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Resumo

A contaminação dos recursos hídricos naturais é um dos principais problemas da sociedade
moderna. A qualidade destes recursos naturais é alterada constantemente, devido ao
crescimento populacional e fatores de poluição doméstica e industrial. Os cuidados na
utilização consciente e minimização dos desperdícios da água em processos produtivos vêm
recebendo especial atenção, pois este recurso é muito importante para as indústrias. Este
trabalho tem como objetivo principal determinar um conjunto de ações para reduzir os
impactos ambientais que ocorrem nos recursos hídricos devido às atividades e processos da
indústria, utilizando uma Multimetodologia de Pesquisa Operacional. A situação problemática
foi mais bem compreendida a partir da aplicação da Metodologia Strategic Choice Approach
(SCA). Uma proposta deste trabalho é utilizar o Método Multicritério de Apoio a Decisão,
Analytic Hierarchy Process (AHP) com Rating no Modo de Comparação do SCA. Este
trabalho traz uma abordagem multimetodológica com uma interação entre as fases de
estruturação do problema, seleção das alternativas viáveis e tratamento das incertezas. Os
resultados mostram que para a redução dos impactos ambientais em recursos hídricos é
necessário a participação das empresas privadas e universidades, aplicando-se leis ambientais
federais, estaduais e municipais para garantir a preservação dos recursos hídricos, sendo
necessária a utilização de técnicas oxidativas avançadas para tratamento dos compostos
poluidores com descartes dos efluentes acima da captação de água realizada pela indústria no
corpo hídrico receptor.

Palavras-chave: Recursos hídricos, Multimetodologia, AHP, Strategic Choice Approach.
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Abstract

The contamination of natural water resources is one of the main problems of modern society.
The quality of these natural resources is constantly changed, due to population growth and
industrial and domestic pollution factors. Cares in the conscious use and minimization water
wastage in production processes have been receiving special attention, because this resource
is very important for industries. This work aims to determine a set of actions to reduce the
environmental impacts that occur in water resources due to the activities and industry
processes, using a Multimethodology of Operational Research. The problematic situation was
well understood from the application of the methodology Strategic Choice Approach (SCA).
A proposal of this work is to use Multicriteria Decision Support Method, Analytic Hierarchy
Process (AHP) with Rating in the Comparison mode of the SCA. This work brings a
multimethodological approach with an interaction with an interaction between the phases of
structuring the problem, selection of viable alternatives and treatment of uncertainties. The
results show that for the reduction of environmental impacts on water resources is necessary
for the participation of private companies and universities, applying federal, state and local
environmental laws to ensure the preservation of water resources, requiring the use of
advanced oxidative techniques for treatment of polluting compounds with discharges of
effluents above the water catchment performed by industry in the water body receptor.

Keywords: Water resources, Multimethodology, AHP, Strategic Choice Approach.
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1

INTRODUÇÃO
Historicamente, as pessoas de baixa renda e principalmente, que vivem em condições

mínimas de sobrevivência, possuem acesso limitado a água, energia e alimentos, segundo
Bazilian et al. (2011).

Hoff (2011) considera que empresários, investidores e decisores

políticos se preocupam cada vez mais em entender a complexa relação entre água, energia e
alimento, Water-Energy-Food (WEF).
O forum econômico mundial de 2011 estabeleceu a ligação entre os três recursos
WEF, porém admite que exista um entendimento limitado sobre como lidar com as avaliações
e tomadas de decisões para a complexa relação entre estes recursos, considerando as ações
humanas que degragam e colocam em risco os aspectos de segurança da água, alimentos e
energia.
A contaminação de águas naturais, segundo Nogueira e Jardim (1998), tem sido um
dos grandes problemas da sociedade moderna. Os cuidados quanto ao uso correto e
desperdícios de água em processos produtivos vêm ganhando especial atenção, devido à sua
importância em processos industriais e em vários outros segmentos, sendo um bem que
influenciará na economia de qualquer nação, principalmente países em desenvolvimento.
Mozeto e Jardim (2002) afirmam que as indústrias são entidades que mais se destacam
quanto à poluição ambiental e principalmente no que se referente à produção por efluentes.
Estes resíduos líquidos gerados têm em sua composição substâncias químicas diversas
utilizadas no processo industrial. O agravante principal que explica o descarte dos poluentes
nos corpos hídricos receptores é o fato de que o controle e o tratamento dos efluentes são
inviáveis economicamente para as empresas e indústrias, de forma que, em grande parte dos
processos industriais, o descarte destes compostos é realizado sem o menor discernimento e
controle.
A qualidade dos recursos hídricos vem sendo alterada gradativamente, segundo
Grafton et al., (2013), Ormerod et al., (2010), Rebouças, Braga e Tundisi, (2006), devido ao
crescimento populacional e fatores como poluição doméstica e industrial, altas taxas de
consumo, escoamento superficial de áreas agrícolas e áreas urbanas, e desrespeito às Áreas de
Proteção Permanente (APPs) dos rios.
A redução dos impactos nos recursos hídricos devido, principalmente, as atividades
industriais, pode ser abordada utilizando métodos de estruturação e apoio multicritério à
decisão para situações problemáticas.
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A aplicação de uma multimetodologia para redução de impactos ambientais nos
recursos hídricos, que fazem parte da complexa relação os recursos energéticos e alimentos
(WEF), devido ao despejo de rejeitos industriais é uma oportunidade de determinar e escolher,
entre várias alternativas, aquela que apresenta as melhores características quanto a política
ambiental e técnicas eficazes de tratamento, que garantirá a redução dos impactos nos corpos
hídricos causados pela adição de resíduos líquidos, oriundos dos processos industriais.
O presente estudo busca determinar alternativas para a situação problemática quanto a
redução dos impactos ambientais nos recursos hídricos, que está relacionado com os recursos
alimentícios e energéticos, devido as atividades industriais, utilizando métodos de
estruturação de problemas para a definição dos critérios e alternativas através da ferramenta
Mapas Cognitivos em integração com os métodos de seleção de decisores, Strategic Choice
Approach (SCA) e Analytic Hierarchy Process com Ratings (AHP).

1.1

Objetivos
Este trabalho tem por objetivo principal determinar um conjunto de ações para redução

de impactos ambientais nos recursos hídricos devido às atividades e processos da indústria,
utilizando Multimetodologia de Pesquisa Operacional.
Objetivos específicos:
a) Estruturar a situação problemática que envolve os segmentos: participantes do
processo, legislação ambiental, técnicas para tratamento dos resíduos e métodos
de descarte para os resíduos industriais;
b) Identificar alternativas viáveis relacionadas às ações potenciais para redução dos
impactos ambientais nos recursos hídricos;
c) Verificar a aplicação dos métodos Strategic Choice Approach (SCA) e de Apoio
Multicritério à Decisão Analytic Hierarchy Process (AHP) com ratings para
seleção da melhor alternativa.

1.2

Relevância do trabalho
A redução dos impactos ambientais e preservação dos recursos hídricos do tipo

córregos, rios e bacias hidrográficas, se faz necessário, principalmente devido à escassez da
água nos vários segmentos da sociedade. Este trabalho é relevante devido o cenário atual
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quanto às baixas quantidades de água disponíveis, o estado precário dos parâmetros de
qualidade das fontes de água, consequências da poluição doméstica, industrial, altas taxas de
consumo e possibilidade de um maior entendimento para tomadas de decisões relacionadas
com os problemas de degradação e poluição dos corpos hídricos.
O método AHP é utilizado como forma de suprir algumas limitações do método SCA,
principalmente no modo Comparação, quando o número de opções de decisão (alternativas)
for elevado. Este método permite a seleção da alternativa, atribui aos decisores uma visão
mais crítica das limitações do processo. O método AHP proporciona ainda o entendimento
das alternativas relacionando-as com o nível de desempenho ideal contemplado pela
organização de interesse.

1.3

Limitações do trabalho
Inicialmente, as informações sobre os impactos ambientais causados pelas atividades

das indústrias foram obtidas com análise apenas no setor agroindustrial do município de
Anápolis, estado de Goiás, não sendo conhecida a realidade de outros locais que apresentam
setores industriais.
Os julgamentos quanto aos critérios e alternativas estão totalmente relacionados com a
percepção dos decisores e do facilitador, desta forma existe uma carga de subjetividade na
seleção da melhor alternativa e critérios relacionados.
A metodologia aplicada foi do tipo multimetodológica, definida como sendo uma
combinação de mais de uma metodologia, no todo ou em parte, para uma intervenção em
situações problemáticas.
Neste trabalho a metodologia aplicada para redução de impactos ambientais em
recursos hídricos somente é válida se aplicada aos decisores selecionados apropriadamente,
logo, a mudança de decisores implica em uma nova estruturação da situação problemática.

1.4

Estrutura do trabalho
Este trabalho apresenta a seguinte estrutura quanto aos seguintes capítulos:
O capítulo 1 apresenta uma breve introdução, objetivo geral e objetivo específicos,

relevância e limitações do trabalho.
O Capítulo 2 aborda os fundamentos teóricos necessários para o entendimento deste
trabalho.
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O Capítulo 3 apresenta a multimetodologia proposta.
O Capítulo 4 aborda a aplicação da multimetodologia para redução de impactos
ambientais nos recursos hídricos.
Por fim, o Capítulo 5 está relacionado com as considerações finais deste trabalho.
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2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
Este capítulo apresentará os fundamentos teóricos de uma multimetodologia divida em

cinco fases. A primeira fase apresenta conceitos sobre a ligação entre Água-Energia-Alimento
(WEF), recursos hídricos, descrição básica dos principais impactos ambientais em corpos
hídricos, legislação ambiental vigente sobre impactos ambientais nos recursos hídricos.
A segunda fase aborda à estruturação do problema, que consiste na definição de
multimetodologia, bem como, a seleção dos decisores do processo (stakeholders) e construção
dos Mapas Cognitivos. Os clusters obtidos do Mapa Cognitivo Congregado permitem a
definição das Áreas de Decisão do método SCA.
A terceira fase está relacionada com a solução da situação problemática, aplicando-se
os dois primeiros modos do método Strategic Choice Approach (SCA). A quarta fase consiste
na solução do modelo multicritério utilizando o método Analytic Hierarchy Process (AHP)
com Ratings. As aplicações da terceira e quarta fases permitem uma avaliação do conjunto de
alternativas em relação a um determinado número de critérios contemplados para a tomada de
decisão.
A quinta e última fase está relacionada com a avaliação das ações potenciais,
constituída pela análise das incertezas e aplicação dos pacotes de compromissos elaborados
no método SCA.

2.1

Nexo Água-Energia-Alimento
As insuficiências de alimentos, recursos energéticos e hídricos têm causado grandes

preocupações para os decisores políticos, conforme afirma Bazilian et al. (2011). Segundo
Hoff (2011) e Van Vuuren et al. (2012), uma ação importante neste contexto é antecipar as
demandas crescentes de alimento, água e energia para a sociedade. Este aumento na demanda
está relacionado ao crescimento da população, aumento das taxas de urbanização, expansão
dos estilos de vida da classe média, aumento da demanda global pelos recursos, degradação e
poluição crescentes dos recursos alimentícios, energéticos e hídricos.
Brito e Rangel (2008) afirmam que no início do Século 21, a humanidade se deparou
com o problema referente à escassez de água como uma ameaça para a vida. A falta de água
afeta mais que 40% da população mundial, por razões políticas, econômicas e climáticas e
25% da população mundial apresenta problemas de saúde relacionados à água. Apesar dos
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esforços institucionais para a melhoria da qualidade da água e da infraestrutura sanitária,
cerca de 1,1 bilhões de pessoas não têm acesso a um suprimento adequado de água e esgoto,
especialmente em países da África, Ásia e América Latina.
Nogueira e Jardim (1998) afirmam que os problemas ambientais relacionados a água
têm se tornado cada vez mais críticos, devido, principalmente, ao crescimento populacional e
ao aumento da atividade industrial. Este cenário gera problemas graves ao meio ambiente,
sendo que as consequências podem ser observadas nas alterações quanto à qualidade do solo e
das águas.
O aumento da população, a disparidade da distribuição de reda, urbanização, extração
de recursos, são tendências globais que relacionam diretamente os recursos água, energia e
alimentos. Os decisores políticos buscam determinar a capacidade de um país, estado ou
município em garantir o abastecimento de água, o fornecimento de energia, bem como, a
produção correta e segura dos alimentos. Portanto, existe uma forte relação entre os recursos
hídricos, energéticos e alimentícios, denominado de Nexo Água-Energia-Alimento (WEF),
que segundo Bizikova et al. (2014), estes recursos apresentam as seguintes relações:


Água na produção de alimentos: sistemas de irrigação;



Água na produção de energia: hidrelétricas e biocombustíveis;



Energia na produção de alimentos: colheita, transporte, processamento, embalagem e
comercialização;



Energia na purificação da água: dessalinização, tratamento de esgostos urbanos e
efluentes industriais, distribuição de água e irrigação.
Bizikova (2014) et al. afirma que as aplicações de água, energia e alimento em

conjunto, garantem que os investimentos resultem em menores prejuízos para os diversos
segmentos que dependem de pelo menos, um destes recursos.
Segundo Bizikova et al. (2013), uma série de conferências e workshops foram
realizados nos anos de 2011 e 2012, na tentativa de entender o nexo entre os recursos
alimentícios, hídricos e energéticos. Algumas conferências e workshops realizados foram Rio
+ 20 em junho de 2012, 6º Forum Mundial da Água, Conferência Nexus Bonn 2011,
Congresso Mundial sobre Água, Clima e Energia e Nexo Água-Energia-Segurança dos
alimentos: novos desafios e novas soluções para gestão da água.
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Uma definição para Nexo entre Água-Energia-Alimento, segundo Bizikova et al.
(2014): abordagem para desenvolvimento, execução e avaliação de políticas que contemplam
os recursos água, energia e segurança alimentar, simultaneamente.
A figura 1 reprenta o sistema que interliga os recursos água, energia e alimentos, bem
como, as ações e a complexa relação entre os recursos.

Governos e Instituições

Sistemas Naturais

Segurança Energética

Sistemas Construídos

1. Utilização
2. Acesso
3. Avaliação

Segurança Hídrica
1. Utilização
2. Acesso
3. Avaliação

Segurança Alimentícia
1. Utilização
2. Acesso
3. Avaliação

Figura 1. Relação para garantia de segurança entre os recursos água, alimentos e energia.
(Adaptado de BIZIKOVA et al., 2014).

O nexo entre os recursos Água, Energia e Alimento apresenta a ligação entre estes
recursos e descreve como avaliar, executar ações, bem como, formas de abordagem para
utilizar corretamente estes recursos.

2.2

Recursos hídricos
O aumento populacional e a aceleração das atividades econômicas têm causado

crescente utilização dos recursos hídricos e aumento das restrições referentes à degradação
dos corpos hídricos. A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9433/97) tem por
objetivo assegurar a disponibilidade de água, em padrões de qualidade, promovendo a
utilização racional e integrada dos recursos hídricos. Estas ações requerem a utilização e
aplicação de instrumentos no gerenciamento dos corpos hídricos, incluindo o direito de uso
das águas (BRASIL, 1997).
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Para Hermes e Silva (2004) os recursos hídricos são essenciais para a garantia da
qualidade de vida, bem como para a produção agropecuária, industrial, prestação de serviços e
para todas as atividades humanas. Nos diferentes ambientes, a água é o principal elo entre os
componentes, sendo, por isso, identificadora da qualidade ambiental de um ecossistema, de
uma região ou bacia hidrográfica.
Pinelli et al., (1999) afirma que uma bacia hidrográfica compreende diversos caminhos
para as águas que convergem para um curso principal, carregando uma boa quantidade de
material de origem natural e antrópica, se estiver inserido em um núcleo urbano e/ou agrícola,
cujas águas têm suas características modificadas.
Os recursos hídricos são importantes para muitos segmentos industriais, portanto é
necessária a utilização consciente, reaproveitamento e tratatamento adequado garantem a
permanência dos padrões de qualidade.

2.3

Impactos ambientais nos recursos hídricos
Segundo Tundisi, Matsumura-Tundisi e Matsumuratundisi (2008) a degradação dos

recursos hídricos está relacionada às atividades agroindustriais. Muitos compostos resultantes
destas atividades são transformados em outros materiais e inseridos no ciclo hidrológico por
processos naturais que podem modificar as características hidrogeoquímicas do sistema.
Para Mozeto e Jadim (2002) a contaminação e poluição do meio ambiente e das águas
que o compõe acontece através dos compostos químicos de origem industrial que causam
prejuízos e problemas à saúde do homem, prejudicando ainda os demais seres vivos. Estes
compostos apresentam uma variedade de substâncias químicas e por consequência, a
possibilidade reduzida de aplicação de um método de descarte universal, confiável e eficiente,
surgindo, desta forma, possibilidades de desenvolvimento de métodos de descarte alternativos
para a descontaminação das águas e do meio ambiente.
As indústrias da transformação que realizam análises e pesquisa são exemplos de
empresas que se destacam quanto à poluição ambiental, principalmente no que diz respeito à
contaminação de águas naturais. O agravante principal que explica o descarte dos poluentes
químicos pelas indústrias e laboratórios é o fato de que o controle e o descarte dos resíduos
originam custos elevados para as empresas, de forma que, em grande parte dos processos
industriais, a destinação final destes compostos é realizada sem o menor discernimento e
controle (REGO, 2008).
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Portanto, uma das principais causas dos impactos ambientais nos corpos hídricos
receptores está relacionada com as atividades e processos da indústria, impactando na
qualidade de vida das pessoas residentes em uma determinada região.

2.4

Legislação ambiental
Bartholomeu et al. (2014) afirma que o Conselho Nacional de Meio Ambiente

(CONAMA), através de Normas e Resoluções sobre corpos de águas nº 357 de 2005 e águas
subterrâneas, nº 396 de 2008, enfatiza o gerenciamento de resíduos em relação à preservação
dos recursos naturais e do meio ambiente, destacando a importância quanto à atuação de
monitoramento dos órgãos ambientais estaduais e municipais, estabelecendo ainda critérios
para o licenciamento ambiental dos sistemas de tratamento e destinação final de resíduos.
Mozeto e Jardim (2002) afirmam que em termos ambientais, pode-se dizer que estas
últimas duas décadas foram marcadas, no Brasil, por um crescente de conscientização dos
cidadãos e empresas sobre os danos causados pelas atividades humanas, quer nas suas mais
elementares atividades em seus lares, quer naquelas do tipo industriais. Grande parte dessas
atividades tem gerado efluente que, de uma maneira ou outra, têm seu destino final na nos
corpos d’água, naturais e artificiais, continentais, costeiros ou nos oceanos. Um grande
número destes efluentes e resíduos constituem-se em materiais ricos em nutrientes (carbono,
nitrogênio e fósforo) e contaminantes orgânicos (aqui, uma variedade realmente grande
existe) e inorgânicos (metais e metalóides) que são os responsáveis pelos muitos males nos
ecossistemas.
Andrade e Abreu (2006) afirmam que os rejeitos devem ser aplicados na forma como
fonte geradora de material e energia, garantindo a rastreabilidade e monitoramento das áreas
que irão receber esse material, sendo esta ação de responsabilidade da indústria, relacionandoas com os princípios da legislação. Entretanto, quando o resíduo não atende às especificações
determinadas pelos órgãos responsáveis quanto ao controle ambiental, mesmo após
tratamentos, deve-se descartar e dispor em local apropriado tais materiais, de forma que não
seja utilizado.
Todas as informações anteriores demonstram a importância da aplicação de uma
multimetodologia para auxíliar na tomada de decisão sobre redução de impactos ambientais.
Portanto será necessário propor um modelo para selecionar o melhor conjunto de ações
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utilizando a abordagem multimetodológica com critérios quantitativos e qualitativos
envolvidos na situação problemática.

2.5

Estruturação do problema
As primeiras atividades formais de utilização da Pesquisa Operacional (PO) foram

aplicadas inicialmente na Inglaterra durante a segunda guerra mundial, quando uma equipe de
cientistas britânicos realizou decisões com base científica sobre a melhor utilização dos
materiais de guerra. Após a guerra, as ideias em operações militares foram adaptadas para
melhorar a eficiência e a produtividade no setor civil (TAHA, 2007).
As técnicas tradicionais de PO analisam situações problemáticas com o objetivo de
otimizar a solução. Entretanto, segundo Rosenhead (1996) esta abordagem apresenta
limitações quando aplicada na tomada de decisões e tratamento de incertezas, principalmente
para análises qualitativas que apresentam aspectos intangíveis, interesses conflitantes e
múltiplos decisores.
A modelagem de problemas, segundo Mingers e Rosenhead (2004) é considerada
como a parte mais importante em um processo de tomada de decisão, uma ação que envolve
força tarefa de todos os decisores selecionados e facilitadores do processo, como também leva
um longo tempo de execução. A busca pelo entendimento de todas as características do
problema e os fatores envolvidos se faz necessário, bem como, as tarefas que serão
executadas antes da tentativa de se resolver a situação problemática. Esta prática garante
maiores chances de acerto na tomada de decisão (MINGERS e ROSENHEAD, 2004).
Mingers e Rosenhead (2001; 2004) consideram problemas complexos como aqueles
que apresentam múltiplos atores, perspectivas diversas, objetivos conflitantes e incertezas, e
necessitam da aplicação de PSMs (Problems Structuring Methods) para ajudar os decisores na
estruturação das situações problemáticas que apresentam estas características. Os PSMs
buscam apoiar grupos na tomada de decisão e apresentam a capacidade de modelar o
problema, para que as pessoas envolvidas conheçam as características do processo,
possibilitando o comprometimento para um conjunto de prioridades e ações a serem
realizadas na tomada de decisão.
O método de estruturação de problemas com aplicação da ferramenta Mapas
cognitivos é importante nesta abordagem, pois permite a identificação de clusters que
viabilizarão a aplicação das ações com a colaboração constante de especialistas neste
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segmento. Eden (2004) promove a estruturação de situações problemáticas com aplicação de
Mapas Cognitivos.
Uma abordagem para tratamento de problemas complexos é a utilização do método
Strategic Choice Approach (SCA), que segundo Friend (2001), envolve a estruturação de
problemas, o gerenciamento de incertezas com ênfase na tomada de decisão em tempo real e
planejamentos sob influência das atividades profissionais dos participantes do processo.
Os decisores são capazes de realizar escolhas estratégicas, mas para tal abordagem é
necessário utilizar métodos de suporte a decisão que permitem realizar planos de ação e
conhecer as situações problemáticas que segundo Friend e Hickling (2005), surgem na
realidade atual das organizações, possibilitando o planejamento, investigação e exploração
das opções. As dificuldades estão relacionadas com as urgências na tomada de decisão,
competição por fontes de recursos, turbulências no âmbito organizacional, sobrecarga na
jornada de trabalho, conflitos internos e complexidade dos cenários das organizações,
conforme representação na figura 2.

