural, numa edificação mista feita por uma equipe técnica 

nível júnior. 

 

 

A8 

A realização de um comissionamento em um ramal primário de 

uma edificação com 5 anos ou mais de construção, que opera com 

gás liquefeito de petróleo, numa edificação comercial (Shopping 

Center) feita por uma equipe técnica nível júnior. 

 

 

A9 

A realização de um comissionamento em um ramal secundário de 

uma edificação com 5 anos ou mais de construção, que opera com 

gás liquefeito de petróleo, numa edificação comercial (Shopping 

Center) feita por uma equipe técnica nível júnior. 

 

 

A10 

A realização de um comissionamento de um ramal secundário de 

uma edificação com 5 anos ou mais de construção, que opera com 

gás liquefeito de petróleo, numa edificação residencial feita por 

uma equipe técnica nível júnior. 

 

 

A realização de um comissionamento de um ramal secundário de 

uma edificação com menos de 5 anos de construção, que opera com 
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A11 gás natural, numa edificação residencial feita por uma equipe 

técnica nível pleno. 

 

 

 

A12 

Realizar um serviço de construção e montagem de um ramal 

secundário de uma edificação com menos de 5 anos de construção, 

que opera com gás liquefeito de petróleo, numa edificação 

comercial (Shopping Center) feita por uma equipe técnica nível 

júnior. 

 

 

A13 

Realizar um serviço de construção e montagem de um ramal 

primário de uma edificação com 5 anos ou mais de construção, que 

opera com gás natural, numa edificação comercial (Shopping 

Center) feita por uma equipe técnica nível pleno. 

 

 

A14 

Realizar um serviço de construção e montagem de um ramal 

primário de uma edificação com menos de 5 anos de construção, 

que opera com gás liquefeito de petróleo, numa edificação mista 

feita por uma equipe técnica nível júnior. 

 

 

A15 

Realizar um serviço de construção e montagem de uma ramificação 

secundária de uma edificação com menos de 5 anos de construção, 

que opera com gás natural, numa edificação residencial feita por 

uma equipe técnica nível pleno. 

 

 

A16 

Realizar um serviço de construção e montagem de uma ramificação 

primária de uma edificação com 5 anos ou mais de construção, que 

opera com gás liquefeito de petróleo, numa edificação comercial 

(Shopping Center) feita por uma equipe técnica nível sênior. 

 

 

A17 

Um projeto referente à ramificação primária de uma edificação 

com 5 anos ou mais de construção, que opera com gás liquefeito de 

petróleo, numa edificação comercial (Shopping Center) feita por 

uma equipe técnica nível pleno. 

 

A18 

Um projeto referente à ramificação primária de uma edificação 

com 5 anos ou mais de construção, que opera com gás liquefeito de 

petróleo, numa edificação mista feita por uma equipe técnica nível 

pleno. 

 

 

Um projeto referente à ramificação secundária de uma edificação 

com menos de 5 anos de construção, que opera com gás liquefeito 
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A19 de petróleo, numa edificação comercial (Shopping Center) feita por 

uma equipe técnica nível sênior. 

 

A20 

Um projeto referente à ramificação secundária de uma edificação 

com menos de 5 anos de construção, que opera com gás natural, 

numa edificação residencial feita por uma equipe técnica nível 

sênior. 

 

Tabela 3 - Descrição das Alternativas 

 

Etapa 3: Procedimento de Codificação e Definição das Fronteiras 

  

No intuito de transformar as ordenações qualitativas dos critérios em valores 

numéricos, faz-se a codificação de cada critério baseado em normas (principalmente a ABNT 

NBR 15526) e em entrevista com o decisor. De acordo com Do Nascimento (2012), o 

procedimento de codificação permite obter uma escala de preferências ordenadas 

equivalentes.  

