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RESUMO
A água ao longo da história demonstra sua relevância quando se é observado o alto desenvolvimento de infraestruturas
que proporcionem a utilização desse recurso no contexto urbano. A concepção de sistemas de abastecimento de água é
complexa pelo fato de ser constituída de uma multiplicidade de variáveis de ordens técnicas, energéticas e econômicas,
condicionando a necessidade de um procedimento de hierarquização da importância de cada elemento dentro desse tipo
de projeto. O presente trabalho visa então, por meio de um mapeamento sistematizado de trabalhos publicados em
âmbito  nacional  e  internacional,  avaliar  a  utilização  das  ferramentas  de  Análise  Multicritério  dentre  as  várias
componentes de um sistema de abastecimento de água verificando ao longo da última década, a conformidade das
pesquisas e trabalhos publicados nas bases de dados selecionadas e dentro dos critérios de busca estabelecidos.

PALAVRAS-CHAVE: Tomada de decisão; Strings de busca; Base de dados; Saneamento urbano; MCA.

1 INTRODUÇÃO

É fato consensual que a água sempre teve papel de grande importância, tanto na subsistência
da vida (animal e vegetal) na terra quanto na evolução de sociedades pois é elemento fundamental
para a elevação da qualidade do modus vivendi humano. 

De acordo com Freire (2000), desde os primórdios das sociedades, o homem já buscava viver
perto de fontes de água e desenvolver meios de trazer esse recurso às povoações. Entretanto,
apenas no fim do século XIX iniciou-se o desenvolvimento de elementos tubulares capazes de
transportar  água  possibilitando  a  separação  de  agentes  externos  poluidores,  suportar  elevadas
resistências (estruturas enterradas) e adequar os sistemas de deslocamento de água potável às
novas máquinas hidráulicas. Ainda segundo Freire (2000),  o desenvolvimento desses elementos
proporcionou maior importância na questão da prestação dos serviços de abastecimento de água,
também se levando em consideração o crescimento exponencial das cidades.

Indo de encontro à relevância da utilização da água, no Brasil, em 2007, a Lei nº 11.445 que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, ordena a prestação dos serviços públicos
de saneamento baseada, dentre outros fundamentos, na universalização do acesso à água potável
no  país  e  a  utilização  de  tecnologias  viáveis,  considerando  a  capacidade  de  pagamento  dos
usuários.   Nesse  último  aspecto,  o  estudo  de  sistemas  de  abastecimento  de  água  se  une
diretamente à questão social e urbana. Todavia, Cunha e Morais (2011) colocam que grande parte
dos sistemas de abastecimento de água no Brasil ainda tem dificuldades para atender a demanda
por água na quantidade e qualidade necessárias. 

É valido ressaltar que o Decreto nº 7.217 que regulamenta a Lei nº 11.445, no artigo 3º, item
VII, estabelece como princípio essencial ao serviço de abastecimento público de água a “eficiência e
sustentabilidade  econômica”  (BRASIL,  2010).  Ainda,  de  acordo  com  a  norma  ABNT  NBR
12.211:1992  –  “Estudos  de  concepção  de  sistemas  públicos  de  abastecimento  de  água”,  a
concepção básica de um projeto de saneamento deve apresentar a melhor solução sob os pontos de
vista técnico, econômico e financeiro.

Torna-se então necessário estabelecer uma análise, para se definir a tomada de decisão,
analisando detalhadamente  cada componente  de um sistema de abastecimento  de água e sua
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influência ao resultado total do projeto, em termos de viabilidades econômicas. A análise multicritério
(Multi-Criteria Analysis – MCA), então, pode ser uma ferramenta de grande utilidade para classificar
em níveis e atribuir prioridades às variáveis de projeto para cada situação analisada.

1.1 ANÁLISE MULTICRITÉRIO

De  acordo  com  Almeida  (2010),  para  a  observação  de  cada  objetivo  em  um  estudo  é
importante a determinação de atributos, pois os atributos referem-se ao grau em que os objetivos
estão  sendo  atendidos.  Atributo  também  pode  ser  designado  como  medida  de  eficiência,
performance e critério. Nesse sentido, a análise multicritério (MCA) é a estrutura com finalidade de
avaliar opções de decisão dentre os múltiplos atributos (HAJKOWICZ; HIGGINS, 2008)

A Análise de Decisão Multicritério auxilia o projetista a resolver situações de conflito nas quais
inúmeras condições devem ser estabelecidas de forma simultânea (WEISTROFFER et al.,2005). O
processo consiste das seguintes etapas:

1. Definir as alternativas;
2. Definir os critérios relevantes para o problema de decisão;
3. Avaliar as alternativas em relação aos critérios;
4. Avaliar a importância relativa de cada critério;
5. Determinar a avaliação global de cada alternativa.