Figura 2. Planejamento sobre as incertezas e dificuldades no processo de decisão. (FRIEND e HICKLING, 2005).

Friend (2001), Franco e Meadows (2007) afirmam que para tratar as dificuldades é
necessário realizar julgamentos sobre a amplitude ou restrição do foco de atenção e considerar
os compromissos mais importantes na tomada de decisão, de forma que a aplicação dos PSMs
possibilite que cada decisor contribua com as perspectivas. Os PSMs, porém, tendem a serem
importantes no apoio a uma determinada tarefa enfrentada pelo grupo de decisores, como por
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exemplo, o método SCA que apresenta um processo bem desenvolvido para a representação
de diferentes fontes de incertezas. Em contrapartida, outros métodos PSMs, apresentam como
foco o redesenho do sistema, determinando uma comparação das tarefas contempladas pelos
diferentes PSMs.

2.6

Multimetodologia
Ao longo de sua história a Pesquisa Operacional se destacou na geração de novas

técnicas, métodos e metodologias, conforme Mingers (2001). Inicialmente, estes métodos
tenderam a ser quantitativos com base em técnicas matemáticas. Porém, entre os anos de 1970
e 1980, uma variedade de métodos qualitativos do tipo Soft foi desenvolvida. Esta variedade
de métodos possibilitou a combinação entre métodos ou técnicas em conjunto em uma
intervenção em particular, uma prática conhecida como Multimetodologia.
Mingers e Gill (1997) definem multimetodologia como sendo a aplicação de mais de
um método, no todo ou em parte, dentro de uma intervenção única. Assim, não é o nome de
um único método ou até mesmo de uma forma específica da combinação de métodos em
conjunto, este se refere ao todo, uma pluralidade de métodos ou técnicas dentro da prática de
tomada de decisões.
Segundo Mingers e Brocklesby (1997) existem quatro argumentos sobre
multimetodologia. O primeiro é referente a complexidade das situações problemáticas e com
aplicação de alguns métodos é possível encontrar a solução destes problemas. O segundo e
terceiro explicam que um problema passa por várias fases e que mais de um método para
solução deste problema é necessário, mesmo que os conteúdos existentes na literatura sejam
limitados. O quarto mostra, segundo Mingers (2002), que diferentes métodos podem gerar
novas soluções para as situações problemáticas, proporcionando o aumento na confiança dos
resultados.
Ainda segundo Mingers e Brocklesby (1997), existem diferentes formas de
combinação de métodos para os diferentes problemas e possibilidades lógicas de aplicação.
Estes conjuntos de metodologias e combinação de métodos são apresentados na tabela 1.
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Tabela 1. Diferentes possibilidades de combinação de metodologias. (MINGERS e BROCKLESBY, 1999).

Nome
Isolacionismo
metodológica
Metodologia de
aprimoramento
Metodologia de
seleção

Descrição
Utilização
de
somente
uma
metodologia ou técnicas de apenas
um paradigma
Melhoramento de metodologias
aplicando técnicas de outras

Exemplo
Somente SSM; Técnicas de
Pesquisa Operacional do tipo
Hard
Mapas Cognitivos utilizados em
SSM

Utilização de simulação em
Seleção de metodologias integradas
intervenções particulares e SSM
conforme a situação particular
em outras

Combinação
de
metodologias
integradas
em
uma
situação
particular
Metodologia de combinação de
Multimetodologia
partes
Metodologia de
combinação

Utilização de Mapas Cognitivos
e Definição raiz do SSM
Utilização de Mapas Cognitivos
e Dinâmica de Sistemas

A combinação e aplicação do conjunto de métodos como forma de intervenção em
uma situação problemática pode ocorrer de duas formas, em série e paralelo. Segundo Pollack
(2007), a multimetodologia em série ocorre quando os métodos são aplicados em sequência
lógica, ou seja, a aplicação de um novo método somente terá início ao término da aplicação de
um método anterior, onde a eficiência é mais importante do que o tempo disponível para
aplicação. A multimetodologia em paralelo permite a aplicação de vários métodos de forma
simultânea em uma intervenção particular caracterizada por dinamismo e constantes
mudanças, permitindo uma maior flexibilidade para utilização dos métodos em um menor
intervalo de tempo. A tabela 2 descreve as características de uma situação problemática para
aplicação de cada forma multimedologia.
Tabela 2. Abordagens multimetodológicas em série e paralelo. (POLLACK, 2007).

Multimetodologia em Série

Multimetodologia em Paralelo

Somente uma mudança de paradigma

Várias mudanças de paradigma

Apenas uma combinação de métodos

Múltiplas combinações de métodos

Apropriada para ambientes estáveis

Adequado para ambientes em mudança
Adequado para projetos com processos em
Adequado para projetos com fases distintas
andamento
Adequado para entrega eficiente dos Adequado para a entrega de resultados em
resultados
tempo hábil
Aplicação da metodologia é de forma prescrita Aplicação da metodologia é emergente
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Métodos Soft segundo Mingers (2001) apresentam uma gama de decisores
reconhecidos potencialmente com objetivos e definições diferentes, que possivelmente são
conflitantes em relação à situação problemática.
A utilização de multimetodologia neste trabalho é do tipo série e consiste na
combinação dos métodos Soft qualitativos e quantitativos, são eles: análise e seleção de
decisores, ferramenta Mapa Cognitivo, métodos Strategic Choice Approach (SCA) e Apoio
Multicritério à Decisão do tipo AHP com Ratings.

2.7

Identificação, análise e seleção dos decisores
Os Decisores em uma situação problemática e tomada de decisão são indivíduos, que

segundo Mitchell, Pyle e Wood (1997) apresentam três atributos dentro das organizações de
empresas, indústrias e outras: poder de influenciar em decisões; legitimidade de relações e
interesse em ações imediatas de melhoria.
Segundo Neville et al., (2004), a alta gestão das organizações atribui prioridade aos
pedidos de ação de melhorias quando os decisores apresentam uma combinação satisfatória
dos três atributos citados anteriormente.
Schmeer (1999) define decisores como sendo pessoas interessadas no processo das
organizações, denominados de stakeholders. Estes indivíduos podem ser agrupados nas
seguintes categorias: internacional, público, nacional política, comercial ou privado, não
governamental organização ou sociedade civil, trabalhista, e os usuários ou consumidores. As
principais características dos decisores são conhecimento, interesse, função, alianças e relação
com a política da organização.
Os decisores apresentam ainda, segundo Schmeer (1999), bom conhecimento sobre
sua área de atuação, interesses diretos, relacionamento com a política das organizações, se
posicionando a favor ou contra determinadas ações, que através de seu poder de influência e
liderança, podem promover alianças potenciais com outros decisores com a mesma
capacidade de influência na política da organização.
Ainda segundo o mesmo autor, o processo de análise dos decisores, que será inserido
na situação problemática deste trabalho requer a realização de nove passos, são eles:
planejamento do processo, definição de uma política de trabalho, identificação dos principais
candidatos, plano de ação e cronograma, adaptação de ferramentas, obtenção de informações
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dos decisores, criação e preenchimento da tabela dos decisores, análise da tabela de decisores
e utilização das informações obtidas.
A análise de decisores permite a implementação de ações, tomada de decisão e
controle de incertezas. Um conjunto de ações será mais provável de sucesso com uma maior
participação dos decisores, bem como a aplicação de outras metodologias complementares de
estruturação de situações problemáticas e tomada de decisão.
Segundo Schmeer (1999), um parâmetro importante é o número de entrevistados, este
deve estar entre 35 e 40 candidatos. Esta ação requer uma equipe de quatro pessoas,
denominadas de facilitadores, trabalhando em tempo integral por um período médio de dois
meses. O grupo de trabalho deve conter pelo menos duas pessoas especialistas em entrevistas
e muito bem informadas sobre o tema de que se trata a situação problemática. Uma análise
envolvendo um menor número de candidatos pode ser realizada, sendo necessários menos
recursos.
Segundo Bryson (2004), o processo de análises de decisores pode parar a qualquer
momento após a realização do passo 1 (planejamento do processo), que consiste basicamente
na finalidade da análise e identificação dos candidatos, pois o grupo de trabalho pode
apresentar ao final desta etapa, informações suficientes dos possíveis decisores, devido a
prazos curtos e sensibilidade elevada das análises para seleção.
A participação dos decisores na estruturação da situação problemática é de
fundamental importância. López Villafranca (2012) afirma que a situação problemática
apresenta uma transição que vai do domínio do problema para o domínio da solução. Esta
transição acontece de forma gradativa e com participação ativa dos decisores. A figura 3
representa o ciclo de desenvolvimento entre o domínio do problema e solução da situação
problemática.

Figura 3. Transição do domínio da situação problemática para domínio da solução. (LÓPEZ VILLAFRANCA, 2012).
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A seguir serão descritos os passos do processo de análise e seleção dos decisores.
2.7.1 Planejamento do Processo
2.7.1.1 Finalidade da análise e identificação dos candidatos
Conforme Brinkerhoff (1998) a primeira ação necessária para a realização da análise
de decisores é promover a definição da finalidade da análise, identificando as pessoas que
detém as informações quanto ao conhecimento das ideologias, vantagens e desvantagens na
tomada de decisões e competência na mobilização de recursos disponíveis. O intermediador
destas informações, denominado de facilitador, realizará a análise dos candidatos,
identificando quais participantes podem potencialmente se tornar um decisor no processo
decisório.
2.7.1.2 Recursos de apoio na análise
O facilitador deve obter recursos financeiros e humanos para a realização da análise.
Crosby (1992) afirma que se o facilitador não é um decisor na situação problemática ou na
organização, este deve promover um apoio de alto nível de forma a garantir que os resultados
da análise dos decisores sejam uma ação de recomendação e implementação no processo da
organização.
2.7.1.3 Identificação e treinamento do grupo de trabalho
A identificação do grupo de trabalho será realizada pelo facilitador, este deve formar
uma equipe de duas a quatro pessoas. Schmeer (1999) afirma que os membros do grupo são
os entrevistadores e analistas que realizarão a análise dos decisores. O facilitador direcionará
todo o processo e pode ser um dos membros e líder do grupo de trabalho.
O processo de análise dos decisores deve ser realizado por todo o grupo de trabalho,
do início ao fim do processo. Desta forma, o grupo de trabalho conhecerá toda a análise,
atribuindo a estes, experiência necessária para trabalhos futuros, aumentando também a
compreensão de assuntos referentes à organização e suporte para interpretação dos resultados
(SCHMEER, 1999).
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2.7.2 Plano de ação e cronograma
O plano de ação, de acordo com Schmeer (1999) deve identificar medidas específicas
para a realização de toda a análise. O cronograma na forma de tabela deve incluir todas os
passos do processo. A distribuição do tempo para a realização das entrevistas se faz
necessário, como também, a reestruturação deste em caso de cancelamento das entrevistas.
2.7.3 Definição de uma política de trabalho
O processo de análise dos decisores será bem realizado no momento da definição de
uma política de trabalho ou situação problemática específica. Este problema pode ser de
âmbito nacional, regional, local, ou ainda, do tipo projeto institucional, lei, regulamento ou
governamental. O facilitador do processo pode apresentar uma política de trabalho, a qual
gostaria de estruturar e sugerir planos de ação. Porém, antes de iniciar a análise, deve-se
garantir que o problema em questão é um tema apropriado para a participação dos decisores
(SCHMEER, 1999).
2.7.4 Identificação dos principais candidatos
Este passo está baseado na avaliação de recursos que direcionará o grupo de trabalho a
decidir sobre o número máximo de decisores para a realização das entrevistas.
O grupo de trabalho pode ainda aplicar entrevistas e questionários com o objetivo de
selecionar os candidatos a decisores, segundo Eden e Ackermann (1998), priorizando as
pessoas relacionadas com a política de trabalho definida.
Os recursos, o tempo, e até mesmo, as finanças para a realização da análise podem
estar limitados, desta forma, conforme sugere Bryson (2004), a identificação dos decisores
pode ser realizada através de técnicas básicas, como diagrama de influência dos decisores, ou
matriz de planejamento. O grupo de trabalho deve em seguida definir uma lista, inicialmente
mais abrangente, de decisores, posteriormente, esta lista pode ser reduzida, caso seja
necessário.
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2.7.5 Adaptação de ferramentas
A aplicação de ferramentas neste passo do trabalho possibilita a obtenção de
informações precisas dos decisores. As ferramentas listadas a seguir, segundo Schmeer (1999)
podem ser utilizadas para análise e obtenção destas informações.
- Definição das características dos decisores;
- Reuniões com os decisores;
- Entrevistas e questionários;
- Tabela de características dos decisores.
Ainda segundo o mesmo autor, a busca pelos candidatos, reuniões ou aplicação de
questionários (quando as reuniões presenciais não são possíveis) para definição das principais
características destas pessoas e preenchimento da tabela dos decisores é necessário para a
análise e seleção dos decisores para participação na estruturação do problema e seleção da
alternativa de solução.
2.7.6 Obtenção de informações dos decisores
2.7.6.1 Avaliação das informações existentes
Informações secundárias sobre os decisores são importantes, pois são constituídas de
informações adicionais, descrevendo o posicionamento sobre a política de trabalho da
organização, as metas e objetivos de trabalho dos decisores, bem como informações sobre a
quantidade de recursos que os decisores possuem, conforme figura 4 (BRINKERHOFF,
1998).
Jornais

Informações de
despesas

Pesquisas de
opinião

Relatórios
institucionais e
publicações

Informações
Secundárias
Discursos
Relatórios
anuais

Plataformas
políticas

Figura 4. Fontes de informações secundárias sobre os decisores. (Adaptado de BRINKERHOFF, 1998).
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2.7.7 Criação e preenchimento da tabela dos decisores
O processo de entrevista com os decisores leva a respostas, muitas vezes, longas.
Surge a necessidade de organizar as ideias dos decisores, de forma mais concisa e sistemática,
destacando as respostas mais significativas. Ao organizar as informações dos decisores, o
grupo de trabalho pode desenvolver comparações mais claras e concisas. A forma de
organização e análises das informações é através da ferramenta tabela dos decisores
(SCHMEER, 1999).
Segundo Brinkerhoff (1998) é muito importante dispor, para realizar este passo,
membros do grupo de trabalho que realizaram as entrevistas com os decisores, pois eles
podem recordar um determinado contexto das declarações dos entrevistados.
2.7.7.1 Determinação da posição dos decisores
A posição de cada decisor na tabela pode ser estabelecida de acordo com a seguinte
análise:
- Informações diretamente reportadas pelos decisores nas entrevistas;
- Informações obtidas de forma indireta por meio de um segundo decisor (Informações
secundárias) e;
- Informações de interesse.
A obtenção das informações indiretas é realizada com as entrevistas, estas devem
conter perguntas específicas sobre opiniões dos decisores em relação à idelogia da
organização em que atuam, informações sobre si mesmos e quanto a outros decisores. As
opiniões devem ser inseridas na tabela de características dos decisores. A Tabela 3 apresenta
as informações quanto a posição final dos decisores sobre si e uma análise após avaliar a
opinião de outros decisores.
A figura 5 representa o espectro de posição dos decisores referente à política de
trabalho da organização ou situação problemática em questão, podendo assumir a posição de
suporte (S), Suporte Moderado (SM), Neutro (N), Oponente Moderado (OM) ou Oponente
(O).
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Tabela 3. Coluna Posição da tabela de características dos decisores. (SCHMEER, 1999).

Posição
1. Auto Relato

2. Outros

3. Final

S, SM

S, SM

I.D

S, SM

N, OM, O

N, OM, O

#

N, OM, O

As posições asumidas pelos decisores podem ser Suporte (S), Suporte Moderado
(SM), Neutro (N), Oponente Moderado (OM) e Oponente (O).

Suporte
(S)

Suporte
Moderado
(SM)

Neutro
(N)

Oponente
Moderado
(OM)

Oponente
(O)

Figura 5. Espectro de posição dos decisores. (SCHMEER, 1999).

A definição da posição dos decisores frente a situação problemática permite ao
facilitador delimitar os possíveis indivíduos que participaram de todo o processo. O próximo
passo determina os recursos que cada decisor disponibiliza, bem como, o poder de atuação
nas decisões.
2.7.7.2 Fonte de recursos e coluna de índices dos decisores
Schmeer (1999) define recursos como sendo do tipo humano, financeiro, tecnológico,
político e outros. O potencial de participação de cada decisor é mensurado por meio dos
recursos disponíveis para estes participantes, bem como, sua capacidade de utilizá-los, o
índice dos decisores é derivado a partir da análise dos dois recursos, quantidade e habilidade
para utilizar os recursos.
A coluna Poder, tabela 4, é a média de recursos para cada decisor, quantidade de
recursos que o decisor possui dentro de uma organização quando comparado a outros
decisores, bem como, a capacidade de mobilizar estes recursos.
A classificação dos recursos são 3 – muitos, 2 – alguns e 1 – poucos. Quanto a
capacidade do decisor em mobilizar os recursos, estes podem ser classificados como sendo 3
– o decisor pode tomar decisões em relação ao uso dos recursos na organização ou área
funcional, 2 - o decisor é uma das várias pessoas que pode tomar decisões em relação ao uso
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dos recursos na organização ou área funcional e 1 - o decisor não pode tomar decisões em
relação a utilização dos recursos na organização ou área funcional.
Tabela 4. Colunas Recursos e Poder da tabela de características dos decisores. (SCHMEER, 1999).

Recursos
1. Quantidade

Poder
2. Habilidade para

Recursos

Mobilizar

Média

3, 2, 1

3, 2, 1

3, 2, 1

Ainda de acordo com Schmeer (1999), Poder pode ser definido como sendo a
capacidade de realizar alguma ação, como por exemplo, capacidade de influenciar na
implementação de novas estações de tratamento de efluentes industriais. O índice de poder é
estabelecido na média de recursos para cada decisor, valores entre 3 e 1, assim descrito: 3 –
alto poder, 2 – poder médio, 1 – pouco poder.

2.7.8 Análise da tabela de decisores
Schmeer (1999) considera este passo como uma maneira de comparar as informações
dos decisores, obtidas nos passos anteriores, como importância relativa, conhecimentos,
interesses, posições e posição referente a política de trabalho da organização, sendo possível
concluir:
- Quais características dos decisores são mais importantes, o poder ou análise de
liderança?
- Qual o conhecimento dos decisores sobre a política da organização?
- Qual a posição específica dos decisores sobre a política da organização?
- Possíveis vantagens e desvantagens da política da organização (Análise de interesse);
- Quais decisores podem formar alianças?
2.7.9 Utilização das informações obtidas
O grupo de trabalho (facilitadores) é responsável por organizar, divulgar e explicar os
resultados obtidos de forma a garantir que os decisores possam utilizar estas informações para
uma futura tomada de decisão. Brinkerhoff (1998) e Schmeer (1999) sugerem que as
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informações obtidas nos passos anteriores podem ser utilizadas para desenvolver ações para
aumentar o apoio à decisão.
Os decisores selecionados utilizando a metodologia de Schmeer (1999) podem ser
classificados, segundo Verma (2009), em ativos, passivos e patrocinadores. Decisores ativos
são indivíduos ou organizações que interagem diretamente com o sistema ou situação
problemática. Os participantes passivos influenciam no sucesso da organização ou ideias
implementadas. Por fim, os patrocinadores controlam e monitoram o desenvolvimento do
sistema, bem como, os recursos disponíveis e possíveis financiamentos para a organização.