Para definir os valores numéricos que cada critério vai assumir, é realizada a 

codificação respeitando uma escala de 0 a 50, onde o valor numérico zero equivale a uma 

situação desejada, ou seja, de menor risco e cinquenta como sendo a pior situação, ou seja, 

alto risco. Desta forma, o decisor deve estabelecer um valor dentro deste intervalo para cada 

nível de critério representando seu grau de risco (DO NASCIMENTO, 2012). Portanto o valor 

dado pelo decisor para cada nível de critério retrata a sua percepção de risco (maior ou menor) 

respeitando a direção de preferência e os níveis estabelecidos. Essa escala foi adotada para 

tentar retratar melhor os níveis e as diferenças entre entre eles a fim de validar os níveis de 

risco das atividades em edificações.  

 

Critério Cr1 – Tipo de Operação. Considerando a escala de 0 a 50, o decisor propõe valores 

numéricos de acordo com os níveis do critério respeitando o intervalo entre o maior risco e o 
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menor risco. Neste critério foram definidos valores superiores para as operações de 

manutenção e comissionamento mostrados na Figura  22. 

                                                                                             

Figura  22 - Codificação do Critério Cr1 

 
                                   Fonte: Adaptado  (Do Nascimento, 2012) 

Critério Cr2 – Tipo de Gás Combustível. Baseado nas duas opções de gases combustíveis 

utilizados em edificações com distribuição interna de gases, o decisor atribui os valores que 

acha pertinente para os níveis avaliando seu grau de risco associado conforme Figura  23. 
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Figura  23 - Codificação do Critério Cr2 

 
                                   Fonte: Adaptado  (Do Nascimento, 2012) 

 

Critério Cr3 – Experiência da Equipe Técnica. Avaliando as características de cada nível de 

equipes que trabalham nessas atividades, o decisor definiu os valores para o critério conforme 

Figura  24. 

                                                                                             

Figura  24 - Codificação do Critério Cr3 

 
Fonte: Adaptado  (Do Nascimento, 2012) 

Critério Cr4 – Tipo de Edificação. Para o decisor o tipo de edificação e sua localização tem 

moderada influência para o aumento do grau de risco destas atividades e com isso definem-se 

os valores conforme mostrado na Figura  25. 
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Figura  25 - Codificação do Critério Cr4 
 

                                   Fonte: Adaptado  (Do Nascimento, 2012) 

 

Critério Cr5 – Pressão de Trabalho. Neste critério se definiu os valores codificados para os 

ramais primário e secundário de acordo com seu risco e é mostrado na Figura  26. 

                                                                                             

Figura  26 - Codificação do Critério Cr5 

 
                                   Fonte: Adaptado  (Do Nascimento, 2012) 

Critério Cr6 – Tempo de Vida Útil da Edificação. Diversas normas e instruções técnicas 

citam o período de cinco anos para se fiscalizar as edificações com gás através de inspeções 

periódicas e monitoramento dos equipamentos das instalações de gases combustíveis. Seus 

valores codificados estão apresentados na Figura  27. 
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Figura  27 - Codificação do Critério Cr6 

 
                                   Fonte: Adaptado  (Do Nascimento, 2012) 

Aproveitando o procedimento de codificação dos critérios e respeitando os níveis 

definidos pelo decisor, o analista em consenso com os stakeholders, define as fronteiras 

através dos valores limitrofes de cada categoria de acordo com a Tabela 4. Por exemplo, para 

o critério Cr1 a fronteira b1 adota-se a valor 15 e a fronteira b2 adota-se o valor 35. A análise 

das fronteiras é realizada para cada critério individualmente. 

 

CATEGORIAS 

E 

FRONTEIRAS 

 

CLASSIFICAÇÃO 

DE RISCO 

 

VALORES DAS FRONTEIRAS DE CADA 

CRITÉRIO 

  Cr1 Cr2 Cr3 Cr4 Cr5 Cr6 

 Alto Risco       

Fronteira b2  35 30 30 35 35 35 

 Risco Moderado       

Fronteira b1  15 15 15 25 15 20 

 Baixo Risco        

  

Tabela 4 - Definição das Fronteiras 

Adaptado de  (Suett, 2006) 
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Etapa 4: Definição dos Limites de Preferência, Indiferença e Veto 

 

 Os conceitos relacionados aos limiares de preferência, indiferença e veto estão 

apresentados no capítulo 3. Ao se realizar comparações par a par entre os níveis de cada 

critério (Cr1, Cr2,..., Cr6) precebe-se que o limiar de indiferença é nulo pois não são 

encontradas situações de indiferença entre os níveis dos critérios (q=0). Já o limiar de 

preferência são definidas pelos valores numéricos de acordo com a codificação realizado pelo 

decisor p=Min(∆Crn).  