Uma  variedade  de  técnicas  para  “resolver”  um  problema  multicritério  tem  crescido
rapidamente nas últimas décadas. Hajkowick e Higgins (2008), por exemplo, revisam 79 pacotes de
softwares MCA os quais implementam uma variedade de métodos multicritérios. De acordo ainda
com Almeida (2010), os métodos de análise de decisão são utilizados em diversas áreas, desde
administrativas  até  acadêmicas ou mesmo de engenharia.  Assim,  aliando tal  ferramenta  com a
proposta  hidráulica  demandada,  pode-se  obter  resultados  satisfatórios  e  conclusivos  quanto  a
melhor alternativa para cada sistema com suas particularidades.

Assim, o trabalho proposto tem como objetivo verificar, por meio de uma análise quantitativa
(mapeamento  sistemático)  e  qualitativa  (compreensão  da  proposta  dos  artigos  definidos  como
correlatos),  trabalhos  publicados  que  relacionam  a  aplicação  de  ferramentas  desenvolvidas  no
ambiente de decisão multicritério juntamente com as componentes de um sistema de abastecimento
de água, no contexto urbano.

Todavia, outros objetivos subsequentes foram propostos para a realização do estudo, sendo
esses:  a  quantificação de artigos  correlatos;  a  separação dos trabalhos de acordo com a área
avaliada dentro de um sistema de abastecimento de água e; a identificação do crescimento ou
diminuição da pesquisa proposta ao longo da última década.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo procurou conduzir um mapeamento com a intenção de encontrar e analisar a maior
quantidade possível de trabalhos correlatos à utilização de uma ferramenta de análise multicritério
para auxílio na tomada de decisão na concepção de sistemas de abastecimento de água.

A confecção da revisão se assegura pela sua necessidade e o protocolo feito deve abordar:
os objetivos da revisão; as questões de pesquisa; as restrições e o escopo da pesquisa; as fontes
(bases de dados) pesquisadas na busca das informações iniciais; a identificação de palavras-chave;
a geração de strings de busca; critérios definidos de exclusão/inclusão; a avaliação dos estudos; o
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procedimento  de extração de dados e como eles serão sintetizados.  De forma sequencial,  são
apresentadas  as  instruções  e  diretrizes  que  nivelam os  mapeamentos  sistemáticos  de  estudos
(KITCHENHAM, 2007):

1. Identificação da necessidade de realizar a revisão sistemática;
2. Elaboração da questão de pesquisa;
3. Uma busca por estudos primários;
4. Identificação dos dados necessários para resposta da pergunta da pesquisa;
5. Extração dos dados;
6. Resumo e síntese dos resultados dos estudos (meta-análise);
7. Interpretação dos resultados para determinar sua aplicabilidade.

2.1 OBJETIVO DO MAPEAMENTO

O estudo de mapeamento sistemático teve como objetivo identificar pesquisas que utilizam
como ferramenta computacional principal softwares, planilhas e outros recursos digitais que auxiliem
na tomada de decisão para a concepção de sistemas de abastecimento de água. Assim, a forma da
estrutura (SANTOS, 2010) apresenta-se com os seguintes objetivos específicos:

 Analise:  trabalhos  e  pesquisas  publicadas  recentemente  por  meio  de  uma revisão
sistematizada;

 Propósito:  verificar a classificação e hierarquização dos diversos critérios dentro do
escopo de concepção de sistemas de distribuição e abastecimento de água potável;

 Relação: processos envolvidos com a captação de água subterrânea
 Ponto de vista:  pesquisadores e profissionais/empresas desenvolvedores de projetos

de sistemas de abastecimento de água.

2.2 QUESTÃO DA PESQUISA

A questão da pesquisa de um mapeamento sistemático é, de acordo com Malcher  et  al.
(2015), é muito mais ampla e geral do que as que são elaboradas em revisões sistemáticas de
literatura. Também denominada problema de pesquisa, deve ser formulada com um grau de clareza
e especificidade tal que, após sua delimitação, se torne mais fácil determinar que tipo de pesquisa
deve-se realizar para a obtenção da resposta ao problema (APPOLINÁRIO, 2016). Nesse contexto,
a pergunta relevante para o mapeamento do trabalho foi:

Questão Principal: Quais os trabalhos recentes que abordam a utilização de ferramentas de
análise  multicritério  na  concepção  de  sistemas  de  abastecimento  de  água  provinda  de  corpos
hídricos subterrâneos (captação subterrânea)?

Ainda, outras questões (secundárias) foram utilizadas para delimitar com maior precisão o
objetivo do mapeamento sistemático proposto, a saber:

1. Qual a distribuição dos estudos por base de dados?
2. Qual a distribuição dos estudos por ano?
3. Qual a distribuição dos estudos nas diversas partes de um sistema de abastecimento

de água?
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Kitchenham (2007) sugere uma estruturação da questão da pesquisa em cinco termos, sendo
eles Population, Intervention, Context, Outcomes, Comparison (PICOC). Todavia, de forma similar à
Malcher et al. (2015), estipulou-se para a pesquisa apenas os itens Population, Context, Intervention
e  Outcomes (PICO, ou em português, População/Intervenção/Contexto/Resultados). De tal forma,
arranjou-se a estrutura para a questão da questão principal em:

 População (P): Projetos, concepções, desenvolvimento de sistemas de abastecimento
de água

 Intervenção  (I):  Utilização  de  uma  ferramenta  de  análise  multicritério  para  a
hierarquização de variáveis;

 Contexto  (C):  Sistemas  de  abastecimento  de  água  que  envolvam  captação
subterrânea

 Resultados (O):  Modelos hierarquizados classificando a importância de cada variável
dentro dos sistemas estudados.