2.8

Construção dos Mapas Cognitivos
Mapas cognitivos, de acordo com Eden (2004), são ferramentas para representação dos

pensamentos de um indivíduo ou grupo de pessoas envolvidas em uma determinada situação
problemática.
Ainda segundo autor anterior, as decisões estratégicas em empresas, indústrias e
instituições, que devem ser realizadas pela alta gestão. Estas envolvem objetivos conflitantes
com muitas incertezas, de forma que, os decisores necessitam visualizar e interpretar o
contexto de decisão em que estão inseridos de acordo com a situação problemática.
Entretanto, relações interpessoais e o processo decisório presentes no âmbito profissional
podem ser considerados de difícil estruturação e compreensão.
Ackermann, Eden e Cropper (1992) afirmam que existem alguns benefícios na
utilização dos mapas, como o esclarecimento de idéias, direcionamento dos atores da situação
problemática ao analisar as informações nas formas, verbal, textual e gráfica, estruturação de
problemas, identificação e exploração de objetivos e ponto de vista do decisor sobre o
problema no qual está inserido. A estruturação de todas as informações ocorre por
mapeamento do processo cognitivo.
A obtenção e mapeamento dos pensamentos dos decisores ocorrem a partir de
entrevistas com os decisores, que são realizadas por um facilitador, obtendo desta forma,
informações reais da situação problemática. Porém, segundo Eden (2004), mapas cognitivos
não promovem diretamente a solução dos problemas. O Facilitador deve se posicionar de
forma imparcial no momento da entrevista com os decisores, sendo recomendável que o
facilitador seja um indivíduo externo ao contexto do problema, com capacidade de negociação
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e que proporcione aos decisores, locais e horários adequados para a realização de todo o
trabalho.
Os mapas cognitivos, segundo Eden (2004) fornecem alternativas para atingir os
objetivos estratégicos, utilizando os conceitos na estrutura hierárquica. As entrevistas devem
durar entre 60 a 90 minutos, por se tratar de um processo que exige muito esforço mental, e
deve ser realizada, de preferência, no ambiente do entrevistado, ou em local neutro para
ambos, decisor e facilitador.
Segundo Costa (2008) o facilitador tem por função no contexto de estruturação do
problema, interpretar e direcionar os eventos que compõem o problema, a partir do seu
sistema de valores, informações técnicas e de sua própria visão subjetiva. Os problemas estão
relacionados às pessoas, portanto, a obtenção das informações com os decisores possibilita a
construção dos eventos, a partir da percepção e interpretação das informações.
Conforme Ensslin e Montibeller (1998), os mapas cognitivos podem ser construídos a
partir do discurso de indivíduos, estes envolvidos na situação problemática, que são à base das
informações para a estruturação do problema.
Ensslin, Montibeller e Noronha (2001) afirmam que o decisor está inserido no
contexto de decisão, de forma que a figura 6 representa os comportamentos dos decisores e
facilitador no decorrer do tempo. O momento t 1 corresponde às representações mentais do
decisor, que servirão como fonte de dados para a produção das representações discursivas no
tempo t2. As representações mentais discursivas influenciarão nas representações mentais, L 1,
gerando o discurso do decisor, que por sua vez irá gerar representações mentais no facilitador,
tempo t3. A partir deste momento, o facilitador pode gerar e mapear suas representações
mentais utilizando a ferramenta gráfica, mapa cognitivo, momento t 4. A construção do mapa
cognitivo e posterior visualização deste objeto pelo decisor L2 podem influenciar novamente
em suas representações mentais e gráficas, conforme momento t5.
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Figura 6. Articulação e pensamento dos participantes do problema.
(ENSSLIN, MONTIBELLER e NORONHA (2001).

Segundo Ensslin, Montibeller, e Noronha, (2001) a construção e validação dos mapas
cognitivos não representam de fato um modelo de descrição do pensamento dos decisores. A
construção do mapa é realizada com a interação entre pensamento e articulação dos decisores
com o facilitador, sendo uma ação dinâmica, carregado de subjetividade e caracterizado pela
reflexão e aprendizado.
O resultado final da negociação entre decisores e facilitador são os mapas cognitivos, e
segundo Ackermann, Eden e Cropper (1992), ocorre um processo de aprendizagem entre
todos os participantes do problema. A interpretação mental do facilitador, a partir das
entrevistas realizadas com os decisores, sobre todo o problema pode ser apresentado conforme
figura 7.

Figura 7. Processo cognitivo de articulação, pensamento e interpretação mental.
(ACKERMANN, EDEN e CROPPER, 1992).
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Ensslin, Montibeller e Noronha (2001) consideram quatro passos necessários para a
construção de um mapa cognitivo, os quais serão apresentados na próxima seção.
2.8.1 Rótulo para a Situação Problemática
Este passo consiste na definição de uma identificação para o problema, que será
estabelecido pelos decisores para direcionar a entrevista com o facilitador, considerando as
questões pertinentes levantadas pelos atores da situação problemática.
2.8.2 Elementos Primários de Avaliação (EPAs)
Os elementos primários de avaliação (EPAs), representados por objetivos, metas,
valores dos decisores, ações, opções e alternativas, serão definidos utilizando um sistema de
perguntas pelo facilitador e posteriores respostas emitidas pelos decisores.
Uma ação importante por parte do facilitador no passo 2 é incentivar os decisores e
expor, de forma espontânea, os primeiros EPAs, evitando comentários ou até mesmo críticas,
sem interrupções, registrando todas as informações emitidas. Números reduzidos de EPAs
podem influenciar em resultados negativos no trabalho final. O facilitador deve fazer com que
o decisor mantenha o foco na discussão referente à situação problemática, demonstrando a
importância do decisor em não explicar os Elementos Primários de Avaliação com detalhes. A
qualidade do mapa cognitivo depende de forma direta deste passo.

2.8.2.1 Conceitos a partir dos Elementos Primários de Avaliação (EPAs)
A construção de conceitos, denominado por Eden (1998) de construtos, pode ser
realizada organizando os conceitos individuais, que é a percepção individual dos decisores
frente à situação problemática. O conceito somente terá sentido com apresentação de seu
respectivo contraste ou o pólo oposto psicológico, sendo estes de forma implícita ou explícita.
Segundo Eden (1998), aplicando o pólo negativo ou contraste minimizam-se os
problemas de interpretação dos textos que representam os conceitos. Os textos que
representam os conceitos e seus contrastes são orientados à ação, apresentando-se na forma
imperativa, expresso com no mínimo dez e máximo de doze palavras. Durante a abordagem
cognitiva para a estruturação de situações problemáticas complexas, utiliza-se modelos
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bipolares para os mapas cognitivos. Estes modelos de mapas apresentam ligações entre os
conceitos.
O decisor pode apresentar dificuldades para informar o pólo contraste, ainda de acordo
com autor anterior. Se ocorrer esta situação, o facilitador não deve registrar os contrastes por
contra própria, pois esta atitude pode levar a conceitos diferentes daqueles que estão sendo
estruturados pelos decisores, ocorrendo perda de importantes interpretações. Adota-se a
seguinte recomendação: prosseguir na construção do mapa retornando ao primeiro pólo
quando este for mais bem entendido pelo decisor. A construção de mapas cognitivos que
apresentam conceitos bipolares fornece uma indicação da personalidade, atitudes e posição do
decisor frente ao problema abordado.
Uma maneira de exemplificar conceitos bipolares é considerar, por exemplo, duas
situações de utilização de recursos financeiros durante a aplicação de uma técnica de
tratamento para efluentes industriais. A primeira referente à técnica de menor custo, porém
com menor eficiência no tratamento e a segunda, uma técnica de maior eficiência no
tratamento dos efluentes, mas com um aumento dos custos no processo. Considera-se que o
primeiro pólo se refere à diminuição de custo e o segundo, pólo oposto lógico, o aumento de
custos no tratamento dos resíduos tratados quanto aos parâmetros exigidos pela legislação
ambiental, onde os três pontos (...) significam “ao invés de”. Estas informações são descritas,
conforme na figura 8.
Diminuir custos no tratamento de efluentes
... Aumentar custos no tratamento
Figura 8. Primeiro pólo e pólo oposto lógico de um conceito de mapa cognitivo. (Autor).

Uma recomendação importante de Eden e Ackermann (1998) é que a validação das
informações contidas no mapa cognitivo e possível prosseguimento da estruturação devem ser
realizados em um período de no máximo de 24 horas, sempre que possível.
2.8.3 Construção e hierarquização dos construtos
Durante a entrevista realizada com os decisores, segundo Heitkoetter (2011), o
facilitador obtém conceitos intermediários para a construção do mapa cognitivo. A partir
destas ações, o facilitador direciona o decisor a pensar na importância dos conceitos
(conceitos-fim) e quais ações (conceitos-meio) podem ser realizadas para atingir estes
conceitos.
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As ligações entre os conceitos meio e fim no mapa cognitivo possibilitam a definição
da hierarquia do mapa, representada na figura 9, que são realizadas por ligações de
causalidade (par-a-par), representadas por setas (

+

e

-

). O primeiro símbolo

indica que o primeiro pólo de um determinado conceito está relacionado com o primeiro pólo
de outro conceito, no qual o primeiro está ligado. O segundo símbolo indica que o primeiro
pólo de um conceito está relacionado com o segundo pólo de outro conceito.
(HEITKOETTER, 2011).
1 Definir um bom tema para tese
... trabalhar em um tema de pouco valor ou que
não possa ser desenvolvido com qualidade

Aproveitar ambiente
acadêmico
... não aproveitar

Fins

Criar novas
conexões neurais
... não criar

Meios

Ser inovador
... não ser

Explorar métodos
não
convencionais
... não explorar

Ter visão holística
... não conseguir
explorar novos conceitos

Realizar
pesquisa
... não realizar

Ser
multidisciplinar
... não ser

Figura 9. Hierarquia dos conceitos e pólos do mapa cognitivo. (HEITKOETTER, 2011).

2.8.3.1 Identificação dos Conceitos-Fim no Mapa Cognitivo
Segundo Ensslin et al. (1998), o facilitador identifica no mapa cognitivo os conceitosfim realizando a seguinte pergunta: Por que este conceito é importante? Logo o decisor
responde que este conceito é importante por atingir um objetivo descrito no mapa. Em
seguida, o decisor é questionado sobre o pólo contraste ou oposto psicológico ao primeiro
pólo deste conceito. Esta ação de perguntas quanto à importância dos conceitos segue até que
o decisor responda algo semelhante à seguinte afirmação: este conceito é importante porque
simplesmente é importante para atingir um determinado fim. Neste momento, atinge-se o
nível hierárquico mais elevado do mapa cognitivo, denominado de objetivo estratégico.
Ensslin et al. (1998) afirma que o facilitador estabelecerá e utilizará os conceitos-meio
utilizando a seguinte pergunta: Quais são razões que explicam este conceito? O decisor
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pode responder que este conceito pode ser atingido utilizando somente um ou mais de um
meio. Este decisor pode ainda informar o pólo contraste ou oposto psicológico para os
conceitos-meio. Os conceitos-meio podem gerar ações potenciais ou alternativas para o
processo de decisão. A pergunta sobre as razões que explicam o conceito continua até que o
decisor não consiga encontrar respostas que justifiquem o conceito questionado, conforme a
figura 10.

Conceito-fim

Alterar a metodologia de tratamento de efluentes
... Manter como está

Pergunta do
Facilitador:
Como alterar a
metodologia?

+

Conceito-meio

Modificar as técnicas de tratamento
... Manter as técnicas atuais

Resposta do
Decisor:
Modificar as
técnicas de
tratamento

Figura 10. Construção dos conceitos-meio do mapa cognitivo. (Autor).

Ainda segundo autor anterior, um conceito pode levar a dois ou mais conceitos-fim
conflitantes, ou até mesmo, que possam ser explicados por dois ou mais conceitos-meio.
Nestas duas situações, o primeiro pólo do conceito está diretamente ligado aos pólos contraste
dos conceitos-fim ou aos conceitos-meio.
2.8.4 Construção do mapa cognitivo congregado
Os decisores em um processo de estruturação de problema e apoio à decisão
apresentam como característica comum a participação e o poder nos processos das
organizações. Porém, estes decisores têm interesses e valores conflitantes, por representarem
diversos grupos de trabalho. Para Ensslin et al. (1998), estes grupos possuem diferenças nas
personalidades, nas intenções de ação, poderes e preocupações distintos para atuação quanto a
política da organização. Durante a construção de um mapa cognitivo de grupo, surge uma
grande quantidade de conceitos conflitantes, como também, uma quantidade considerável de
conceitos similares, estes podendo ser agregados.
Motibeller e Belton (2006) consideram que o mapa cognitivo congregado é a
representação da forma que o grupo de decisores entende uma situação problemática, de
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forma que o facilitador tem por ação principal incentivar os decisores a pensar em temas não
abordados anteriormente, estimulando nos decisores a criatividade, permitindo a percepção de
pontos que, mesmo sendo considerados pelos decisores, estes não diriam durante as
entrevistas para a construção dos mapas cognitivos individuais.
O facilitador tem por função avaliar o mapa congregado, utilizando reuniões como
forma de participação de todos os decisores envolvidos (ENSSLIN et al., 2001).
Existem duas formas de construção do mapa cognitivo congregado, segundo
Motibeller e Belton (2006), são eles:
a) Construção do mapa cognitivo congregado com o grupo de decisores;
b) Construção do mapa cognitivo congregado utilizando os mapas individuais;
Ensslin et al. (1998) afirma que na opção (a), o facilitador deve apresentar experiência
e habilidade na captação dos conceitos mais representativos sobre cada reflexão dos decisores,
como também, deduzir de forma precisa os conceitos. Porém, há um risco de perda do
potencial do mapa como ferramenta de estruturação de problemas e apoio à decisão, devido à
presença de decisores com maior poder dentro da organização, e por constrangimento, outros
decisores deixarão de expressar ou defender algumas percepções, importantes para o mapa
congregado. O pensamento do grupo pode ser caracterizado como uma forma de pensar de
todos os decisores selecionados, de forma que, alguns decisores são inibidos quanto a sua
capacidade de julgamento e espontaneidade, devido à influência psicológica do restante de
grupo.
Conforme afirma Ensslin et al. (1998), a segunda forma de construção do mapa
cognitivo congregado, opção (b), acontece com a utilização dos mapas individuais, por meio
de entrevistas individuais com cada decisor, iniciando esta ação com os membros mais
influentes, demandando um maior tempo de realização e as vezes, um maior custo no
processo. O mapa cognitivo congregado é construído através da negociação e validação da
união dos mapas individuais (mapa agregado), sendo possível a inserção e/ou alteração de
conceitos já existentes, onde o comum acordo com o grupo de decisores formará o mapa
cognitivo congregado.
Em situações de prospecção do mapa cognitivo congregado e estruturação de situações
problemáticas, identificam-se áreas de atuação (áreas de interesse). Uma análise do mapa
cognitivo congregado se faz necessário, uma vez que é a análise destes elementos que
determina os objetivos estratégicos do trabalho e as ações para atingi-los, através de critérios e
alternativas.
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2.9

Análise do mapa cognitivo congregado
Esta seção do trabalho consiste em identificar as relações entre os conceitos do mapa

congregado, este oriundo da ligação entre os argumentos individuais dos decisores, por meio
da observação do conteúdo quanto à hierarquia de conceitos dos mapas cognitivos.
Portanto, esta etapa do trabalho de análise do mapa cognitivo consiste na identificação
de clusters, a qual será descrita a seguir.
2.9.1 Identificação de clusters
Segundo Ensslin et al., 2001, os conteúdos distintos nos mapas cognitivos podem ser
agrupados e identificados visualmente. Estes agrupamentos são denominados de Clusters, que
são utilizados para separação de conceitos no mapa, reduzindo desta forma, as dificuldades de
análise dos conteúdos.
O mapa cognitivo apresenta os conceitos conectados através de ligações de influência
entre os clusters, conforme figura 11. O conceito C5 representa o objetivo estratégico,
enquanto os conceitos-fim são representados por C8, C9, C12, C15, C16 e C21, estes estão
localizados na base do mapa cognitivo.

C5
C1

C4

C2
C3

C6
C10
C7

C13

C14

C15

C16

C11
C8

C9

C18

C17

C19

C21

C12
Cluster 1

Cluster 3
Cluster 2

C20

Cluster 4

Figura 11. Representação dos clusters do mapa cognitivo. (Autor).
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Esta seção apresentou a definição de clusters e como identifica-los nos mapas
cognitivos. A próxima seção apresenta o método SCA do tipo qualitativo para a estruturação
do problema, levantamento das alternativas e tratamento das incertezas.

2.10 Método Strategic Choice Approach (SCA)
Para este trabalho foi escolhido o método de estruturação de problemas SCA
(Strategic Choice Approach), pois este permite a aplicação de uma metodologia sobre as
incertezas que surgem de um cenário com múltiplas opções de decisão e a compreensão dos
principais aspectos da situação problemática. A definição da estrutura do problema deve
apresentar participação dos decisores, para que estes possam buscar soluções de ação na
tomada de decisões.
O método SCA apresenta relações diretas com a Pesquisa Operacional (PO).
Conforme afirmam Sorensen e Vidal (2008), o facilitador, que pode ser um especialista no
assunto, aplica a Pesquisa Operacional para tornar o processo de decisão mais fácil de ser
entendido. Este participante do processo decisório utiliza conceitos e técnicas do SCA, sendo
capaz de apoiar todo o processo de decisão.
Sorensen e Vidal (2008) determinam ainda que ambos os métodos de estruturação de
problemas e tomada de decisão são muito utilizados em organizações públicas para o
desenvolvimento de estratégia e planejamento. O SCA é caracterizado como uma abordagem
de planejamento que possibilita o tratamento de incertezas, garantindo que um grupo de
decisores utilize estratégias viáveis com ênfase nas áreas de decisão relacionando-as com
incertezas e critérios independentes, apresentando ainda características comuns aos métodos
de decisão Multicritério. O método SCA utiliza a estruturação da situação problema e discute
soluções por meio de oficinas com análise qualitativa para as soluções ótimas.
Sorensen e Vidal (2008) afirmam ainda que o método SCA apresenta quatro modos:
Formação ou Modelagem, Design, Comparação e Escolha. Estes modos podem ser operados
em um processo cíclico, de forma que os decisores podem seguir entre as diferentes
modalidades. Os modos do SCA são aplicados de forma linear, onde cada modo representa
uma sequência de ações subsidiadas por técnicas especiais. A figura 12 representa os modos
da metodologia SCA.
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Figura 12. Representação dos modos do método SCA. (MAJOR, 2009).

Os modos de trabalho da metodologia SCA apresentam um conjunto de ferramentas de
natureza pictográfica para a estruturação de problemas, que podem ser descritos
detalhadamente, segundo Phahlamohlaka e Friend (2004), conforme a seguir:
2.10.1 Modo de Modelagem
O modo Modelagem contempla a identificação das áreas de decisão, que consistem em
qualquer situação que seja possível escolher, segundo julgamento dos decisores, entre áreas
de atuação. Desta forma, os decisores descrevem as Áreas de Decisão da situação problema
quanto ao planejamento e decidem quais áreas são mais relevantes para o problema.
Major (2009) determina que as atividades do modo Modelagem estão relacionadas
com as seguintes ações: identificação das Áreas de Decisão, identificação dos Links de
Decisão, construção do Grafo de Decisão e definição do Foco do Trabalho.
Santos e Belderrain (2010) afirmam que a utilização de rótulos de identificação para
cada segmento de decisão e definidos na forma de questionamentos. A continuidade do
processo de estruturação do problema acontecerá quando um grafo de decisão for relacionado
com as áreas de tomada de decisão.
A tabela 5 representa um exemplo de Áreas de Decisão identificadas no planejamento
de seleção de um método de descarte de resíduos químicos gerados nos laboratórios de
análises da instituição SENAI.
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Tabela 5. Relação entre as áreas de decisão. (Autor).

Áreas de decisão
Qual(is) o(s) método(s) para descarte dos produtos nocivos?

Rótulo
MET_DESC?

Qual(is) a(s) fonte(s) de recursos financeiros?

REC_FINAN?

Qual a eficácia do(s) método(s) para a instituição?

EFIC_MET?

Weas e Campbell (2004) afirmam que a identificação das Áreas de Decisão leva os
decisores a escolherem o curso das ações, que podem afetar outras Áreas de Decisão. Desta
forma surge uma conexão que será representada por links de decisão, que consistem em linhas
que conectam as áreas.
Friend (2001) sugere aplicação do método SCA com 3 ou 4 Áreas de Decisão mais
importantes, para formar o foco do trabalho. Os decisores podem criar novos focos conforme
suas necessidades. Um número maior do que 4 Áreas de Decisão torna o trabalho árduo e
muito tempo para sua realização.
Segundo Friend e Hickling (2005), as Áreas de Decisão são escolhidas tomando como
base os quatro critérios a seguir: ligação com outras Áreas de Decisão, controle das áreas
pelos decisores, importância das consequências e urgência na tomada de decisão.
A figura 13 representa as Áreas de Decisão selecionadas em cor azul, segundo os
critérios descritos anteriormente em relação ao foco do trabalho.

Figura 13. Organograma das áreas de decisão. (Autor).

2.10.2 Modo de Design
As áreas de decisão mais relevantes são analisadas e levantadas, considerando as
diferentes opções de decisão e suas relações. Técnicas especiais são utilizadas para limitar as
opções de decisão, definindo estas opções como sendo mutuamente excludentes entre si para
uma mesma área de decisão.
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O modo Design representa as opções de decisão, que segundo Weas e Campbell
(2004), são cursos de ação para cada Área de Decisão pertencente ao foco da situação
problemática. As Opções de Decisão devem ser mutuamente excludentes e representar de
forma completa as opções das Áreas de Decisão.
Friend e Hickling (2005) sugerem a criação de rótulos para as Opções de Decisão,
porém sem os pontos de interrogação ao final da descrição.
As Opções de Decisão, segundo afirmação de Friend (2001) podem ser estabelecidas
utilizando a ferramenta Brainstorming com os decisores selecionados no trabalho. A tabela 6
representa a relação entre as Áreas de Decisão e as respectivas Opções de Decisão.
Tabela 6. Áreas de decisão com as respectivas opções de decisão. (Autor).

Áreas de Decisão

Opções de Decisão
Empresa terceirizada;

Desenvolvimento de dispositivo degradador;
Qual(is) o(s) método(s)
para
descarte
dos Não descartar os produtos nocivos;
produtos nocivos?
Disponibilizar os produtos nocivos no meio
ambiente;

Rótulo

MET_DESC?

Instituição de Pesquisa;
Apoio privado de empresas;
Qual(is) a(s) fonte(s) de
Sem apoio financeiro;
recursos financeiros?

REC_FINAN?

Ambos os apoios financeiros;
Uma melhor representação do Esquema de Decisão pode ser utilizada, conforme
sugere Friend (2001), a figura 14 possibilita uma visualização da estrutura gráfica contendo
todas as combinações, sejam estas viáveis ou não, esquemas de opções de decisão.
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Figura 14. Esquemas de Opções de Decisões. (Autor).