Não é utilizado neste trabalho o poder de veto pois não temos grandes diferenças de 

performance entre alternativas em nenhum dos critérios. 

 Portanto temos os seguintes parâmetros conforme Tabela 5: 

 

LIMIARES 

DISCRIMINATÓRIOS 

CRITÉRIOS 

Cr1 Cr2 Cr3 Cr4 Cr5 Cr6 

Indiferença(qj) 0 0 0 0 0 0 

Preferência(pj) 10 15 10 10 10 10 

   

Tabela 5 - Definição de Parâmetros 

 

 É preciso esclarecer que a direção de preferência dos critérios para esta pesquisa é 

decrescente, pois se trata de avaliação de risco e nesse caso o decisor precisa minimizar a 

performance a fim de diminuir os riscos. 

5.3 FASE 3: APLICAÇÃO DO MODELO ELECTRE TRI NA AVALIAÇÃO DE 

RISCOS EM EDIFICAÇÕES 

Etapa 1: Utilização do Software ELECTRE TRI 
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 Diante dos dados alcançados até esta etapa, utiliza-se o software ELECTRE TRI 

versão 2.0a, para realizar a classificação das 20 alternativas (tarefas ou atividades objetos de 

decisão) nas três categorias de risco predefinidas. A Figura  28 apresenta a introdução dos 

critérios e seus respectivos pesos. 

 

Figura  28 - Inserção de Critérios e Pesos 
 

Em seguida definem-se os perfis que compõem as fronteiras das categorias. Para três 

categorias devem-se inserir dois perfis. As alternativas serão alocadas nestas categorias. A 

Figura  29 mostra a definição dos perfis para todos os critérios. 

 

Figura  29 - Definição dos Perfis 

Enfim faz-se necessário a inclusão das performances das alternativas à luz de cada 

critério que pode ser vista na  

Figura  30. 
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Figura  30 - Performance das Alternativas à Luz dos Critérios 

Nota-se que o software classifica as vinte alternativas segundo dois procedimentos de 

atribuição: Otimista (menos exigente) e pessimista (mais exigente). Faz-se necessário optar 

pela atribuição pessimista ainda mais em um processo de avaliação de riscos. Neste caso 

quando as atribuições otimistas e pessimistas convergem significa que o sistema construído 

foi capaz de estabelecer as comparações das alternativas aos perfis. Caso contrário, indica à 

incapacidade do sistema de comparar uma alternativa a pelo menos um dos limites das 

categorias. A  

Figura  31 apresenta esses resultados provenientes do ELECTRE TRI. 
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Figura  31 - Classificação das Alternativas 

 O nível de corte λ (λ deve estar no intervalo de 0,5 e 1,0) indica quantos dos critérios 

têm de ser cumpridos, a fim de atribuir uma alternativa para uma categoria específica. λ é 

considerado como o menor valor do índice da credibilidade compatível com a afirmação de 

"A supera bn "(GÓMEZ et al., 2007). Com os dados da codificação dos critérios, limites de 

fronteiras, limiares discriminatórios atribuídos ao software definiu-se o valor padrão para λ (λ 

= 0,76) e observou-se que houve divergência na classificação (atribuições otimista e 

pessimista) além de incomparabilidades (R). Porém para um nível de credibilidade λ = 0,616 

não houve nenhuma incomparabilidade (R) ( Figura  32) e consegue-se obter os resultados de 

classificação de riscos semelhantes em ambos os procedimentos de atribuição pessimista e 

otimista. Isto indica que o sistema é coerente na classificação das alternativas para este λ. Ao 

se aumentar o λ para o valor 0,617, encontram-se incomparabilidades (R) que significa 

incoerência na classificação das alternativas. A incomparabilidade geralmente está associada a 

uma falha na modelagem e para se consertar é preciso modificar os parâmetros. Outra forma 

de eliminá-la é rever os julgamentos referentes à alternativa. 
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Figura  32 - Relações de Preferências 

 O software ainda calcula os índices de credibilidade (Figura  33) que expressa para 

qual extensão (σ(A, bn) "A supera bn”) e (σ(bn, A) “bn supera A”) de acordo com o índice 

global de concordância C(A, bn) e para os índices de discordância d(A, bn).  

 

Figura  33 - Índices de Credibilidade 
 
Etapa 2: Análise dos Resultados Obtidos pela Classificação 

 Diante dos resultados obtidos pode-se perceber que as alternativas A15, A19 e A20 

(Figura  34) foram atribuídas a categoria de baixo risco, ou seja, trata-se de uma situação de 

trabalho menos arriscada do ponto de vista operacional que as outras e que os stakeholders 

devem se preocupar um pouco menos que em outras combinações.  
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Figura  34 - Alternativas Classificadas na Categoria de Risco Baixo 
 

 Na Figura  35 é apresentada a classificação da categoria de risco moderado e as 

alternativas A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16, A17, A18 estão alocadas nessa 

categoria. Para este grau de risco é necessário um tratamento devido à possibilidade de 

ocorrência de acidentes e incidentes com chance de perdas materiais e humanas. Faz-se 

necessário a tomada de medidas que possam minimizar tal risco. 

 

Figura  35 - Alternativas Classificadas na Categoria de Risco Moderado 

  

Esta categoria de risco que se encontram as alternativas A1, A2 e A5 (Figura  36) devem ser 

tratados de maneira emergencial devido ao grande risco de acidentes com consequências 

sérias como vítimas fatais e grandes perdas econômicas e ambientais. 
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Figura  36 - Alternativas Classificadas na Categoria de Alto Risco 

 

Etapa 3: Validação 

 Uma vez conhecida à classificação dos riscos nas edificações com sistemas de gases 

combustíveis através do método multicritério de apoio à decisão ELECTRE TRI utilizando a 

ferramenta ELECTRE TRI 2.0a, faz-se a comparação com a classificação obtida junto ao 

decisor. Os resultados estão expostos na Tabela 6. 

 

Alternativas Classificação / Decisor Classificação / ELECTRE 

TRI 

A1 Alto Risco Alto Risco 

A2 Alto Risco Alto Risco 

A3 Alto Risco Risco Moderado 

A4 Risco Moderado Risco Moderado 

A5 Alto Risco Alto Risco 

A6 Alto Risco Risco Moderado 

A7 Risco Moderado Risco Moderado 

A8 Risco Moderado Risco Moderado 

A9 Risco Moderado Risco Moderado 
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A10 Risco Moderado Risco Moderado 

A11 Risco Moderado Risco Moderado 

A12 Risco Moderado Risco Moderado 

A13 Risco Moderado Risco Moderado 

A14 Risco Moderado Risco Moderado 

A15 Baixo Risco Baixo Risco 

A16 Baixo Risco Risco Moderado 

A17 Baixo Risco Risco Moderado 

A18 Baixo Risco Risco Moderado 

A19 Baixo Risco Baixo Risco 

A20 Baixo Risco Baixo Risco 

 

Tabela 6 - Comparativo entre as classificações de risco do decisor e do ELECTRE TRI 

 Analisando o comparativo entre as duas classificações de risco, constata-se que apesar 

de ocorrer algumas diferenças como nas alternativas A3, A6, A16, A17 e A18, verifica-se que o 

modelo é aplicável uma vez que coincidiu em 15 de 20 alternativas com a classificação do 

decisor. Esta conclusão mostra-se mais significativa quando consideramos a validação dos 

resultados pelos stakeholders. 