Incompatibilidades entre as Opções de Decisão podem ocorrer, sendo estas
representadas pelo símbolo ( *). Segundo Friend e Hickling (2005), ao ocorrer estas
incompatibilidades as combinações são excluídas e consequentemente as combinações que
não apresentam incompatibilidades não são excluídas do conjunto de combinação das opções
de decisão.
O modo Design determina, segundo Major (2009), às seguintes ações: identificação
das Opções de Decisão, construção da Árvore de Decisão e identificação dos Esquemas de
Decisão (alternativas).
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2.10.3 Modo de Comparação SCA
Os Esquemas de Decisão são avaliados no modo Comparação do método SCA
originando as Áreas de Comparação. Neste modo utilizam-se diferentes critérios e as áreas de
comparação são agora analisadas com o intuito de se conhecer mais sobre as alternativas
viáveis do processo, possibilitando a definição das estratégias de ação. As avaliações das
várias combinações das alternativas permitem aos decisores o conhecimento sobre o
desempenho de cada opção.
Friend e Hickling (2005) concordam que o termo Área de Comparação representa as
preocupações dos decisores, de forma que estes participantes do processo podem avaliar as
consequências de escolha para todos os Esquemas de Decisão. As Áreas de Comparação
também são descritas por rótulos, conforme tabela 7.
Tabela 7. Áreas de comparação da situação problemática. (Autor).

Área de Comparação
Cumprimento do propósito de degradação de resíduos químicos
Benefícios para o meio ambiente

Rótulo
CUMPRIMENTO
MEIO_AMBIENTE

Visibilidade do SENAI perante as empresas do ramo químico
Menor custo

VISIBILIDADE
CUSTO

Friend (2001) afirma que com as Áreas de Comparação identificadas, pode-se utilizar
um gráfico para representar as preferências dos decisores, denominado de Grade de
Comparação de Vantagens, figura 15. Este gráfico é dividido em regiões verticais que
representam as vantagens Marginal, Significante, Considerável e Extrema de um Esquema de
Decisão sobre outro.
Figuras do tipo losangos são utilizadas por Kain e Söderberg (2008) para registrar
vantagens de um Esquema de Decisão sobre outro para cada Área de Comparação, sendo
aplicadas também setas representativas do intervalo de confiança que os decisores têm sobre
os seus próprios julgamentos de comparação dos Esquemas de Decisão.
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Cumprimento
Meio_Ambiente
Visibilidade
Custo

Figura 15. Grade de comparação de vantagens entre os esquemas de decisão. (Adaptado de FRIEND, 2001).

A combinação dos julgamentos para as diferentes Áreas de Comparação é realizada,
segundo proposta de Friend e Hickling (2005), utilizando uma escala numérica para sumarizar
os julgamentos nas diferentes Áreas de Comparação para um único Balanço Geral de
Vantagens.
Ainda de acordo com Friend e Hickling (2005), mesmo depois de comparados os
Esquemas de Decisão em algumas situações, a escolha do esquema de melhor compromisso
pode apresentar-se de forma inviável devido ao alto grau de incerteza presente no Esquema de
Decisão.
2.10.3.1 Limitação do método SCA: Importância das Áreas de Comparação
Friend (2001) afirma que uma das origens da incerteza no processo de tomada de
decisão é a ocorrência de discordâncias sobre os pesos atribuídos as Áreas de Comparação no
modo de Comparação. O método SCA no modo Comparação não fornece ferramentas que
possibilitem atribuir diferentes importâncias para os diferentes eixos de avaliação. Kain e
Söderberg (2008) afirmam que o método SCA não oferece suporte para a ponderação de
diferentes Áreas de Comparação.
O resultado desta limitação do método é a não consideração das diferenças dos
julgamentos dos decisores durante a utilização do Balanço Geral de Vantagem através da
escala numérica sugerida por Friend e Hickling (2005).
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Esta limitação quanto aos julgamentos dos Esquemas de Decisão será contornada com
aplicação dos métodos de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) do tipo Analytic Hierarchy
Process (AHP) proposto nesta dissertação. Segundo Belton e Stewart (2002), os métodos
AMD promovem a aprendizagem e o entendimento da situação problemática e de acordo com
Saaty (1980) representam a superação das limitações cognitivas dos tomadores de decisão.
2.10.4 Modo de Escolha SCA
O modo Escolha do método SCA permite investigar as possíveis incertezas que podem
influenciar na decisão final do processo, possibilitando também o progresso constante de
planejamento das ações. Friend e Hickling (2005) afirmam que o primeiro passo no modo
Escolha é a identificação das Áreas de Incerteza.
Áreas de Incerteza, segundo Cartwright (1992), são definidas como dúvidas,
discordâncias ou suposições alternativas que um determinado conteúdo que pode influenciar
nas decisões dos decisores.
Este permite combinações e conhecimento das alternativas relevantes ao processo de
decisão, considerando todas as incertezas. Consequetemente será decidido como estas
incertezas podem ser sanadas, por exemplo, realizando decisões passo a passo. Formas
corretas para realização de ação e pacotes de compromisso são realizadas e construídas,
delineando as diferentes decisões que serão tomadas.
Friend (2001) considera que as incertezas dos decisores podem surgir nos três modos
iniciais do método SCA, as quais serão descritas a seguir:
- Dúvidas no modo Modelagem referentes à capacidade de realizar escolhas para cada Área
de Decisão.
- Incertezas no modo Modelagem sobre a existência de Links duas ou mais Áreas de Decisão.
- Dúvidas no modo Design sobre a viabilidade de Opções de Decisão em relação a uma Área
de Decisão.
- Incertezas no modo Design sobre a compatibilidade das Opções de Decisão.
- Dúvidas no modo Comparação sobre as vantagens para uma determinada Área de
Comparação.
- Incertezas no modo Comparação sobre as discordâncias dos pesos atribuídos pelos decisores
para as Áreas de Comparação.
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As Áreas de Incerteza recebem um rótulo iniciado com um ponto de interrogação,
segundo sugestão de Friend e Hickling (2005).
Identificadas as Áreas de Incerteza, Friend (2001) sugere a busca pela redução dos
níveis de incerteza para as áreas que mais se destacaram, utilizando ações denominadas de
Opções Exploratórias.
Os decisores devem decidir sobre como cada Área de Incerteza deve ser abordada.
Esta ação auxiliará na identificação das Opções Exploratórias. Desta forma os decisores
atribuírão às Incertezas relacionadas ao Ambiente de trabalho (IA), Incerteza sobre Valores
Direcionadores (IV), isto é, valores que norteiam as ações do grupo decisor e Incertezas sobre
Decisões Relacionadas (IR) (FRIEND, 1992).
Friend (2001) realiza uma classificação das Áreas de Incerteza quanto à relevância no
processo de tomada de decisão. A classificação é realizada segundo uma escala em pontos
proporcionais ao nível de destaque. A tabela 8 representa uma Área de Incerteza identificada
na situação problemática de descarte de resíduos gerados em laboratórios de análise, sendo
constituída pelos rótulos, destaque de cada Área de Incerteza, a classificação e a Opção de
Decisão que a gerou.

Tabela 8. Área de incerteza para os valores utilizados pelos decisores. (Autor).

Opções de
Decisão
E

F

Área de Incerteza
Fonte de recursos financeiros para
o desenvolvimento (projeto e
construção) do dispositivo para
degradar os resíduos químicos.
Fonte de recursos financeiros para
o desenvolvimento (projeto e
construção) do dispositivo para
degradar os resíduos químicos.

Rótulo

Tipo

Destaque

?REC_FIAN

IV

****

?REC_FIAN

IV

****

Friend e Hickling (2005) afirmam que é possível optar por não realizar ações para
redução dos níveis de incerteza. Desta forma, ponderam-se as ações de redução das incertezas
quanto aos investimentos necessários na realização desta atividade.
A tabela 9 é uma adaptação da metodologia de Friend (2001) que representa três
critérios para as Áreas de Incerteza de maior destaque para a situação problemática de
descarte de resíduos gerados em laboratórios de análise, utilizados para decidir sobre a
aplicação ou não das Opções Exploratórias, são eles: Custo monetário ou de oportunidade,
Atraso na decisão e Ganho de confiança para os decisores.
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Tabela 9. Opções exploratórias para a problemática de descarte de resíduos laboratoriais. (Autor).

Opções de
Decisão

Opções
Exploratórias

E

Aplicar questionário
para conhecer
interesse

F

Aplicar questionário
para conhecer
interesse

Área de Incerteza
Fonte
de
recursos
financeiros
para
o
desenvolvimento (projeto e
construção) do dispositivo
para degradar os resíduos
químicos.
Fonte
de
recursos
financeiros
para
o
desenvolvimento (projeto e
construção) do dispositivo
para degradar os resíduos
químicos.

Custo

Atraso

Ganho

#

*

++

#

*

+++

A tabela 9 é uma adaptação da metodologia de Friend (2001) que representa três
critérios para as Áreas de Incerteza de maior destaque para a situação problemática de
descarte de resíduos gerados em laboratórios de análise, utilizados para decidir sobre a
aplicação ou não das Opções Exploratórias, que são: Custo monetário ou de oportunidade,
Atraso na decisão e Ganho de confiança para os decisores.
A escolha por uma Opção de Decisão, segundo Friend e Hickling (2005) é baseada no
nível de confiança dos decisores na situação atual do trabalho realizado pelos participantes do
processo. Desta forma, as Áreas de Decisão que apresentam nível baixo de confiança dos
decisores são necessárias a aplicação das Opções Exploratórias para reduzir o nível de
incerteza, possibilitando uma tomada decisão para a situação problemática.
A tabela 10 representa o Pacote de Compromisso da situação problemática descarte de
resíduos. Este pacote é constituído pelas Áreas de Decisão e áreas funcionais da organização
responsáveis por cada Área de Decisão e pelas Incertezas do processo.
Tabela 10. Pacote de compromisso atual para a problemática de descarte de resíduos laboratoriais. (Autor).

Responsável
Indústria
SENAI e Indústria

Áreas de Decisão
Opções de Decisão
MET_DESC?
E
MET_DESC?
F

Áreas de Incerteza
Opção Exploratória
?REC_FIAN
Questionário
?REC_FIAN
Questionário

Segundo Friend e Hickling (2005) a construção do Pacote de Compromisso possibilita
a continuação da análise de redução das incertezas, seja por ação das Opções Exploratórias ou
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devido à identificação de novas características da situação problemática por meio dos outros
modos do método SCA.
Ainda segundo Friend e Hickling (2005) resumem as atividades que podem ser
desenvolvidas no modo Escolha, que são: identificar as Áreas de Incerteza, classificar as
Áreas de Incerteza em IA, IV, IR, avaliar o grau de destaque para cada Área de Incerteza,
identificar as Opções Exploratórias, determinar as Opções Exploratórias de acordo com o
Custo, Atraso e Ganho e Construir o Pacote de Compromisso. Uma vez conhecidas as
incertezas, pode-se buscar

métodos e ferramentas para reduzir o efeito destas incertezas.

Utiliza-se para isto as chamadas ações exploratórias, que são ações, cujo objetivo é diminuir o
nível atual de incertezas sobre as alternativas.
Estes autores afirmam que a identificação das opções exploratórias pode ser realizada
inserindo uma nova Área de Decisão á situação problemática, deve-se avaliar se esta nova
ação exploratória será ou não executada. Uma forma de avaliar a viabilidade na redução dos
níveis de incerteza é através da comparação com base em três critérios: (1) alteração do nível
de confiança na tomada de decisão, (2) quantidade e disponibilidade de recursos e (3) atraso
provocado na decisão final.
Para Friend e Hickling (2005) a utilização das opções exploratórias pode levar a
preocupações adicionais em relação ao fator tempo, podendo atrasar a decisão final. Nem toda
Área de Decisão requer uma ação exploratória, permitindo que decisões mais urgentes sejam
realizadas enquanto se realiza a redução de incertezas para outras Áreas, que apresentam
níveis de urgências mais baixos. Os esquemas de ação permitem que ações na forma de
compromissos sejam realizadas para Áreas de Decisão mais urgentes.

2.11 Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA)
Alves (2009) determina que situações problemáticas que envolvem tomadas de
decisão são uma constante no cotidiano das pessoas, principalmente no âmbito das
organizações. Algumas destas decisões requerem uma análise cuidadosa sobre qual das
alternativas deve-se utilizar. Em um contexto geral, a forma mais comum para se tomar uma
decisão acontece ainda de forma intuitiva, sendo caracterizada por julgamentos intuitivos das
variáveis da situação problemática. A medida que realiza-se uma análise mais detalhada do
problema, maior a probabilidade da alternativa contemplada ser a mais adequada para todo o
contexto.
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Segundo Ensslin, Montibeller e Noronha (2001) a solução para uma situação
problemática complexa envolve múltiplos decisores, múltiplos objetivos e múltiplos critérios.
(Necessita-se, portanto de utilização de um método de Apoio Multicritério à Decisão (AMD)
ou MCDA (Multiple Criteria Decision Analysis). A tabela 11 apresenta os tipos de
problemáticas de decisão e os métodos AMD para abordagem destas situações problemáticas.
Tabela 11. Métodos AMD para os diferentes tipos de situações problemáticas. (ISHIZAKA e NEMERY, 2013).

2.11.1 Construção da Estrutura Hierárquica
Ensslin, Montibeller e Noronha (2001) afirmam que a estrutura hierárquica
corresponde a uma disposição dos objetivos, critérios, subcritérios, níveis de intensidade e
alternativas oriundos da estruturação da situação problemática. A estrutura hierárquica pode
ser construída a partir da definição dos clusters dos Mapas Cognitivos congregados com
abordagem Value-Focused Thinking (VFT) para definição dos objetivos ou realização de
julgamentos pelos decisores e facilitador para as áreas de decisão e alternativas da situação
problemática, obtendo-se os objetivos, critérios e subcritérios.
2.11.2 Analytic Hierarchy Process (AHP) com Ratings
Thomas L. Saaty em 1980 desenvolveu o método denominado Analytic Hierarchy
Process (AHP) com o intuito de desenvolver as limitações cognitivas dos tomadores de
decisão de forma separada, ordenando as prioridades.
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O método AHP, segundo Saaty (2008) realiza comparações em pares com a utilizando
a experiência e conhecimento dos decisores. As comparações são utilizadas para construir
escalas de razão referentes a uma variedade de dimensões tangíveis e intangíveis. A
organização destas dimensões na forma de estrutura hierárquica permite estruturar o
raciocínio, separando a situação problemática em partes.
Segundo Saaty (1994) o método AHP permite que as decisões realizadas pelos
participantes do processo sejam tomadas no entendimento sobre os sentimentos e julgamentos
do impacto relativo de uma variável sobre outra.
Os Ratings, conforme Duarte (2005) são um conjunto de níveis de intensidade,
também denominado de categorias, utilizados para avaliar o desempenho das alternativas em
relação a cada critério ou subcritério. Estas categorias devem ser apresentar suas descrições de
forma clara, descrevendo corretamente os elementos hierarquicamente acima (critérios ou
subcritérios). Os julgamentos são realizados pelos decisores para avaliar corretamente as
alternativas.
O método AHP, segundo Saaty (2008), permite a realização de tomada de decisão
utilizando prioridades sobre as alternativas de um problema, sendo necessária a aplicação de
três etapas, são elas: formulação do problema, realização dos julgamentos e desenvolvimento
algébrico. As etapas citadas anteriormente serão descritas a seguir.
2.11.2.1 Etapa 1 – Formulação do problema
A formulação do problema de decisão e posterior aplicação do método AHP ocorrem
com a aplicação de dois passos, os quais serão descritos a seguir.
Estruturação do problema
A estruturação da situação problemática consiste em definir o objetivo geral, os
critérios, subcritérios e alternativas. Quando se utiliza AHP com abordagem Ratings
necessita-se definir as categorias ou níveis de intensidade.
Construção da hierárquia
Saaty (2008) sugere que a construção da estrutura hierárquica tenha como foco o
objetivo, o qual está localizado no topo, seguido pelos níveis intermediários, que são os
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critérios, subcritérios, até os níveis inferiores, os quais são constituídos pelas alternativas ou
níveis de intensidade. Os decisores construem uma matriz com os elementos de decisão, que
representa o problema de decisão.
Segundo Silva (2010), a estrutura da hierárquica com Ratigns não apresenta as
alternativas do problema. Assim, os critérios estarão dispostos no mais alto nível, bem como
os subcritérios e, quando existirem, os níveis de intensidade. A figura 16 representa a
estrutura hierárquica do método AHP com abordagem Ratings.

Figura 16. Estrutura hierárquica do método AHP com ratings. (SILVA, 2010).

A próxima etapa apresenta os julgamentos dos critérios, subcritérios, alternativas ou
níveis de intensidade realizados pelos decisores.
2.11.2.2 Etapa 2 – Realização dos julgamentos
Saaty (2008) sugere que os julgamentos dos critérios, subritérios e níveis de
intensidade da estrutura hierárquica ocorram com a aplicação de três passos, os quais serão
descritos a seguir.
Comparação par a par dos elementos da estrutura hierárquica
Segundo Saaty (1980 e 1990), para a realização dos julgamentos em pares dos
elementos da estrutura hierárquica, é necessários a construção das matrizes de comparação,
levando-se em consideração a Escala Fundamental de Saaty. Os elementos de um nível
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superior, que estão relacionados com os elementos dos níveis inferiores, são utilizados para
comparar estes elementos dos níveis imediatamente abaixo. Portanto, as alternativas são
comparadas aos critérios ou subcritérios e estes comparados ao objetivo principal. Em
seguinda é verificada a consistência dos julgamentos.
Ainda segundo Saaty (1990), para a realizar os julgamentos é necessário aplicar uma
escala de valores absolutos pré-definidos, denominada Escala Fundamental de Saaty. Esta
escala expressará numericamente os julgamentos qualitativos realizados, conforme
apresentada na tabela 12.

Tabela 12. Escala Fundamental de Saaty. (SAATY, 1990).

Intensidade
1

Definição
Igual importância.

Explicação
As duas atividades contribuem igualmente para o
objetivo.

3

Importância pequena de uma
sobre outra.

A experiência e o juízo favorecem uma atividade em
relação à outra.

5

Importância grande ou essencial.

A experiência ou juízo favorece fortemente uma
atividade em relação à outra.

7

Importância muito grande ou
demonstrada.

Uma atividade é muito fortemente favorecida em
relação à outra. Pode ser demonstrada na prática.

9

Importância absoluta.

A evidência favorece uma atividade em relação à
outra, com o mais alto grau de segurança.

2,4,6,8

Valores Intermediários.

Quando se procura uma condição de compromisso
entre duas definições.

As intensidades dos julgamentos estão relacionadas com a capacidade do decisor ou
facilitador em representar as diferenças qualitativas entre os elementos, utilizando os atributos
igual, pequeno, grande, muito grande e absoluto. Os valores intermédiários são utilizados
quando requere-se uma maior precisão nos julgamentos.
Construção das matrizes de decisão
Gomes, Gomes e Almeida determinam (2006) que após a construção da estrutura
hierárquica cada decisor deve realizar as comparações par a par de cada elemento para o nível
na estrutura hierárquica estabelecido, criando-se uma matriz de comparação do tipo quadrada.
O decisor atribuirá um valor da Escala Fundamental de Saaty de acordo com sua preferência,
entre os elementos comparados.
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Saaty (1980) sugere que a comparação dos subcritérios Ai e Aj em relação ao critério
Ck, com pesos fornecidos pelo decisor, serão Wi e Wj, sendo que a preferência do subcritério i
sobre j resultará em Wi/Wj na matriz de comparação. O decisor realizará comparações par a
par considerando todos os níveis hierárquicos, resultando desta forma em suas preferências
quando comparadas com as informações contidas na estrutura hierárquica.
A figura 17 representa uma matriz de comparação quadrada, positiva e recíproca.

Figura 17. Matriz de comparação quadrada (nxn) positiva e recíproca. (SAATY, 1980).

O próximo passo determina a verificação da consistência dos julgamentos realizados
para os elementos das matrizes de comparação.
Verificação da consistência dos julgamentos
Segundo Saaty (1980), os julgamentos realizados para todas as matrizes de
comparação necessitam ser analisadas em termos de consistência dos julgamentos. A
determinação de consistência dos julgamentos é necessária, pois, os julgamentos realizados
pelos decisores são passíveis de erro, resultando nas inconsistências. A inconsistência da
matriz resulta em autovalor n igual ou maior do que λ max. Quanto mais próximo n em relação
a λmax, mais consistentes serão os julgamentos e por consequência, mais consistente será a
matriz de comparação.
Saaty (1980) considera que o Índice de Consistência (IC) da matriz de comparação
mede o grau de coerência dos jugalmentos. A equação 1 apresenta o cálculo do Índice de
Consistência da matriz de comparação, onde λmax representa o máximo autovalor da matriz e n
é o número de ordem da matriz.
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IC 

(max  n)
(n  1)

(1)

A atribuição dos IC aos valores de Índice Aleatório (RI ou Random Index) foi
realizada por Saaty (1994). Os valores de RI estão relacionados à ordem das matrizes de
comparação.
Saaty (1990) sugere que dividindo o valor de IC por RI pode-se determinar a Razão de
Consistência (RC), conforme equação 2.

IC
RC 
RI

(2)

Ainda de acordo com autor anterior, o método AHP determina que a RC para as
matrizes de comparação deve apresentar valores inferiores aos RIs estabelecidos na tabela 13.

Tabela 13. Valores de ordem n da matriz de decisão e Índice aleatório. (SAATY, 1990).

n
RI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0,00 0,00 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49

Valores de RC maiores do que RI da tabela 13 indica que as comparações par a par
entre os elementos da estrutura hierárquica devem ser reavaliadas pelos decisores.
A etapa 3, desenvolvimento algébrico, do método AHP com Ratings será realizada
quando atingir-se a consistência dos julgamentos, obtendo-se o autovalor máximo e autovetor
principal da matriz de comparação.
2.11.2.3 Etapa 3 - Desenvolvimento algébrico
O desenvolvimento algébrico é realizado aplicando-se três passos, os quais serão
descritos a seguir.
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Obtenção do autovalor máximo e autovetor principal
Segundo Saaty (1991), os valores de autovalor máximo e autovetor principal são
obtidos a partir da comparação par a par entre alternativas ou níveis de intensidade
relacionados a um critério de um nível hierárquico imediatamente superior, cujos pesos (W =
W1, W2, W3,...Wi) obtendo-se a seguinte equação de matrizes MW = nW. A equação de
matrizes e normalização dos valores da matriz M permitem obter o vetor de prioridades e um
autovetor principal direto W consistente. O autovalor λmax é calculado conforme equação 3.

max

1 n [ MW ]i
 
n i 1 wi

(3)

Oliveira e Belderrain (2008) sugerem a utilização do método numérico das potências
para as matrizes de grande dimensão. Este o método é o um dos mais apropriados para a
obtenção do vetor de prioridades de uma matriz de decisão e fazem enfase a utilização de
algoritmos aproximados para matrizes inconsistentes.
Agregação dos autovetores de prioridade
Saaty (1990) sugere que agregação dos autovetores prioridade resultam na obtenção
das prioridades locais, globais e totais em relação as alternativas. Estas são obtidas a partir das
comparações par a par entre os critérios à luz do objetivo principal, entre subcritérios à luz
dos critérios e entre alternativas à luz dos subcritérios. As prioridades globais são obtidas a
partir da multiplicação entre prioridades locais dos critérios e subcritérios. A prioridade global
do objetivo principal é igual a 1. As prioridades globais dos níveis seguintes são obtidas
utilizando a multiplicação das prioridades locais por prioridades globais dos níveis
imediamente superiores.
Ainda segundo autor anterior, as prioridades totais das alternativas são obtidas pela
soma de suas prioridades globais. Estas são encontradas multiplicando-se suas prioridades
locais pelas prioridades globais dos critérios ou subcritérios, em seguida, soma-se os
resultados para todas as alternativas. O resultado final é a priorização das alternativas do
problema de decisão.
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Análise dos resultados finais
Saaty (2006) sugere a agregação dos autovetores de prioridade permitem a obtenção
das prioridades globais, locais e totais. Estas prioridades demonstram os resulados finais na
forma de ranking das alternativas da situação problemática.
2.11.3 Métodos de julgamentos em Grupo
Altuzarra et al. (2007) sugere que uma decisão em grupo pode ser realizada de duas
formas: cada decisor avalia os mesmos critérios que apresentam pesos atribuídos em consenso
pelo grupo de decisores utilizando discussão aberta. A segunda, consiste em permitir que cada
decisor analise a situação problemática separadamente, segundo sua opinião e interesse, para
em seguida, agregar as informações de cada decisor.
As duas abordagens para realizar os julgamentos dos elementos, em grupo, são
Agregação Individual dos Julgamentos (AIJ) e Agregação Individual das Prioridades (AIP).
Segundo Altuzarra et al. (2007), aplicando a abordagem AIJ, obtem-se uma matriz de
julgamentos do grupo de decisores utilizando a média geométrica de todos os julgamentos
individuais e prioridades locais e globais. A abordagem AIP determina as prioridades locais e
globais para cada indivíduo e a prioridade global do grupo de decisores é obtida utilizando a
média geométrica ou aritmética dos elementos dos vetores de prioridade global individual.
Para o presente trabalho será utilizado a abordagem e julgamentos de um único
decisor, resultando em julgamento individual.
Os fundamentos teóricos apresentados neste capítulo são importantes para um melhor
entendimento da multimetodologia proposta que será apresentada no próximo capítulo.
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3

MULTIMETODOLOGIA PROPOSTA
Este capítulo apresenta a proposta metodológica do presente trabalho, dividida em

quatro fases.
A primeira é referente à estruturação da situação problemática, que consiste na seleção
dos decisores do processo (stakeholders) e a construção dos Mapas Cognitivos.
A segunda fase está relacionada com a solução da situação problemática, aplicando-se
os dois primeiros modos do método Strategic Choice Approach (SCA).
A terceira fase consiste na solução do problema utilizando o método Analytic
Hierarchy Process com Ratings em substituição às comparações e julgamentos do Modo de
Comparação do SCA, bem como, a aplicação do modo Escolha para levantamento das
incertezas da alternativa selecionada.
A quarta e última fase apresenta a avaliação das ações potenciais (alternativas),
constituída pela análise das incertezas e aplicação dos pacotes de compromissos contemplados
no Modo Escolha do método SCA.
A figura 18 demonstra todas as fases e as respectivas etapas da metodologia proposta.
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FASE 1
3.1 Estruturação da Situação
Problemática
3.1.1 Identificação das características
do problema;
3.1.2 Identificação, análise e seleção
dos decisores;
3.1.3
Construção
dos
mapas
cognitivos;
3.1.4 Análise do mapa cognitivo
congregado.

FASE 4
3.4 Avaliações das Ações
Potenciais
3.4.1 Avaliações das incertezas;
3.4.2 Geração dos pacotes de
compromissos.

FASE 3
FASE 2
3.2 Solução da Situação
Problemática: Método Strategic
Choice Approach (SCA)
3.2.1 Modo Modelagem;
3.2.2 Modo Design.

3.3 Solução do Modelo
Multicritério: Multiple Criteria
Decision Analysis (MCDA)
3.3.1 Modo Comparação (SCA);
3.3.2 Construção da Estrutura
Hierárquica;
3.3.3 Analytic Hierarchy Process
(AHP) com ratings;
3.3.4 Modo Escolha (SCA).

Figura 18. Proposta para o problema. (Autor).

3.1

Estruturação da situação problemática
A estruturação do problema ocorre com a participação do facilitador e decisores,

levantando-se todas as características e informações da situação problemática, conforme
Mingers e Rosenhead (2004). A utilização de Mapas cognitivos, segundo Eden (2004)
permite a identificação dos clusters, elaborando em seguida, as Áreas de Decisão,
alternativas, critérios e subcritérios. A seguir inica-se a etapa para identificação das
características do problema.
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3.1.1 Identificação das características do problema
As características do problema são identificando aplicando-se os conhecimentos dos
decisores e facilitador, determinando o foco do problema, levantando-se objetivos, critérios,
subcritérios e alternativas viáveis, segundo Mingers e Rosenhead, 2004.
3.1.2 Identificação, análise e seleção dos decisores
Segundo Mitchell, Pyle e Wood (1997), a identificação, análise e seleção dos decisores
acontecem quando o facilitador realiza uma pesquisa, considerando os possíveis candidatos a
decisores quanto aos atributos poder e interesse. Schmeer (1999) sugere que o número de
entrevistados esteja entre 35 e 40 candidatos.
A identificação, análise e seleção dos decisores foram realizadas aplicando-se os nove
passos a seguir.
Finalidade da análise e identificação das informações
Neste passo realiza-se a busca pelos candidatos, conforme Brinkerhoff (1998),
identificando as pessoas que possuem as informações e conhecimento da situação
problemática, e utilizando entrevistas, identifica-se as vantagens e desvantagens que estes
candidatos relatam quanto a tomada de decisão e mobilização de recursos. As entrevistas e
registros das informações serão realizadas pelo facilitador.
Plano de ação e cronograma
O cronograma das ações para seleção dos decisores acontece utilizando-se tabela para
controle das ações imediatas. Esta trabela apresenta o cronograma de todas as etapas do
processo de análise e seleção dos decisores.
Definição de uma política de trabalho
Neste passo relaciona-se os candidatos a decisores da situação problemática as
características do problema, considerando os candidatos apresentam um conjunto de
habilidades e conhecimentos sobre a situação problemática.
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Identificação dos principais candidatos
Segundo Eden e Ackermann (1998), este passo define os principais candidatos a
seleção como decisores da situação problemática, aplicando-se entrevistas ou questionários
(este aplicado quando a entrevista não for possível), priorizando os candidatos que apoiam as
ações que estão sendo realizadas. As informações obtidas serão registradas, conforme figura
25, coluna (E) Posição.
Adaptação de ferramentas
Segundo Schmeer (1999), as ferramentas necessárias para obtenção de informações
dos candidatos a decisores são: reuniões, entrevistas, questionários, tabela de características
dos decisores. O próximo passo define a forma de obtenção de informações complementares.
Obtenção de informações dos decisores
As entrevistas ou questionários serão aplicadas neste passo para a obtenção de
informações complementares sobre os decisores, como função na organização em que atuam,
membro externo ou interno, alianças, poder, liderança e fonte de recursos disponíveis. O
próximo passo define a forma de preenchimento da tabela com as informações obtidas nas
entrevistas ou questionários aplicados.
Criação e preenchimento da tabela de decisores
O facilitador neste passo cria uma tabela, utlizando software específico, para posterior
preenchimento das informações obtidas nas entrevistas ou questionários (Apêndice I)
aplicados com os decisores.
Análise da tabela de decisores
A tabela contendo as informações dos candidatos a decisores será analisada,
organizando e priorizando as colunas, conforme figura 25.
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Utilização das informações obtidas
A ordem das colunas contendo as características, estabelecidas no passo anterior será
utilizada neste passo para definir os decisores priorizados no processo de estruturação do
problema e seleção da alternativa para solução da situação problemática.
3.1.3 Construção dos mapas cognitivos
Esta etapa corresponde à aplicação da ferramenta mapa cognitivo com a participação
dos decisores selecionados, direcionando as ações e conhecimentos técnicos para a
problemática de decisão. Para a construção dos mapas cognitivos foram realizados os
seguintes passos:
Rótulo para a situação problemática
O rótulo contendo o objetivo estratégico do problema será estabelecido pelo facilitador
em conjunto ou entrevistas individuais com decisores.
Elementos Primários de Avaliação (EPAs)
Os EPAs são definidos aplicando-se uma série de perguntas com os decisores,
realizadas pelo facilitador.
Neste passo o facilitador busca incentivar os decisores a informar os primeiros
objetivos, metas, valores e ações, evitando comentários e críticas, não proporcionando
interrupções e com registros das informações emitidas pelos decisores.
Construção e hierarquização dos conceitos
Neste passo transformam-se os EPAs em conceitos, para construção dos mapas
cognitivos individuais e posterior construção do mapa congregado. Eden e Ackermann (1998)
recomendam que a validação das informações contidas no mapa cognitivo deve ser realizada
em no máximo 24 horas.
Construção do mapa cognitivo congregado
A construção do mapa congnitivo congregado ocorre com a agregação dos conceitos
semelhantes dos mapas individuais.
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Segundo Montibeller e Belton (2006), as duas formas de construção do mapa cognitivo
congregado são: construção do mapa cognitivo congregado com o grupo de decisores e
construção do mapa cognitivo congregado utilizando os mapas individuais. A próxima etapa
apresenta a análise do mapa cognitivo congregado validado.

3.1.4 Análise do mapa cognitivo congregado
Esta etapa identifica as relações entre os conceitos do mapa congregado, identificando
os conceitos que apresentam conteúdos semelhantes, definindo-se os clusters do mapa
cognitivo congregado, e posterior associação destes conceitos às Areas de Decisão.

3.2 Solução da situação problemática: Método Strategic Choice Approach
(SCA)
A estrutução da situação problemática acontece aplicando-se a ferramenta Mapa
Cognitivo. Nesta etapa, aborda-se o problema com o método Strategic Choice Approach
(SCA). Em seguinda realiza-se a abordagem da situação problemática aplicando os quatro
modos do método SCA, de forma que todas as ações realizadas até o atual momento nesta
Fase seguem duas etapas, que correspondem aos modos Modelagem e Design, os quais serão
descritos a seguir.
3.2.1 Modo Modelagem
A definição do foco do problema (Áreas de Decisão) acontece nesta etapa, realizandose reuniões com os decisores selecionados.
3.2.2 Modo Design
A ferramenta Brainstorming é utilizada nesta etapa com os decisores selecionados no
definindo-se as Opções de Decisão, que representam os cursos de ação para cada Área de
Decisão e quando combinadas, definem as alternativas do problema.

71

3.3 Solução do Modelo Multicritério: Multiple Criteria Decision Analysis
(MCDA)
Nesta fase aplica-se um método de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) como
proposta alternativa ao Modo Comparação do SCA. Este modo na metodologia SCA é muito
subjetivo e de difícil aplicação. Neste trabalho é proposto o uso do AHP com abordagem
Ratings. A solução para uma situação problemática de decisão relaciona os objetivos,
critérios, alternativas contempladas e níveis de intensidade (ratings).
3.3.1 Modo de Comparação SCA
A avaliação dos Esquemas de Decisão é realizada nesta etapa, definindo-se as Áreas
de Comparação, denominadas critérios. O facilitador ou decisores podem realizar este
levantamento de critérios, considerando as propriedades essencial, isolável e controlável de
Ensslin e posterior avaliação das combinações das opções de decisão do modo Design com
análise das preocupações dos decisores sobre as consequências na escolha de um determinado
esquema de opção de decisão.
3.3.2 Construção da Estrutura Hierárquica
A construção da estrutura da hierárquica acontece organizando-se na parte superior o
objetivo principal, inserindo logo abaixo, os critérios, subcritérios (caso existam), alternativas
ou níveis de intensidade, estes últimos localizados na base da estrutura hierárquica.
3.3.3 Analytic Hierarchy Process (AHP) com ratings
O método AHP com Ratings é aplicado segundo Saaty (2008), comparando-se em
pares os elementos da estrutura hierárquica utilizando os julgamentos dos decisores. As
comparações permitem a construção das escalas de razão referentes a uma variedade de
dimensões tangíveis e intangíveis. Em seguida, defini-se a situação problemática em níveis
hierárquicos. A elaboração dos Ratings é realizada a partir de uma análise dos decisores sobre
os critérios estabelecidos.
Em seguida elabora-se as prioridades referentes as alternativas ou níveis de
intensidade, aplicando-se três etapas, são elas: formulação do problema, realização dos
julgamentos e desenvolvimento algébrico.
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3.3.4 Modo Escolha SCA
Nesta etapa inverstiga-se as incertezas relacionadas às alternativas priorizadas pelos
julgamentos do facilitador ou decisores durante aplicação método AHP, identificando-se as
áreas de incerteza e planejamento das ações para minimizar o grau de incerteza para cada
alternativa.

3.4 Avaliações das ações potenciais
Nesta fase aplicam-se duas etapas, a primeira corresponde às incertezas relacionadas
com as alternativas contempladas no método AHP. A segunda etapa está relacionada com um
conjunto de ações, denominadas de pacotes de compromissos, na tentativa de diminuição do
grau de incertaza para cada alternativa.
3.4.1 Avaliação das incertezas
A análise das incertezas dos Esquemas de Decisão ocorre investigando-se as dúvidas
relacionadas com a aplicação das alternativas de solução da situação problemática.
Os decisores ou faciliador decidirão como as incertezas podem ser sanadas, realizando
decisões passo a passo.
3.4.2 Geração dos pacotes de compromissos
Segundo Friend (2001), identificadas as Áreas de Incerteza, busca-se a redução dos
níveis de incerteza utilizando ações denominadas de Opções Exploratórias. Nesta etapa
geram-se as ações para diminuição dos níveis de incertezas relacionadas com as alternativas
do problema.
O próximo capítulo aborda a aplicação da proposta multimetodológica para a tomada
de decisão referente à modelagem e solução da situação problemática.
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4

APLICAÇÃO DA MULTIMETODOLOGIA PROPOSTA

PARA

REDUÇÃO

DE

IMPACTOS

AMBIENTAIS

NOS

RECURSOS HÍDRICOS
Este capítulo consiste na aplicação da proposta de trabalho com aplicação de
multimetodologia para a tomada de decisão referente à melhor alternativa para redução de
impactos ambientais nos recursos hídricos devido às atividades da indústria.

4.1

Estruturação da situação problemática
A modelagem do problema foi realizada através de uma reunião com os candidatos a

decisores. Questões sobre o entendimento de todas as características do problema e os fatores
envolvidos foram consideradas, bem como, as tarefas para se encontrar a solução da situação
problemática.
4.1.1 Identificação das características do problema de redução de impactos
As características do problema foram relacionadas aplicando-se o conhecimento dos
decisores e facilitador sobre o foco da situação problemática, considerando os objetivos,
critérios e alternativas para a redução dos impactos ambientais nos recursos hídricos pelos
resíduos líquidos oriundos das atividades industriais. A situação problemática está relacionada
com problemas multicritério do tipo escolha.
4.1.2 Identificação, análise e seleção dos decisores
O processo de identificação, análise e seleção de candidatos a possíveis tomadores de
decisão para este trabalho, que devem possuir o poder de influenciar nas decisões, apresentar
interesse em ações imediatas de melhoria, promover tomada de decisão e controlar as
incertezas, foi realizado nove passos, e as informações serão descritas a seguir.
4.1.2.1 Finalidade da análise e identificação das informações
A utilização dos decisores neste trabalho de pesquisa teve por finalidade obter
informações das pessoas relacionadas ao problema de contaminação em recursos hídricos.
Realizou-se a busca pelos candidatos, identificando-se pessoas com potencial para seleção
como decisores da presente situação problemática, com participação de apenas um facilitador
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(autor deste trabalho) e quantidades reduzidas dos recursos tempo de realização e
disponibilidade para viagens.
O recurso tempo foi definido segundo as características total, médio e reduzido,
enquanto disponibilidade e acesso a materiais com as seguintes descrições, respectivamente:
máxima, moderada, mínima; completo, parcial e mínimo. A tabela 14 representa as
características dos candidatos a decisores.
Tabela 14. Descrição das características dos candidatos à decisores. (Autor).

Organização

Função

Formação

Indústria

Diretor

Diversa

Secretaria de Meio Ambiente

Secretário (a) Geral

Diversa

Secretaria de Meio Ambiente

Pesquisador

Universidade

Docente

Universidade

Pesquisador

Biólogo / Físico / Químico /
Engenheiro Ambiental
Biólogo / Físico / Químico /
Engenheiro Ambiental
Biólogo / Físico / Químico /
Engenheiro Ambiental

4.1.2.2 Plano de ação e cronograma
A definição de datas para realização das ações de análise e seleção dos decisores foi
realizada de acordo com a tabela 15. Esta apresenta o cronograma de todos os passos deste
processo de análise para decisores.
Tabela 15. Cronograma dos passos para análise e seleção dos decisores. (Autor).

Passo 1
Passo 2
Passo 3
Passo 4
Passo 5
Passo 6
Passo 7
Passo 8
Passo 9

04/15
X
X
X
X

05/15

X
X
X
X
X
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4.1.2.3 Definição de uma política de trabalho
A análise dos decisores aconteceu logo após a definição da situação problemática, cuja
temática é redução dos impactos ambientais em recursos hídricos devido à ação das empresas
quanto ao processo de descarte e destinação final de resíduos líquidos, oriundos dos processos
industriais. Esta temática do problema é ideal para os candidatos contemplados a decisores,
tabela 15, devido as suas funções desempenhas nas organizações e formação acadêmica.
4.1.2.4 Identificando decisores-chave
Esta etapa foi realizada para levantamento do número máximo dos possíveis
interessados na temática deste problema apresentado, de forma que foi levado em
consideração o número de facilitadores do processo, os recursos necessários e características
dos candidatos.
O resultado do levantamento dos candidatos a decisores, bem como a organização de
atuação, função e formação acadêmica, estão descritos na tabela 16.
Tabela 16. Descrição dos candidatos à decisores. (Autor).

Número
candidato

Organização

Função

Formação

1

Universidade Estadual de Goiás

Docente

Biólogo

2

Universidade Estadual de Goiás

Docente

Biólogo

3

Universidade Estadual de Goiás

Docente

Químico

4

Universidade Estadual de Goiás

Pesquisador

5

Centro Universitário de Anápolis

Docente

6

Secretaria Estadual de Meio Ambiente

Pesquisador

7

Secretaria Estadual de Meio Ambiente

Administrador

8

Secretaria Estadual de Meio Ambiente

Pesquisador

9

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Administrador

10

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretário

Químico
Biólogo e
Químico
Engenheiro
Ambiental
Administrador
de Empresas
Químico
Administrador
de Empresas
Administrador
de Empresas
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4.1.2.5 Adaptação de ferramentas
As ferramentas, reuniões, entrevistas, questionários e tabela de características dos
decisores foram aplicados nesta etapa para obtenção de informações dos candidatos a
decisores.
Uma reunião do tipo entrevista com duração em média de 45 minutos, foi realizada
para cada candidato da tabela 16, aplicando-se também o modelo de questionário
desenvolvido por Schmeer (1999) e adaptado para este trabalho, Apêndice I, obtendo-se a
partir da figura 19, as características dos decisores. Estas informações foram desenvolvidas na
forma de tabela, utilizando o software Microsoft Office Excel 2007.

Figura 19. Representação das características dos decisores. (SCHMEER, 1999).