 Nas alternativas A3 e A6 o decisor foi mais rigoroso que a metodologia de classificação 

de riscos. Isso se deve ao baixo desempenho dessas alternativas nos critérios de maior peso. 

 Já nas alternativas A16, A17 e A18, o modelo classificou como mais arriscadas por conta 

do alto desempenho dessas alternativas em critérios de maior peso. 

 Nas alternativas classificadas como alto risco além de seguir as normas de segurança 

atuais e realizar inspeções periódicas nas instalações de gás, deve-se modificar alguns 

atributos das tarefas como a mudança do tipo de gás (de GLP para GN), trabalhar com uma 

equipe mais experiente e criar procedimentos de segurança específicos para tais atividades. 

 Ao final foi possível submeter o modelo aos stakeholders das duas edificações 

(Shopping Center) seguindo as fases de aplicação do modelo para avaliação dos riscos e 
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mostrando a comparação entre as classificações de risco realizadas pelo decisor e pelo método 

multicritério de apoio à decisão. Deste modo foi possível alocar as situações de trabalho 

cotidianas em categorias de risco. O modelo mostrou-se eficaz e totalmente replicável em 

outros empreendimentos também na visão desses stakeholders. 

 O modelo de avaliação de riscos em edificações com redes de distribuição interna de 

gases combustíveis deve ser implementado em atividades supervisionadas pela companhia 

paraibana de gás (PBGÁS) através do convênio SENAI/PBGÁS. O CREA/PB também 

demonstrou interesse no trabalho. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

Esta pesquisa teve como principal objetivo a classificação e avaliação dos riscos em 

edificações com distribuição interna de gases combustíveis. A identificação desses riscos, sua 

devida análise e a aplicação do método multicritério de apoio à decisão ELECTRE TRI 

compõem as etapas seguidas neste trabalho a fim de solucionar o problema em estudo.  

 Sabe-se que a avalição de risco é um processo bastante complexo e que faz parte de 

algo ainda maior que é o gerenciamento do risco que além da identificação, análise e 

mensuração vistos neste trabalho, ainda possui como etapas o estabelecimento do contexto, 

monitoração e revisão, comunicação e consulta, além do tratamento dos riscos.  

A avaliação de riscos em edificações com distribuição interna de gases combustíveis 

ainda baseia-se em levantamentos de probabilidades associadas a perdas humanas (acidentes 

com vítimas fatais). Entretanto a proposta utilizando o ELECTRE TRI apresenta-se como 

uma ferramenta de apoio para que os stakeholders possam trabalhar seus riscos com mais 

conhecimento de causa e consequentemente minimizar os riscos operacionais a fim de evitar 

incidentes e acidentes.  

A princípio foram identificados os riscos da atividade e com a aplicação do método 

multicritério de apoio à decisão ELECTRE TRI que possui uma abordagem não 

compensatória, pôde-se classificar as alternativas (situações de trabalho) à luz de todos os 

critérios e assim aloca-las em categorias de risco predefinidas. Foi feita uma análise dos 

resultados numa interação entre analista e decisor e por fim obteve-se um comparativo entre 

as classificações do método, com a ajuda do software ELECTRE TRI versão 2.0, e a do 

decisor. Assim pôde-se concluir que esta ferramenta se apresenta como uma alternativa 

viável. 
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Dessa forma pode-se perceber que este trabalho alcançou todos os seus objetivos e que 

a pergunta da pesquisa foi devidamente respondida. 

Como sugestão para trabalhos futuros têm-se: 

 Aplicar outros métodos para a estruturação do problema como, por exemplo, 

SODA (Strategic Options Development and Analysis) para o problema em 

questão; 

 A utilização do método ELECTRE TRI – C para avaliação de riscos para esta 

avaliação de risco (pois facilitaria a definição das fronteiras através da 

alternativa de referência) e em outras atividades relacionadas ao uso de gases 

combustíveis como indústrias; 

 A aplicação do modelo em gasodutos ou indústrias respeitando as 

peculiaridades de cada atividade e delimitando seu ambiente em estudo; 
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