A tabela de características promove a identificação dos decisores que se opõem ou não
a implementação das ações para redução dos impactos ambientais em recursos hídricos, sua
posição quanto ao bloqueio ou a implementação das ações de trabalho, as vantagens e
desvantagens na implementação das ações, identificação de possíveis alianças dos decisores
na tentativa de influenciar nas decisões de outros participantes do processo, informa a
quantidade de recursos e sua capacidade de mobilizá-los, e determina o poder de atuação e
liderança dos decisores na tentativa em se opor ou auxiliar na implementação das ações para
redução dos impactos ambientais em recursos hídricos.
4.1.2.6 Obtenção de informações dos decisores
As informações dos decisores quanto a política de trabalho, metas, objetivos,
quantidade de recursos de controle, posição dentro da organização em que atua, poder e
liderança, foram obtidas utilizando as ferramentas entrevista e questionário, este corresponde
ao Apêndice I. Obtiveram-se as informações dos candidatos Administrador da Secretaria
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Estadual de Meio Ambiente do estado de Goiás via e-mail, devido a distância do local de
trabalho deste candidato em relação ao local de atuação do facilitador.
O registro e armazenamento das informações fornecidas pelos candidatos durante a
entrevista foi realizado, utilizando um banco de dados simples, desenvolvido no software
Microsoft Office Access 2007 pelo facilitador, garantindo o acompanhamento dos dados com
precisão.
As figuras 20 e 21 apresentam o layout dos formulários de cadastro de informações
pessoais e técnicas dos candidatos a decisores.

Figura 20. Formulário de registro das informações pessoais dos candidatos. (Autor).

Figura 21. Formulário de registro das informações técnicas dos candidatos. (Autor).
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4.1.2.7 Criação e preenchimento da tabela de decisores
O facilitador e autor deste trabalho realizou entrevistas utilizando questionário
(Apêndice I) com os candidatos referente às informações de posição frente a política da
organização em que atuam, fonte de recursos disponíveis, interesses, alianças, poder para
tomar decisões e liderança, estas inseridas inicialmente no banco de dados. As informações
obtidas foram organizadas de forma concisa e sistemática, utilizando a tabela dos decisores.
As quantidades de participantes contemplados para posterior seleção e análise, bem
como, funções de trabalho são descritos a seguir: 4 docentes, 3 pesquisadores, 1 secretário de
meio ambiente e 2 administradores públicos. A figura 22 representa o quadro desenvolvido
no software Microsoft Office Excel 2007 e preenchido com as informações fornecidas pelos
candidatos durante as entrevistas e aplicação do questionário.

Figura 22. Informações dos candidatos a decisores da situação problemática. (Autor).

4.1.2.8 Análise da tabela de decisores
A tabela contendo as informações dos candidatos a decisores foi analisada,
concluindo-se informações referentes às características poder e liderança, conhecimento sobre
a política da organização, posição sobre a política da organização, vantagens e desvantagens
da política da organização, decisores que podem formar alianças.
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Inicialmente realizou-se uma análise de poder quanto a utilização dos recursos
disponíveis e liderança, dividindo os candidatos da tabela de decisores preenchida, em quatro
grupos. O grupo 1 que corresponde aos candidatos que apresentaram alto poder e liderança, o
grupo 2 que representa poder e liderança médio, o grupo 3 que corresponde ao poder
moderadamente alto, porém não apresentam liderança e, o grupo 4, que representa os
candidatos com baixo poder e liderança.
A tabela 17 representa o resultado da análise do poder e liderança dos candidatos a
decisores e suas respectivas distribuições nos grupos estabelecidos.
Tabela 17. Análise dos resultados de poder e liderança dos candidatos a decisores. (Autor).

Grupo 1
Administrador
Secretaria Estadual
de Meio Ambiente

Grupo 2
Administrador
Secretaria Municipal
de Meio Ambiente
Secretário
Secretaria Municipal
de Meio Ambiente

Grupo 3
Docente
Universidade
Estadual de Goiás
Pesquisador
Universidade
Estadual de Goiás
Docente
Centro Universitário
de Anápolis
Pesquisador
Secretaria Estadual
de Meio Ambiente

Grupo 4
Docente
Universidade
Estadual de Goiás
Docente
Universidade
Estadual de Goiás
Pesquisador
Secretaria Estadual
de Meio Ambiente

O conhecimento dos candidatos pertencentes a cada grupo, tabela 16, foi analisado,
criando-se a tabela 18, que relaciona o poder e liderança para atuação na política da
organização com o conhecimento sobre a problemática de decisão.
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Tabela 18. Relação das características poder e liderança com o conhecimento dos candidatos a decisores. (Autor).

Número do Grupo
Grupo 1

Nível 1
Administrador
Secretaria Estadual
de Meio Ambiente

Nível 2

Nível 3

Administrador
Secretaria Municipal
de Meio Ambiente
Secretário
Secretaria Municipal
de Meio Ambiente
Grupo 2
Docente
Universidade
Estadual de Goiás
Docente
Universidade
Estadual de Goiás
Docente
Universidade
Estadual de Goiás
Pesquisador
Universidade
Estadual de Goiás
Grupo 3

Grupo 4

Docente
Centro
Universitário de
Anápolis
Pesquisador
Secretaria Estadual
de Meio Ambiente
Pesquisador
Secretaria Estadual
de Meio Ambiente
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A análise de posição dos candidatos foi realizada, relacionando com as demais
características da tabela preenchida com informações dos decisores. Esta análise resultou nas
informações organizadas, conforme figura 23.

5.1.2.9 Utilização das informações obtidas

Figura 23. Posição dos candidatos a decisores para as demais características. (Autor).

As informações obtidas nos passos anteriores desta metodologia de análise e seleção
de decisores foram analisadas neste passo, priorizando as características poder, liderança,
posição, recursos disponíveis e demais informações. A figura 24 representa a organização
descrita anteriormente, bem como a seleção dos decisores para parciticipação na problemática
de decisão para redução dos impactos ambientais em recursos hídricos, que sugere as
prioridades de análise das características dos candidatos, nesta Fase do trabalho.
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Figura 24. Análise e posição final dos candidatos a decisores. (Autor).

A aplicação dos nove passos para análise e seleção dos decisores da situação
problemática, resultou nas seguintes informações: O candidato a decisor 7 é líder dentro da
organização em que atua, porém, o candidato 8 não apresentou esta característica. Estes
candidatos a decisores possuem alto e poder médio, elevada capacidade de mobilizar recursos,
porém, suas respectivas posições finais aos ideais na tomada de decisão para a situação
problemática dentro da organização foram de oposição moderada. O Candidato nº 9
apresentou poder médio para atuação nas decisões, caracterizou-se como um líder dentro da
organização, porém sua posição frente à situação problemática foi de opositor e apresentou
capacidade média para mobilizar os recursos disponíveis.
Os candidatos a decisores 7, 8 e 9, que apresentaram posições dos tipos opositores
moderados e opositor, respectivamente, às ideias para redução dos impactos ambientais em
recursos hídricos, identificaram as seguintes desvantagens na tomada de decisão: participação
de órgãos municipais dificultam as tomadas de decisões, aumento dos custos dos processos
industriais e resultados em longo prazo quanto à formação dos cidadãos para o segmento
educação ambiental. Os participantes 2 e 3 não apresentaram liderança dentro da organização
em que atuam, e com poderes de atuação baixo e médio, respectivamente. Para os candidatos
6 e 10 apresentaram características desfavoráveis para a atuação na situação problemática, são
elas: posição neutra quanto ao interesse de atuação, e poderes dos tipos baixo e médio.
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Os candidatos a decisores 1, 4 e 5 apresentaram poder médio, com posições finais
moderadas de apoio às decisões, quantidades médias e elevadas de recursos para a tomada de
decisões, bem como, capacidades de mobilizar os recursos disponíveis e alto conhecimento da
situação problemática, possuem ainda liderança como característica para atuação na tomada
de decisão, exceto o candidato a decisor 4. Estes candidatos (1, 4 e 5) identificaram os
seguintes benefícios na aplicação das ações para redução de impactos ambientais em recursos
hídricos: melhoria dos métodos de descarte, maior rigidez na aplicação das leis ambientais e
inovação das técnicas de tratamento para os efluentes industriais.
Os decisores selecionados para atuação neste trabalho de pesquisa e realização de
decisões foram os cadidatos 1, 4 e 5, pois suas características quanto ao poder de atuação,
liderança dentro das organizações, posição frente à situação problemáticca, quantidade e
capacidade de mobilizar recursos, são favoráveis na tomada de decisão para redução dos
impactos ambientais em recursos hídricos.
A análise e seleção dos decisores para a participação neste trabalho se fez necessário,
considerando que em uma situação problemática, os decisores podem apresentar objetivos e
interesses conflitantes, porém, estes indivíduos apresentam como característica importante, o
interesse em ações imediatas de melhorias. Os decisores quando selecionados por um método
validado possuem um elevado conhecimento sobre o segmento em que atuam. Esta análise e
seleção de decisores para atuação na situação problemática e tomada de decisão permite a
implementação de ações com possibilidade de atingir os objetvos desejáveis. Por fim, a
participação dos decisores possbilita o domínio dos extremos de uma situação problemática,
são eles: domínio e entedimento do problema e domínio das soluções viáveis para o problema.
4.1.3 Construção dos mapas cognitivos
A ferramenta mapa cognitivo foi aplicada com a participação de três decisores
definidos e selecionados para um total de 10 candidatos, direcionando as ações e
conhecimentos técnicos dos decisores no processo para melhoramento de aspectos ambientais
para recursos hídricos, de acordo com os quatro passos que serão descritos a seguir.
4.1.3.1 Rótulo para a Situação Problemática
O objetivo estratégico ou fundamental para melhoramento dos aspectos ambientais de
recursos hídricos do tipo afluente, do município de Anápolis, foi definido com aplicação de
entrevistas individuais com os três decisores, os quais determinaram os seguintes focos de
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atuação: Análise dos impactos ambientais, classificação dos resíduos, educação ambiental,
fiscalização ambiental, participantes do processo, tratamento dos resíduos e utilização dos
recursos hídricos.
4.1.3.2 Elementos Primários de Avaliação (EPAs)
Os decisores do processo definiram durante a entrevista individual realizada pelo
facilitador, os Elementos Primários de Avaliação segundo os três decisores selecionados, de
forma simples e com poucos detalhes explicativos, os quais são apresentados nas tabelas 19,
20 e 21.
Tabela 19. Elementos primários de avaliação gerados durante entrevista com decisor 1. (Autor).

EPAs decisor 1
Avaliar impactos ambientais nos recursos hídricos
Utilização dos recursos hídricos como locais de descarte
Tratamento de resíduos líquidos (efluentes)
Aplicação de legislação ambiental com diferentes âmbitos
Selecionar os participantes do processo

Nº do conceito no
mapa cognitivo
individual
2
3
17
24
7

Tabela 20. Elementos primários de avaliação gerados durante entrevista com decisor 2. (Autor).

EPAs decisor 2
Formação do cidadão quanto à educação ambiental
Seleção dos participantes do processo
Considerar técnicas de tratamento de resíduos
Inserção de uma política ambiental eficiente
Considerar os profissionais participantes do processo
Estudar os impactos ambientais nos recursos hídricos
Avaliação dos parâmetros dos recursos hídricos

Nº do conceito no
mapa cognitivo
individual
2
3
4
5
22
6
27

Tabela 21. Elementos primários de avaliação gerados durante entrevista com decisor 3. (Autor).

EPAs decisor 3
Avaliação das propriedades dos resíduos líquidos
Determinar o período de análise nos resíduos
Participação do poder público e iniciativa privada
Realizar tratamento primário, secundário e terciário
Análise da qualidade dos afluentes das bacias

Nº do conceito no
mapa cognitivo
individual
2
6
12
15
21
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A aplicação deste passo da metodologia possibilitou ao facilitador a obtenção dos
objetivos, metas, valores e ações para posterior estruturação e tomada de decisão da situação
problemática contemplada no presente trabalho.
4.1.3.3 Construção e hierarquização dos construtos
Os Elementos Primários de Avaliação foram transformados em conceitos. Por meio de
perguntas aos decisores sobre a importância dos conceitos-meio, “por que isso é importante?”,
Why is that important? (WITI), obteve-se os valores estratégicos. De forma inversa,
perguntou-se aos decisores como é possível a obtenção de cada conceito, determinando os
conceitos-fim relativos ao melhoramento dos aspectos ambientais de recursos hídricos. Este
passo foi importante para estruturar a análise do mapa cognitivo congregado. As figuras 25,
26 e 27 representam os mapas cognitivos individuais validados com os decisores 1, 2 e 3.
Estes mapas foram construídos utilizando o software CmapTools, versão 5.05.01. Os
conceitos-cauda na base dos mapas representam o início das linhas de argumentação que
levam a identificação dos conceitos estratégicos (conceito-fim), utilizando também os
Elementos Primários de Avaliação (EPAs).
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Figura 25. Mapa cognitivo individual validado com o decisor 1. (Autor).
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Figura 26. Mapa cognitivo individual validado com o decisor 2. (Autor).
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Figura 27. Mapa cognitivo individual validado com o decisor 3. (Autor).
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A organização dos EPAs, hierarquização dos conceitos, identificação das linhas de
argumentação (clusters individuais) e construção dos mapas cognitivos individuais foram
realizados em um intervalo de 18 horas, seguindo as recomendações de Eden e Ackermann
(1998), que afirmam que todas estas ações devem ser realizadas no máximo em 24 horas.
A validação dos mapas individuais foi realizada com aplicação de novas reuniões com
os decisores, garantindo que os mapas representassem o que realmente os decisores
transmitiram durante as entrevistas, bem como, possíveis mudanças de opinião e conclusão
final sobre os conceitos estabelecidos.
4.1.3.4 Construção do mapa cognitivo congregado
A relação entre os mapas individuais acontece por meio da agregação entre conceitos
semelhantes, porém, conceitos distintos produzem novas linhas de argumentação.
O mapa cognitivo agregado, Apêndice III, representa a agregação dos conceitos para
os três decisores, bem como, figura 28 que apresenta uma melhor visualização dos conceitos 1
e 2, que podem ser atingidos a partir dos respectivos conceitos 4, 15, 16, 17, 18 e 19; 5, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Ensslin et al. (1998) afirma que um conceito pode levar a dois ou
mais conceitos ou vários conceitos podem levar a um conceito apenas, pois esta situação
ocorre com frequência em ambientes complexos de decisão.

Figura 28. Expansão de dois conceitos do mapa agregado utilizando o software Cmaptools. (Autor).

O facilitador, neste passo, estimulou os decisores a pensarem em conteúdos não
mencionados durante as entrevistas individuais, destacando a criatividade e percepção de

90

temas que, possivelmente não seriam contemplados durante a construção dos mapas
cognitivos individuais.
Utilizou-se os mapas individuais, agregado e entrevistas individuais com os decisores,
iniciando pelos participantes mais influentes quanto ao poder de decisão e interesse, para a
construção do mapa congregado. Esta abordagem permitiu aos decisores demonstração de
toda a sua experiência, valores, conhecimento e opinião sobre a situação problemática, de
forma que os participantes não permaneceram constrangidos ou inibidos durante as
entrevistas.
Ao término do passo 4 reuniu-se os três decisores para apresentação dos mapas
cognitivos individuais e agregado, onde foi possível a validação do mapa e obtendo-se o mapa
congregado com a inserção e alteração de construtos já existentes. Não foram divulgados
nomes dos participantes em relação aos mapas individuais.
4.1.4 Análise do mapa cognitivo congregado
Esta etapa do trabalho foi realizada com o intuito de identificar a relação entre os
conceitos do mapa cognitivo congregado, observando a hierarquia dos conceitos. A figura 29
apresenta o mapa de grupo validado ou mapa cognitivo congregado.

Figura 29. Mapa cognitivo de grupo ou congregado. (Autor).
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A identificação dos clusters foi realizada, utilizando o mapa congregado. Os conceitos
comuns foram identificados através de ligações de representação. A tabela 22 descreve os
clusters relacionados com os conceitos dos mapas cognitivos individuais que os originaram.

Tabela 22. Ligação dos clusters com os mapas individuais dos decisores. (Autor).

Número
do cluster
1
2
3
4
5
6

Descrição do cluster
Métodos de descarte
Participantes do processo
Política ambiental
Técnicas de tratamento
Avaliação da degradação
ambiental
Educação ambiental

Mapa
decisor 1
X
X
X
X

Mapa
decisor 2

Mapa
decisor 3

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

A descrição dos clusters com mesmo significado foi realizada, bem como os nomes de
representação, os demais clusters foram absorvidos e divididos para a melhor análise da
situação problemática. Importante citar que o mapa do decisor 1 originou 6 clusters, enquanto
que, os mapas dos decisores 2 e 3 originaram 5 e 3 clusters, respectivamente. Ainda de acordo
com a tabela 22, o cluster Métodos de descarte foi originado somente pelo mapa do decisor 1,
portanto, este cluster não foi modificado em relação as ligações de influência e descrição.
Os contextos de todos os clusters gerados são melhores descritos, conforme as cores
no mapa congregado e as informações a seguir:
Cluster 1 (Azul): Métodos de descarte dos resíduos líquidos gerados nas atividades
industriais ou destinação final dos efluentes pós tratamento;
Cluster 2 (Amarelo): Participantes do tipo empresas e órgãos públicos, que intregram o
processo de tratamento e destinação final dos efluentes industriais;
Cluster 3 (Verde): Política ambiental para administração das relações entre governo/empresa
com o meio ambiente e os recursos hídricos disponíveis;
Cluster 4 (Vermelho): Técnicas básicas e avançadas de tratamento para os resíduos líquidos
gerados nas atividades industriais;
Cluster 5 (Cinza): Avaliação dos impactos ambientais nos corpos hídricos receptores dos
efluentes industriais;
Cluster 6 (Rosa): Formação do cidadão quanto construção de valores sociais, conhecimentos,
habilidades e competências para a conservação do meio ambiente e recursos hídricos.
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A próxima fase de aplicação da multimetodologia apresenta a solução da situação
problemática com utilização dos modos Modelagem e Design do método SCA, solução do
modelo multicritério com aplicação do modo Comparação do método SCA, construção da
estrutura hierárquica, seleção da melhor alternativa utilizando o método AHP e aplicação do
modo Escolha do método SCA. As avaliações das ações potenciais foram analisadas com a
avaliação das incertezas e aplicação dos pacotes de compromissos.

4.2 Solução da situação problemática: Método Strategic Choice Approach
(SCA)
A solução para a situação problemática foi realizada, aplicando-se os quatro modos do
método Strategic Choice Approach (SCA). Posteriormente aplicou-se o método Analytic
Hierarchy Process (AHP) com Ratings.
Método Strategic Choice Approach (SCA)
A situação problemática de redução de impactos ambientais em recursos hídricos foi
estruturada aplicando-se a ferramenta Mapa Cognitivo e o conhecimento dos decisores
selecionados. Nesta etapa, abordou-se o problema com o método Strategic Choice Approach
(SCA), aplicando-se os quatros modos deste método, são eles: Modelagem, Design,
Comparação e Escolha. A aplicação dos quatro modos do método SCA permite ao facilitador
modelar e entender as principais características da situação problemática.
4.2.1 Modo de Modelagem
Uma reunião com os três decisores selecionados aconteceu no dia 22 de Maio de 2015,
a qual havia sido agendada anteriormente, para identificação das Áreas de Decisão da situação
problemática, redução dos impactos ambientais nos recursos hídricos. A tabela 23 representa
as descrições das Áreas de decisão, bem como os rótulos. Os cluters 5 e 6 não foram
considerados, pois segundo análise dos decisores, o cluster 5 não garante o local ideal para
realização das análises no efluente tratato e considera-se difícil a determinação do cluster 6
sobre em qual nível de formação o cidadão deve receber a formação educacional ambiental.
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Tabela 23. Descrição das áreas de decisão identificadas. (Autor).

Áreas de decisão
Qual(is) são o(s) participantes(s) que integra(m) o
processo de tratamento e destinação final para os
efluente(s)?
Qual(is) a(s) leis para controle do(s) parâmetro(s)
ambiental(is) relacionada(s) com o(s) órgão(s) público(s)
e a(s) empresa(s) podem ser aplicada(s)?
Qual(is) são a(s) técnica(s) de tratamento para o(s)
resíduo(s) líquido(s) gerado(s) na(s) atividade(s)
industrial(is)?
Qual(is) são o(s) método(s) de descarte(s) para o(s)
efluente(s) após o tratamento do(s) resíduo(s) líquido(s)?

Rótulo
PART_PROC?
LEGISL_AMB?
TECN_TRAT?
MET_DESC?

As Áreas de Decisão selecionadas como foco da situação problemática, segundo
decisão conjunta com os decisores e aplicação dos critérios, ligação com outras Áreas de
Decisão, controle das áreas pelos decisores, importância das consequências e urgência na
tomada de decisão, são representadas na forma de elo de decisão, representando a diferença
em considerar as Áreas de Decisão em conjunto ou isoladamente conforme figura 30.

LEGISL_AMB?

MET_ DESC?

PART_PROC?

TECN_TRAT?

Figura 30. Grafo das áreas de decisão, elo e foco de decisão do trabalho. (Autor).
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O foco do problema de redução dos impactos ambientais nos recursos hídricos está em
todas as quatro áreas de decisão escolhidas, são elas: participantes do processo, legislação
ambiental vigente, técnicas para tratamento dos resíduos líquidos e descarte dos resíduos
líquidos gerados nas atividades industriais.
4.2.2 Modo de Design
A ferramenta Brainstorming foi utilizada com os decisores selecionados no trabalho
no dia 22 de Maio de 2015, definindo-se as Opções de Decisão, que são excludentes entre si.
Estas opções representam os cursos de ação para cada Área de Decisão estabelecida no modo
Modelagem.
A tabela 24 apresenta as Opções de Decisão estabelecidas para cada Área de Decisão,
bem como, os rótulos das respectivas áreas.
Tabela 24. Áreas de decisão com as respectivas opções de decisão. (Autor).

Áreas de Decisão

Opções de Decisão
Governo do Estado de Goiás;

Qual(is)
são
o(s)
participantes(s)
que Governo do Estado de Goiás
intregra(m) o processo de Municípios;
tratamento e destinação final
para os efluente(s)?
Empresas Privadas e Universidades;

Rótulo
e

Qual(is) a(s) leis para
Leis ambientais federais e estaduais;
controle do(s) parâmetro(s)
ambiental(is) relacionada(s) Leis ambientais federais, estaduais e
com o(s) órgão(s) público(s)
e a(s) empresa(s) podem ser municipais;
aplicada(s)?

PART_PROC?

LEGISL_AMB?

Tratamento primário;
Qual(is) são a(s) técnica(s) de Tratamento secundário;
tratamento
para
o(s)
resíduo(s)
líquido(s) Tratamento por processo oxidativos
gerado(s) na(s) atividade(s) avançados;
industrial(is)?
Reaproveitamento e reciclagem;
Qual(is) são o(s) método(s) Descarte acima da captação;
de descarte(s) para o(s)
efluente(s) após o tratamento Descarte abaixo da captação;
do(s) resíduo(s) líquido(s)?

TECN_TRAT?

MET_DESC?
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A figura 31 representa a estrutura gráfica dos esquemas de opções de decisão viáveis,
contendo 24 alternativas. Uma análise de incompatibilidade e viabilidade foi realizada pelo
facilitador sobre um total de 48 esquemas de opções de decisão.

Figura 31. Esquemas de Opções de Decisão viáveis da situação problemática. (Autor).
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A análise de incompatibilidade e viabilidade das opções para os esquemas de opções
de decisão foi realizada considerando que, as opções de decisão, tratamento primário;
reaproveitamento e reciclagem não são suficientes para o tratamento dos resíduos líquidos
gerados pelas atividades industriais. O tratamento primário promove somente à transformação
física dos resíduos, enquanto que o reaproveitamento e reciclagem realizam a transformação
física e química, porém prolongam muito toda a atividade industrial, não garantindo que
somente esta opção degrede de forma correta os resíduos líquidos.
O Apêndice II apresenta todos os Esquemas de Opções de Decisão, totalizando 48
alternativas.

4.3 Solução do Modelo Multicritério: Multiple Criteria Decision Analysis
(MCDA)
Esta fase apresenta o método multicritério de apoio à decisão (MCDA) com aplicação
do método Analytic Hierarchy Process (AHP) com ratings para substituir o modo
comparação do método SCA.
4.3.1 Modo de Comparação
As Áreas de Comparação foram obtidas pela avaliação dos esquemas de opções de
decisão do modo Design do método SCA, utilizando-se a avaliação das combinações das
opções de decisão, levando-se em consideração as preocupações dos decisores sobre as
consequências na escolha de uma determinada alternativa, esta realizada em grupo no dia 31
de Agosto de 2015. A tabela 25 apresenta as Áreas de Comparação estabelecidas.
Tabela 25. Áreas de comparação do trabalho. (Autor).

Áreas de Comparação
Rótulo
Compromisso
e
interesse
das
organizações
participantes do processo na redução dos impactos
COMPROMETIMENTO
ambientais nos recursos hídricos.
Garantia de preservação dos recursos hídricos com à
GARANTIA_PRESERVAÇÃO
aplicação das leis ambientais brasileiras vigentes.
Eficiência das técnicas de tratamento para a redução
dos compostos poluidores gerados nas atividades
EFICIÊNCIA_TÉCNICA
industriais.
Viabilidade quanto ao local de destinação final para os
resíduos líquidos descartados no corpo hídrico receptor VIABILIDADE_DESTINAÇÃO
pós-tratamento.
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Áreas de Comparação serão denominados critérios para utilização no Modo
Comparação, especialmente na aplicação do Método AHP com abordagem Ratings. Portanto,
estes critérios devem cumprir os axiomas de Ensslin et al., (2001), isolável, essencial e
controlável. A tabela 26 apresenta os critérios e os axiomas a serem cumpridos.
Tabela 26. Axiomas das Áreas de Comparação (Critérios). (Autor).

Área de Comparação (Critérios)
Comprometimento das organizações:
Compromisso
e
interesse
das
organizações participantes do processo
na redução dos impactos ambientais nos
recursos hídricos.

Garantia de Preservação:
Garantia de preservação dos recursos
hídricos com à aplicação das leis
ambientais brasileiras vigentes.

Eficiência Técnica:
Eficiência das técnicas de tratamento
para a redução dos compostos
poluidores gerados nas atividades
industriais.

Viabilidade para destinação final:
Viabilidade quanto ao local de
destinação final para os resíduos
líquidos descartados no corpo hídrico
receptor pós-tratamento.

É isolável?

É essencial?

É controlável?

Sim, esta área de
comparação busca
o interesse dos
órgãos públicos e
empresas
na
participação
do
processo.

Sim, pois sem
esta
área
de
comparação não
fica caracterizado
o
comprometimento
e interesse dos
partcipantes.

Sim,
pois
é
possível definir o
grau
de
comprometimento
e interesse dos
participantes
do
processo.

Sim, apenas esta
área
de
comparação está
relacionada com
as leis ambientais
vigentes.

Sim,
as
ambientais
importantes
tentativa
minimizar
impactos
ambientais.

Sim, de acordo
com o âmbito e
intensidade
da
degradação
é
possível
definir
quais leis são
cabíveis e valores
quanto a multas.

Sim, somente esta
área
de
comparação está
relacionada com
as técnicas de
tratamento
de
resíduos líquidos.

Sim, esta área
garante
o
tratamento
dos
resíduos gerados
nas
atividades
industriais.

Sim, esta área
determina
o
quanto é viável o
descarte
dos
resíduos, e não
está
ligada
a
nenhuma
outra
área
de
comparação.

Sim, pois mede
exatamente
as
Sim, pois esta vantagens
e
área determinada desvantagens de
como os resíduos acordo com a
serão descartados. forma selecionada
de descarte dos
resíduos líquidos.

leis
são
na
de
os

Sim, esta área de
comparação mede
a eficiência no
tratamento
dos
resíduos líquidos.
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Os critérios estabelecidos apresentam como características a homogeneidade e
indepedência. A primeira representa que os critérios são elementos de um mesmo nível dentro
da estrutura hierárquica e possuem o mesmo grau de importância. A segunda característica
apresenta os critérios como elementos de um nível da hierarquia excludentes entre si, e
quando comparados par a par, os pesos são independentes das alternativas ou níveis de
intensidade.
4.3.2 Construção da Estrutura Hierárquica
A construção da estrutura hierárquica, a partir da avaliação das combinações das
opções de decisão, considerando as preocupações dos decisores sobre as consequências de
escolha para uma alternativa, permitiu a definição dos critérios e os níveis de intensidade para
a situação problemática, redução dos impactos ambientais nos recursos hídricos causados
pelos resíduos líquidos das atividades industriais. A figura 32 representa a estrutura
hierárquica com os respectivos critérios.

.
Figura 32. Estrutura hierárquica para redução dos impactos ambientais. (Autor).

Os Ratings foram estabelecidos para cada critério, isto é, foram definidos os níveis de
intensidade. A construção dos Ratings foi realizada levando-se em consideração as Áreas de
Comparação (Critérios). Os três decisores selecionados neste trabalho realizaram a criação
dos Ratigns, conforme figura 33.
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Figura 33. Níveis de intensidade da situação problemática. (Autor).

As tabelas 27 a 30 descrevem os significados dos níveis de intensidade para cada
critério.
Tabela 27. Níveis de intensidade do critério Comprometimento das Organizações. (Autor).

---

Níveis de intensidade

CO1

Comprometimento do tipo
apoio das empresas ou órgãos
públicos

CO2

Comprometimento do tipo
imparcial das empresas ou
órgãos públicos

CO3

Comprometimento do tipo
oposição das empresas ou
órgãos públicos

Significado
Compromisso e interesse do tipo apoio
quanto à participação no processo de
redução dos impactos ambientais nos
recursos hídricos.
Compromisso e interesse do tipo imparcial
quanto à participação no processo de
redução dos impactos ambientais nos
recursos hídricos.
Compromisso e interesse do tipo oposição
quanto à participação no processo de
redução dos impactos ambientais nos
recursos hídricos.

Tabela 28. Níveis de intensidade do critério Garantia de Preservação. (Autor).

--GP1
GP2
GP3

Níveis de intensidade
Garantia de 90% a 100% na
preservação dos recursos
hídricos
Garantia de 70% a 89% na
preservação dos recursos
hídricos
Garantia de 50% a 69% na
preservação dos recursos
hídricos

Significado
Garantia de 90% a 100% na preservação
dos recursos hídricos com aplicação das
leis ambientais brasileiras vigentes.
Garantia de 70% a 89% na preservação dos
recursos hídricos com aplicação das leis
ambientais brasileiras vigentes.
Garantia de 50% a 69% na preservação dos
recursos hídricos com aplicação das leis
ambientais brasileiras vigentes.
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Tabela 29. Níveis de intensidade do critério Eficiência Técnica. (Autor).

---

Níveis de intensidade

ET1

Eficiência de 75% a 100% das
técnicas de tratamento para os
resíduos líquidos

ET2

Eficiência de 50% a 74% das
técnicas de tratamento para os
resíduos líquidos

ET3

Eficiência menor que 50%
das técnicas de tratamento
para os resíduos líquidos

Significado
Eficiência de 75% a 100% no tratamento
dos compostos poluidores gerados nas
atividades industriais com aplicação das
técnicas de tratamento.
Eficiência de 50% a 74% no tratamento dos
compostos
poluidores
gerados
nas
atividades industriais com aplicação das
técnicas de tratamento.
Eficiência menor que 50% no tratamento
dos compostos poluidores gerados nas
atividades industriais com aplicação das
técnicas de tratamento.

Tabela 30. Níveis de intensidade do critério Viabilidade para Destinação Final. (Autor).

--VDF1

VDF2

VDF3

Níveis de intensidade
Viabilidade do tipo vantagens
maior do que as desvantagens
(V>D) no descarte dos
efluentes industriais
Viabilidade do tipo vantagens
iguais as desvantagens (V=D)
no descarte dos efluentes
industriais
Viabilidade do tipo vantagens
menor do que as desvantagens
(V<D) no descarte dos
efluentes industriais

Significado
Mais Vantagens do que as desvantagens
(V>D) para as organizações no descarte dos
efluentes industriais nos corpos hídricos
receptores.
Vantagens iguais as desvantagens (V=D)
para as organizações no descarte dos
efluentes industriais nos corpos hídricos
receptores.
Menos Vantagens do que as desvantagens
(V<D) para as organizações no descarte dos
efluentes industriais nos corpos hídricos
receptores.

4.3.3 Analytic Hierarchy Process (AHP) com ratings
O método AHP desenvolvido neste trabalho foi realizado seguindo três passos, os
quais serão descritos a seguir.
4.3.3.1 Comparação par a par dos elementos da estrutura hierárquica
Neste passo, as comparações par a par dos critérios e níveis de intensidade foram
realizadas utilizando os julgamentos de um único decisor (facilitador) com aplicação do
software SuperDecision, versão 8.5. Realizaram-se estas comparações considerando a Escala
Fundamental de Saaty.
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A sequência das ações neste passo 1 foram realizadas, segundo tabelas de 31 a 35, que
apresentam as comparações realizadas pelo facilitador para os critérios e níveis de
intensidade, respectivamente.

Tabela 31. Comparação dos critérios à luz do objetivo Reduzir impactos ambientais nos recursos hídricos. (Autor).

COMPARAÇÃO DOS CRITÉRIOS À LUZ DO OBJETIVO
CRITÉRIOS

Comprometimento
das organizações

Eficiência
técnica

Garantia de
preservação

Viabilidade
destinação final

Autovetor

Comprometimento
das organizações

1

1

5

3

0,396

Eficiência técnica

1

1

5

3

0,396

1/5

1/5

1

1

0,091

1/3

1/3

1

1

0,117

Garantia de
preservação
Viabilidade para
destinação final

RC = 0,012 / Max = 0,09

A tabela 31 indica que, os critérios comprometimento das organizações e eficiência
técnica possuem igual importância no tratamento de recusos hídricos e ambos apresentam
grande importância em relação ao critério garantia de preservação e importância pequena,
quando comparados com o critério viabilidade destinação final. O valor final para a Razão
de Consistência (RC) é de 0,012. Este valor indica que os julgamentos do facilitador para os
critérios são considerados consistentes, segundo valores aceitáveis de Saaty para a matriz de
ordem igual a 4.

Tabela 32. Comparação dos níveis de intensidade à luz do critério Comprometimento das Organizações. (Autor).

COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE INTENSIDADE À LUZ DOS CRITÉRIOS
NÍVEIS DE
INTENSIDADE

CO1

CO2

CO3

Autovetor

Idealizado

CO1

1

4

7

0,705

1,000

CO2

1/4

1

3

0,211

0,299

CO3

1/7

1/3

1

0,084

0,119

RC = 0,031 / Max = 0,05

A tabela 32 indica que para o critério Comprometimento das Organizações, o nível
de intensidade comprometimento do tipo apoio das empresas ou órgãos públicos (CO1)
apresenta importância moderada e muito forte quando comparado aos níveis de intensidade
comprometimento do tipo imparcial das empresas ou órgãos públicos (CO2) e
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comprometimento do tipo oposição das empresas ou órgãos públicos (CO3),
respectivamente. O valor final para a Razão de Consistência (RC) é de 0,031. Este valor
indica que os julgamentos do facilitador para estes níveis de intensidade são considerados
consistentes, segundo valores aceitáveis de Saaty para a matriz quadrada de ordem igual a 3.

Tabela 33. Comparação dos níveis de intensidade à luz do critério Eficiência Técnica. (Autor).

COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE INTENSIDADE À LUZ DOS CRITÉRIOS
NÍVEIS DE
INTENSIDADE

ET1

ET2

ET3

Autovetor

Idealizado

ET1

1

3

5

0,648

1,000

ET2

1/3

1

2

0,230

0,355

ET3

1/5

1/2

1

0,122

0,188

RC = 0,003 / Max = 0,05

A tabela 33 indica que para o critério Eficiência Técnica, o nível de intensidade
eficiência de 75% a 100% das técnicas de tratamento para os resíduos líquidos (ET1)
apresenta pequena e grande importância quando comparado aos níveis de intensidade
eficiência de 50% a 74% das técnicas de tratamento para os resíduos líquidos (ET2) e
eficiência menor que 50% das técnicas de tratamento para os resíduos líquidos (ET3),
respectivamente. O valor final para a Razão de Consistência (RC) é de 0,003. Este valor
indica que os julgamentos do facilitador para estes níveis de intensidade são considerados
consistentes, segundo valores aceitáveis de Saaty para a matriz quadrada de ordem igual a 3.

Tabela 34. Comparação dos níveis de intensidade à luz do critério Garantia de Preservação. (Autor).

COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE INTENSIDADE À LUZ DOS CRITÉRIOS
NÍVEIS DE
INTENSIDADE

GP1

GP2

GP3

Autovetor

Idealizado

GP1

1

3

6

0,655

1,000

GP2

1/3

1

3

0,250

0,382

GP3

1/6

1/3

1

0,095

0,145

RC = 0,017 / Max = 0,05

A tabela 34 indica que para o critério Garantia de Preservação, o nível de
intensidade garantia de 90% a 100% na preservação dos recursos hídricos (GP1)
apresenta importância pequena e importância forte quando comparado aos níveis de
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intensidade garantia de 70% a 89% na preservação dos recursos hídricos (GP2) e
garantia de 50% a 69% na preservação dos recursos hídricos (GP3), respectivamente. O
valor final para a Razão de Consistência (RC) é de 0,017. Este valor indica que os
julgamentos realizados pelo facilitador para estes níveis de intensidade são considerados
consistentes, segundo valores aceitáveis de Saaty para a matriz quadrada de ordem igual a 3.

Tabela 35. Comparação dos níveis de intensidade à luz do critério Viabilidade para Destinação Final. (Autor).

COMPARAÇÃO DOS NÍVEIS DE INTENSIDADE À LUZ DOS CRITÉRIOS
NÍVEIS DE
INTENSIDADE

VDF1

VDF2

VDF3

Autovetor

Idealizado

VDF1

1

5

8

0,742

1,000

VDF2

1/5

1

3

0,183

0,247

VDF3

1/8

1/5

1

0,075

0,101

RC = 0,042 / Max = 0,05

A tabela 35 indica que para o critério Viabilidade para Destinação Final, o nível de
intensidade viabilidade do tipo vantagens maior do que as desvantagens (V>D) no
descarte dos efluentes industriais (VDF1) apresenta importância forte e importância
extrema quando comparado aos níveis de intensidade viabilidade do tipo vantagens iguais
as desvantagens (V=D) no descarte dos efluentes industriais (VDF2) e viabilidade do tipo
vantagens menor do que as desvantagens (V<D) no descarte dos efluentes industriais
(VDF3), respectivamente. O valor final para a Razão de Consistência (RC) é de 0,042. Este
valor indica que os julgamentos realizados para estes níveis de intensidade são considerados
consistentes, segundo valores aceitáveis de Saaty para a matriz quadrada de ordem igual a 3.
Após a realização dos cálculos para determinação dos autovetores prioriedade dos
critérios e níveis de intensidade, foi calculado os valores das prioridades locais, realizando o
desenvolvimento algébrico do método AHP, que é apresentado no passo 2.
4.3.3.2 Desenvolvimento Algébrico
A comparação par a par foi realizada pelo facilitador. Após esta comparação, os
autovetores para os critérios foram estabelecidos, utilizando-se o software SuperDecision e
cálculo das prioridades globais.
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Os julgamentos realizados pelo facilitador levaram a priorização dos critérios
Comprometimento das Organizações e Eficiência Técnica, estes apresentaram um maior peso
quando comparados aos critérios Viabilidade para Destinação Final e Garantia de
Preservação.
4.3.3.3 Análise dos resultados finais
As respostas obtidas com a inserção dos julgamentos no SuperDecision levaram a
priorização das 24 alternativas obtidas na etapa 3.
As tabelas 36 e 37 apresentam o ranking resultante, por categoria de nomes e valores
numéricos dos níveis de intensidade, em relação aos julgamentos realizados.

Tabela 36. Ranking resultante dos níveis de intensidade por nome. (Autor).
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Tabela 37. Ranking resultante dos níveis de intensidade por valor numérico. (Autor).

O resultado geral dos julgamentos do facilitador, que contem os valores idealizado e
normalizado está apresentado na tabela 38.
Tabela 38. Resultado geral da priorização das alternativas. (Autor).

Posição
1º

2º

3º

Descrição da Alternativa
Empresas privadas e universidades; Leis
ambientais federais, estaduais e municipais;
Processos oxidativos avançados; Descarte
acima da captação. (Nº 23)
Empresas privadas e universidades; Leis
ambientais federais e estaduais; Processos
oxidativos avançados; Descarte acima da
captação. (Nº 19)
►Empresas privadas e universidades; Leis
ambientais federais e estaduais; Processos
oxidativos avançados; Descarte abaixo da
captação. (Nº 20)

Idealizado

Normalizado

1,0000

0,1115

0,9438

0,1053

0,5999
►Empresas privadas e universidades; Leis
ambientais federais, estaduais e municipais;
Processos oxidativos avançados; Descarte
abaixo da captação. (Nº 24)
Tabela 38 continua na próxima página

0,0669
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4º

Empresas privadas e universidades; Leis
ambientais federais, estaduais e municipais;
Tratamento secundário; Descarte acima da
captação. (Nº 21)
►Governo do estado de Goiás; Leis
ambientais federais e estaduais; Processos
oxidativos avançados; Descarte acima da
captação. (Nº 03)

0,4472

0,0499

0,3622

0,0404

0,3238

0,0361

0,3028

0,0338

►Governo do estado de Goiás; Leis
ambientais federais, estaduais e municipais;
Processos oxidativos avançados; Descarte
acima da captação. (Nº 07)
5º

►Governo do estado de Goiás e municípios;
Leis ambientais federais e estaduais; Processos
oxidativos avançados; Descarte acima da
captação. (Nº 11)
►Governo do estado de Goiás e municípios;
Leis ambientais federais, estaduais e
municipais; Tratamento Processos oxidativos
avançados; Descarte acima da captação. (Nº
15)
►Governo do estado de Goiás; Leis
ambientais federais, estaduais e municipais;
Processos oxidativos avançados; Descarte
abaixo da captação. (Nº 08)

6º

7º

►Governo do estado de Goiás e municípios;
Leis ambientais federais, estaduais e
municipais; Tratamento Processos oxidativos
avançados; Descarte abaixo da captação. (Nº
16)
►Empresas privadas e universidades; Leis
ambientais federais e estaduais; Tratamento
secundário; Descarte acima da captação. (Nº
17)
►Empresas privadas e universidades; Leis
ambientais federais, estaduais e municipais;
Tratamento secundário; Descarte abaixo da
captação. (Nº 22)

►Governo do estado de Goiás e municípios;
Leis ambientais federais, estaduais e
municipais; Tratamento secundário; Descarte
acima da captação. (Nº 13)
Tabela 38 continua na próxima página
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►Governo do estado de Goiás; Leis
ambientais federais e estaduais; Tratamento
secundário; Descarte acima da captação. (Nº
01)
8º

9º

10º

11º

►Governo do estado de Goiás; Leis
ambientais federais, estaduais e municipais;
Tratamento secundário; Descarte acima da
captação. (Nº 05)
►Governo do estado de Goiás e municípios;
Leis ambientais federais e estaduais;
Tratamento secundário; Descarte acima da
captação. (Nº 09)
►Governo do estado de Goiás; Leis
ambientais federais e estaduais; Processos
oxidativos avançados; Descarte abaixo da
captação. (Nº 04)
►Governo do estado de Goiás e municípios;
Leis ambientais federais e estaduais; Processos
oxidativos avançados; Descarte abaixo da
captação. (Nº 12)
Empresas privadas e universidades; Leis
ambientais federais e estaduais; Tratamento
secundário; Descarte abaixo da captação. (Nº
18)
►Governo do estado de Goiás; Leis
ambientais federais e estaduais; Tratamento
secundário; Descarte abaixo da captação. (Nº
02)
►Governo do estado de Goiás; Leis
ambientais federais, estaduais e municipais;
Tratamento secundário; Descarte abaixo da
captação. (Nº 06)
►Governo do estado de Goiás e municípios;
Leis ambientais federais e estaduais;
Tratamento secundário; Descarte abaixo da
captação. (Nº 10)

0,2814

0,0314

0,2581

0,0288

0,2156

0,0240

0,1986

0,0222

►Governo do estado de Goiás e municípios;
Leis ambientais federais, estaduais e
municipais; Tratamento secundário; Descarte
abaixo da captação. (Nº 14)
O resultado em formato gráfico para os valores normalizados e obtidos pelo software
SuperDecision está apresentado na figura 34.
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Figura 34. Priorização idealizada das alternativas da situação problemática. (Autor).

Os resultados demonstram a priorização da alternativa 23. Esta alternativa indica que
para reduzir os impactos ambientais nos recursos é necessária a participação com
comprometimento e interesse das empresas privadas e universidades, aplicando-se leis
ambientais federais, estaduais e municipais para garantir a preservação dos recursos hídricos,
sendo necessária a aplicação dos processos oxidativos avançados, que representam as técnicas
de tratamento para os compostos poluidores e por fim, que os descartes dos resíduos líquidos
tratados, denominados de efluentes, ocorram acima da captação de água realizada pela
indústria no corpo hídrico receptor. Este conjunto de opções determina a tentativa de redução
dos impactos ambientais nos recursos hídricos causados pela ação das indústrias.
A próxima etapa está relacionada com aplicação do Modo Escolha referente à
metodologia SCA. Este modo investigará as incertezas relacionadas à alternativa que
representa a solução para a situação problemática, bem como, garantir a diminuição dos níveis
de incerteza da alternativa melhor posicionada após a aplicação do método AHP com Ratings.

4.3.4 Modo de Escolha SCA
O Modo Escolha foi utilizado para identificar as áreas de incertezas, relacionadas à
alternativa 23. A próxima fase determina a avaliação das incertezas e indica o pacote de
compromissos para reduzir o grau de incerteza da alternativa priorizada.
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4.4 Avaliações das ações potenciais
Esta fase apresenta à aplicação duas etapas, a primeira determina as incertezas
relacionadas com as alternativas contempladas, a segunda contempla os pacotes de
compromissos para diminuir do grau de incertaza da alternativa selecionada.

4.4.1 Avaliação das incertezas
As incertezas foram identificadas pelo facilitador, e estão relacionadas com a
compatibilidade quanto ao comprometimento e interesses das organizações, bem como, a
viabilidade de aplicação das técnicas de tratamento dos resíduos líquidos em relação à
eficiência dos processos oxidativos avançados.
A tabela 39 apresenta as áreas de incerteza, bem como o rótulo, classificação de
incerteza e o destaque, este corresponde à opção de decisão que gerou as incertezas.
Tabela 39. Áreas de incerteza para a alternativa 23 sobre os valores dos decisores. (Autor).

Alternativa
23

23

Área de Incerteza
Confirmação
do
grau
de
comprometimento das organizações
no processo de redução dos
impactos ambientais nos recursos
hídricos.
Eficiência técnica no tratamento
dos resíduos líquidos gerados nas
atividades industriais.

Rótulo

Tipo

Destaque

?GRA_COMP

IV

***

?EFIC_TRAT

IA

***

A classificação das incertezas é do tipo Ambiente (IA), esta de característica técnica e
Incerteza sobre os Valores (IV), esta referente à Política.
A tabela 40 apresenta as opções exploratórias para cada área de incerteza, bem como,
os critérios estabelcidos para avaliar as ações de redução dos níveis de incertezas.
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Tabela 40. Opções exploratórias para a situação problemática. (Autor).

Opções de
Decisão

Opções
Exploratórias

Área de Incerteza

Custo

Atraso

Ganho

23

Aplicar questionário
para conhecer o
comprometimento
das organizações

Confirmação do grau de
comprometimento
das
organizações no processo de
redução
dos
impactos
ambientais nos recursos
hídricos.

#

*

+++

23

Realizar tratamento
de resíduos líquidos
industriais para
avaliar a eficiência
dos processos
oxidativos avançados

Eficiência
técnica
no
tratamento dos resíduos
líquidos
gerados
nas
atividades industriais.

##

*

++++

Os critérios estabelecidos na tabela 40 revelaram o seguinte resultado: o custo
monetário e atraso na decisão final sobre confirmação do grau de comprometimento das
organizações e aplicação dos processos oxidativos avançados no tratamento dos resíduos
líquidos são baixos quando comparados aos ganhos de confiança dos decisores das
organizações para atuação nesta situação problemática.
4.4.2 Geração dos pacotes de compromissos
O pacote de compromissos apressentado na tabela 41 indica a necessidade de
aplicação de um questionário, Apêndice IV, e aplicação dos processos oxidativos avançados
em uma amostra de resíduo líquido oriundo dos processos industiais, para uma análise do grau
de compromentimento das organizações e verificação da eficiência dos processos oxidativos
avançados no tratamento dos resíduos líquidos industriais.
Tabela 41. Pacotes de compromissos para a redução dos impactos ambientais. (Autor).

Responsável
Facilitador
Facilitador

Áreas de Decisão
Opções de Decisão
PART_PROC?
23
TECN_TRAT?
23

Áreas de Incerteza
Opção Exploratória
?GRA_COMP
Questionário
?EFIC_TRAT
Aplicação dos POAs

Considerando a área de incerteza Eficiência técnica no tratamento dos resíduos
líquidos gerados nas atividades industriais e a ação exploratória Realizar tratamento de
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resíduos líquidos industriais para avaliar a eficiência dos processos oxidativos
avançados.
Nesta fase do trabalho foi possível o levantamento das incertezas relacionadas com a
alternativa priorizada e a aplicação dos pacotes de compromissos para diminuir do grau de
incertaza da alternativa selecionada.
As considerações finais estão apresentadas no próximo capítulo, dividido em
Discussão e Resultado, bem como a conclusão do trabalho.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo apresenta os resultados de todos os métodos aplicados com algumas

dicussões necessárias e a conclusão do trabalho.

5.1

Discussão e Resultado
A estruturação da situação problemática foi realizada com a participação de três

decisores selecionados para um total de dez candidatos que podem influenciar nas decisões,
apresentando conhecimento sobre a estruturação do problema, domínio das soluções viáveis e
interesses imediatos em ações de melhoria no cenário atual das organizações em que atuam. O
número final de decisores está relacionado com a equipe de trabalho que pode ser composta
pelo facilitador e auxiliares. Esta equipe direciona todas as ações, realizando entrevistas e
obtem as informações úteis dos decisores. Neste trabalho, selecinou-se apenas três decisores,
pois, a equipe de trabalho foi constituída apenas pelo facilitador.
Atingiu-se o mapa cognitivo congregado a partir do mapeamento e representação
metal dos très decisores utilizando entrevistas, percepção de valores e posterior análise do
mapa congregado. A análise do mapa permitui a definição das áreas de decisão. Os critérios
foram elaborados a partir da avaliação das Opções de Decisão e análise utilizando os axiomas
essencial, isolável e controlável. Os níveis de intensidade da estrutura hierárquica foram
obtidos levando-se em consideração as preocupações dos decisores sobre as consequências de
escolha de uma alternativa para solução da problemática de decisão. Todas as informações
obtidas e descritas anteriormente foram obtidas em reuniões com os decisores, as quais foram
realizadas no ambiente de trabalho dos decisores, mas com sucessivas interrupções e tempo
para realização menor do que o esperado.
A solução do tipo qualitativa para a situação problemática iniciou-se com aplicação da
metodologia SCA para os Modos Modelagem e Design. A aplicação do Modo Modelagem
possibilitou o levantamento dos focos do problema. O modo Design apresentou os 48
esquemas de opções de decisão (alternativas) de acordo com cada área de decisão. Uma
análise de incompatibilidade e viabilidade das opções de decisão foi realizada apenas pelo
facilitador deste trabalho, reduzindo para 24 o número de alternativas.
O modelo multicritério foi aplicado para redução dos impactos ambientais em recursos
hídricos utilizando o modo Comparação do método SCA para levantamento das Áreas de
Comparação (critérios) do problema. Em seguida, aplicou-se o método AHP com Ratings
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para a priorização das alternativas. A análise e julgamentos foram realizados apenas pelo
facilitador, obtendo-se a alternativa 23 como o esquema de opção de decisão priorizado. Não
foi possível o agendamento de reuniões com os decisores para a realização desta etapa do
trabalho, por isso a participação apenas do facilitador.
O Modo Comparação do método SCA caracteriza-se por apresentar incertezas na
tomada de decisão e discordâncias sobre os pesos atribuídos as Áreas de Comparação. Logo o
método AHP com Ratigns aumentou a robustez dos julgamentos dos elementos critérios e
níveis de intensidade da estrutura hierárquica, bem como das alternativas elaboradas no modo
Design do método SCA.
A alternativa priorizada neste trabalho indica que para reduzir os impactos ambientais
nos recursos hídricos causados pela adição de resíduos líquidos industriais nos corpos hídricos
receptores, é necessária a participação no processo de empresas privadas e universidades com
aplicação das leis ambientais federais, estaduais e municipais, considerando processos
oxidativos avançados no tratamento dos resíduos, descartando-se em seguida os efluentes
acima da captação de água nos corpos hídricos receptores.
A próxima etapa apresenta a conclusão do trabalho, descrevendo a aplicação da
multimetodologia, os objetivos alcançados, a aplicação e limitações da multimedologia e
proposta deste trabalho.

5.2

Conclusão
A aplicação da multimetodologia na forma de ações viáveis na tentativa de redução

dos impactos ambientais nos corpos hídricos receptores de efluentes industriais está
relacionada com variáveis das áreas de decisão participação no processo, legislação
ambiental, técnicas de tratamento e métodos de descarte.
Considerando que a estruturação do problema e construção da estrutura hierárquica
não contou com a participação de decisores importantes quanto ao poder de atuação, o
primeiro objetivo específico deste trabalho foi cumprido.
Embora a análise de incompatibilidade e viabiliade das opções de decisão que
formaram as alternativas desta situação problemática ter sido realizada apenas pelo
facilitador, o segundo objetivo específico deste trabalho foi atendido.
O modo Escolha do método SCA permitiu definir as Áreas de Incertezas relacionadas
com a alternativa 23 priorizada. Em seguida, avaliou-se as incertezas e logo após, gerou-se os
pacotes de compromissos para reduzir os níveis de incertezas. Embora os níveis de incertezas
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da alternativa priorizada não foram reduzidos totalmente com a aplicação dos pacotes de
compromissos, o terceito objetivo específico deste trabalho foi alcançado.
A proposta deste trabalho pode ser melhorada a partir do momento em que todos os
participantes do processo atuem com um maior comprometimento na aplicação das ações,
bem como, a utilização das técnicas eficientes no tratamento da complexidade dos resíduos
líquidos gerados nas atividades industriais. Esta multimetodologia permitiu a elaboração das
Áreas de Decisão para o Modo Modelagem do método SCA, utilizando a ferramenta mapa
cognitivo e possibilitou com a aplicação do método AHP com Ratings, uma proposta para a
realização dos julgamentos do Modo Comparação do método SCA. O término da aplicação
multimetodológica caracterizou-se pela inserção de um conjunto de ações, denominadas
pacotes de compromissos, para mimizar as incertezas da alternativa selecionada.
As limitações da mutimetodologia proposta estão relacionadas com a aplicação, pois
foram obtidas informações apenas do distrito agroindustrial do município de Anápolis, estado
de Goiás. A metodologia aplicada para redução de impactos ambientais em recursos hídricos
somente é válida para os três decisores selecionados, de forma que a mudança de apenas um
decisor resulta em uma nova estruturação da situação problemática.
Este trabalho propõe a aplicação da metodologia SCA com intervenções da ferramenta
Mapa Cognitivo e método AHP com Ratings.
A proposta deste trabalho pode ser melhorada garantindo a participação dos decisores
selecionados em toda multimetodologia aplicada, de forma que as habilidades, conhecimento,
interesse, poder e recursos destes indivíduos possam contribuir para a estruturação da situação
problemática, definindo todos os elementos da estrutura hierárquica com a realização de todos
os julgamentos necessários para a seleção da alternativa e posterior solução do problema.
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APÊNDICE I
Questionário para entrevistas com os decisores

Data:______ / _______ / _______

I.D #:____________________

Cidade:__________________

INTRODUÇÃO
Estamos a partir do Instituto Tecnológico de Aeronáutica realizando um estudo em
nome do mestrando, Leonardo Rodrigues Caixeta, para explorar as opiniões dos diversos
atores importantes que estão interessados na melhoria dos parâmetros ambientais para
recursos hídricos do estado de Goiás. Como um ator importante no setor de meio ambiente, é
crucial para nós para obtermos a sua opinião e de sua organização.
Pretendemos realizar 10 entrevistas para produzir um relatório geral sobre as opiniões
dos atores importantes do setor meio ambiente. As informações obtidas através destas
entrevistas serão para o uso direto na dissertação de mestrado sobre a equipe de análise, e
serão apresentados em um relatório geral sem identificar opiniões individuais.
Gostaríamos de realizar algumas perguntas específicas sobre sua opinião a respeito da
redução dos impactos ambientais nos recursos hídricos no estado de Goiás.
SUA OPINIÃO
1. Você já ouviu falar nos parâmetros ambientais de recursos hídricos?
2. Se sim, como você ficou sabendo disso?
3. O que você entende por impactos ambientais em recursos hídricos?
O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) através da Resolução nº 430, de 13 de
maio de 2011, dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do
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lançamento de efluentes em corpos de água receptores, alterando parcialmente e
complementando a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005.
4. Quais são os benefícios potenciais para você e sua organização na redução de impactos
ambientais nos recursos hídricos?
5. Quais são as desvantagens potenciais para você e sua organização da redução de impactos
ambientais nos recursos hídricos?
6. Qual das categorias a seguir melhor descreve sua opinião sobre a redução de impactos
ambientais nos recursos hídricos?
a) Apoio fortemente
b) De certa forma eu apoio
c) Eu não apoio nem me oponho
d) Eu me oponho um pouco
e) Oponho-me fortemente
Se o entrevistado responde a, b, ou c, continue abaixo. Se as respostas forem d ou e, passar à
pergunta 10.
Para aqueles que responderam na pergunta 6, a, b ou c.
7. Qual dos três aspectos sobre redução de impactos ambientais você apóia?
a) O controle redução de impactos sobre formas de descarte de resíduos.
b) Controle redução de impactos sobre fiscalização ambiental.
c) Controle redução de impactos sobre técnicas de tratamento de resíduos industriais.
8. Para quais aspectos a seguir de redução de impactos ambientais você faz apoio?
a) De que maneira você poderia demonstrar este apoio?
b) Você possui muitos, alguns, ou nenhum recurso para se dedicar ao apoio a esta temática?
c) Você acredita que o poder público pode apoiar esta temática?
d) Você faria alianças com quaisquer outras pessoas ou organizações para realizar estas
ações?
e) Quais condições teriam que existir para que você expressar este apoio?
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f) Você tomaria a iniciativa de apoiar redução de impactos ambientais em recursos hídricos,
ou você esperaria por outras pessoas para fazer isto?
g) Qual a rapidez com que você seria capaz de mobilizar o seu apoio para esta temática?
9. Sob que condições você optaria por não apoiar a redução de impactos ambientais em
recursos hídricos?
Para aqueles que responderam na pergunta 6, d ou e.
10. Qual dos três aspectos sobre redução de impactos ambientais você se opõe?
a) O controle redução de impactos sobre os participantes do processo de redução de impactos.
b) Controle redução de impactos sobre análises dos impactos ambientais.
c) Controle redução dos impactos para formação escolar do cidadão sobre educação
ambiental.
11. Para quais aspectos a seguir você se opõe?
a) De que maneira você poderia demonstrar esta oposição?
b) Você possui muitos, alguns, ou nenhum recurso para se dedicar a oposição a esta temática?
c) Você acredita que o poder público pode se opor a esta temática?
d) Você faria alianças com quaisquer outras pessoas ou organizações para realizar estas
ações?
e) Quais condições teriam que existir para que você expressar esta oposição?
f) Você tomaria a iniciativa de se opor a redução de impactos ambientais em recursos
hídricos, ou você esperaria por outras pessoas para fazer isto?
g) Qual a rapidez com que você seria capaz de mobilizar a sua oposição para esta temática?
12. Em que condições você poderia vir a apoiar a redução de impactos ambientais para
recursos hídricos? Gostaria de lhe fazer algumas perguntas específicas sobre sua opinião a
respeito de opiniões de outras pessoas referente a ações para redução de impactos ambientais
em recursos hídricos.
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OUTROS APOIADORES
13. Que outras organizações, departamentos dentro de uma organização, ou pessoas que você
acha que apoiaria a redução de impactos ambientais em recursos hídricos?
14. O que você acha que estes apoiadores iriam ganhar com a redução dos impactos
ambientais?
15. Quais destes apoiadores iriam tomar a iniciativa de apoiar ativamente a redução dos
impactos ambientais em recursos hídricos?
16. Quais destes apoiadores iriam trabalhar em conjunto para demonstrar o seu apoio à
redução dos impactos ambientais em recursos hídricos?
17. Em que condições você acha que estes atores viriam a se opor à redução dos impactos
ambientais em recursos hídricos?
OUTROS OPOSITORES
18. Que outras organizações, departamentos dentro de uma organização, ou pessoas que você
acha que se oporiam a redução de impactos ambientais em recursos hídricos?
19. O que você acha que estes opositores iriam ganhar com a redução dos impactos
ambientais?
20. Quais destes opositores iriam tomar a iniciativa de se opor ativamente a redução dos
impactos ambientais em recursos hídricos?
21. Quais destes opositores iriam trabalhar em conjunto para demonstrar a sua oposição à
redução dos impactos ambientais em recursos hídricos?
22. Em que condições você acha que estes atores viriam a apoiar a redução dos impactos
ambientais em recursos hídricos?
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APÊNDICE II
Esquemas de Opções de Decisão do modo Design para o método SCA
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APÊNDICE III
Mapa Cognitivo Agregado

128

APÊNDICE IV
Modelo de questionário para aplicação nas indústrias
Pesquisa de demanda por Serviços
1. Dados Gerais da Empresa
Nome da Empresa:
__________________________________________________________________________________
Principais produtos:
__________________________________________________________________________________
Município:
__________________________________________________________________________________
Nome do respondente:
__________________________________________________________________________________
Cargo respondente:
__________________________________________________________________________________
Nº de funcionários:
De 50 a 99

De 100 a 199

De 200 a 299

De 300 a 399

De 400 a 499

500 ou mais

2. A empresa gera quais classes de resíduos líquidos em seu processo produtivo:
Inorgânico

Orgânico

Metal

Vidro

3. A empresa possui sistema próprio de tratamento, degradação ou destinação final de resíduos
líquidos:
Não

Sim, para atender totalmente

Sim, para atender parcialmente

4. A empresa utiliza serviços externos para realização do tratamento, degradação ou destinação de
resíduos líquidos:
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Somente para tratamento de resíduos inorgânicos
Somente para tratamento de resíduos orgânicos
Somente para tratamento de resíduos metálicos
Somente para tratamento de resíduos do tipo vidro

5. Qual a tendência da empresa, para os próximos 2 anos, em relação à quantidade de serviços quanto a
destinação final de resíduos líquidos para empresas externas?
Reduzir

Manter

Ampliar

Continuar sem demanda externa para este serviço

6. Qual o principal fator que leva a empresa a realizar tratamento, degradação ou destinação final de
resíduos líquidos:
Exigências legais
Requisitos de certificação
Exigência dos clientes
Busca de diferencial em relação aos concorrentes
Outros (citar):
___________________________________________________________________________________________________

7. Assinale o principal fator que leva sua empresa a comprar serviços de de tratamento, degradação ou
destinação final de empresas externas:
Falta de infra-estrutura
Capacidade produtiva interna esgotada
Necessidades de melhores incertezas
Busca pela redução de custos
Outros (citar):
___________________________________________________________________________________________________

8. A empresa gera algum tipo específico de resíduo líquido que gostaria de realizar a destinação final
adequada, mas não possui competência para fazê-lo:
Não

Sim, especifique o tipo de resíduo ____________________________________________

9. Citar alguns critérios e gostaria que o(a) senhor(a) indicasse os 3 principais utilizados pela empresa
na escolha de um fornecedor de serviços do tipo tratamento, degradação ou destinação final de
resíduos líquidos.
Preços
Prazo
Qualidade / confiabilidade
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Localização / logística
Incertezas de resultados
Outros (citar):
___________________________________________________________________________________________________

10. Qual a estimativa de gasto anual da empresa com a compra de serviços de tratamento, degradação
ou destinação final de resíduos líquidos: R$ _____________________
11. Qual grau de disponibilidade de recursos e interesse da empresa em adquirir ou investir totalmente
em um método para reduzir os impactos ambientais nos recursos hídricos (córregos, rios e bacias
hidrográficas) causados pela adição de efluentes industriais:
Nenhum interesse

Pouco interesse

Muito interesse

12. Qual grau de disponibilidade de recursos e interesse da empresa em adquirir ou investir
parcialmente em um método para reduzir os impactos ambientais nos recursos hídricos (córregos, rios
e bacias hidrográficas) causados pela adição de efluentes industriais:
Nenhum interesse

Pouco interesse

Muito interesse
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