2.3 ESCOPO E RESTRIÇÕES DA PESQUISA

De forma similar à proposta por Malcher et al. (2015), definiu-se um escopo para a pesquisa,
que consistiu em definir critérios de seleção de busca e algumas restrições. 

Então, como critérios para seleção, foram definidos:
 Idioma dos trabalhos/pesquisas à serem selecionados: inglês ou português;
 Meio de consulta: arquivos digitais (web);
 Artigos enquadrados  nas áreas de  Engenharia  (Civil,  Ambiental,  Produção,  Hídrica,

sanitária, dentre outras);
 Disponibilidade  de  identificação  dos  trabalhos  por  meio  do  Portal  de  Periódicos  da

CAPES;
 Disponibilidade de acesso de artigos na íntegra por meio do domínio da Universidade

Estadual de Maringá - UEM vinculado ao Portal de Periódicos da CAPES.

Com relação às restrições para a confecção do mapeamento, têm-se que:
 A pesquisa  esteve restrita  à  trabalhos  publicados  ou  submetidos  no  intervalo  entre

agosto de 2007 e julho de 2017, dada a necessidade de se verificar resultados recentes
estudados;

 Não houve ocorrência de ônus financeiros aos autores da pesquisa, uma vez que foram
selecionadas somente fontes que propiciaram consultas de modo gratuito por meio de
acesso pelo domínio da Universidade Estadual de Maringá – UEM. 

2.4 SELEÇÃO DE FONTES

Baseado nos critérios de seleção e restrição do mapeamento, foram escolhidas as seguintes
fontes e bancos de dados de pesquisa onde foram realizadas as buscas iniciais  dos trabalhos
correlatos ao tema proposto:

 American Society of Civil Engineers – ASCE;
 Institution of Civil Engineers – ICE;
 SciELO.ORG;
 SCOPUS;
 Web of Science;
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 IEEE Xplore Digital Library.
2.5 IDENTIFICAÇÃO DE PALAVRAS-CHAVE E SINÔNIMOS

A  definição  das  palavras-chave  foi  proposta  de  acordo  com  a  estruturação  da  questão
principal da pesquisa (População, Intervação, Contexto e Resultados). Pelas restrições, os idiomas
estipulados foram o Inglês e o Português. Ainda, utilizou-se a ferramenta  Thesaurus da base de
dados ProQuest  (acessível  pelo Portal  de Periódicos – CAPES) para estipular  todos os termos
técnicos correspondentes aos verificáveis da questão principal. Então, são apresentados os termos
técnicos  colocados  como  palavras-chave  para  a  pesquisa,  a  fim  de  se  responder  à  pergunta
principal do trabalho, mediante à estruturação sugerida por Kitchenman (2007):

 População: Software, Projects, Development, Conception, Feasibility Studies;
 Intervenção:  Tool,  Multi-Criteria,  Multi-Criteria  Decision  Making,  Management

Decisions;
 Contexto: Groundwater,  Water  Supply  Engineering,  Water  Resources;  Water

Catchment;
 Resultados: Models, Process, Methodology, Hierarchy of Variables, Problem Solving.

2.6 STRINGS DE BUSCA

Também conhecidos como descritores construídos, as strings de busca são constituídas da
união de palavras-chave e dos operadores booleanos AND, NOT, OR, dentre outros (MEDEIROS et
al., 2015)

O operador booleano <OR> é utilizado em situações onde se deseja pesquisar trabalhos onde
haja  a  não-união  entre  termos  (palavras-chave)  do  descritor  construído.  Já  o  operador  <AND>
proporciona a pesquisa conjunta de todos os termos da string criada.

Para a estrutura PICOC (ou na situação desse trabalho PICO), a  string de busca padrão,
conforme sugere Torkar et al. (2012), é do tipo:

P <and> I <and> C<and> O

Dessa forma, os descritores para pesquisa foram:
 ((“Software” OR “Projects” OR “Development” OR “Conception” OR “Feasibility Studies”)

AND (“Tool” OR “Multi-Criteria” OR “Multi-Criteria Decision Making” OR “Management 
Decisions”) AND (“Groundwater” OR “Water Supply Engineering” OR “Water Resources”
OR “Water Catchment”) AND (“Models” OR “Process” OR “Methodology” OR “Hierarchy 
of Variables” OR “Problem Solving”)

2.7 ESCOLHA DOS ESTUDOS PRIMÁRIOS

Malcher et  al.  (2015)  sugere uma divisão da etapa de escolha dos trabalhos primários à
serem avaliados em duas partes, sendo essas as definições de critérios de inclusão e exclusão dos
estudos no levantamento bibliográfico. Esses critérios direcionam a pesquisa dentro do prisma que o
autor  estabelece  como  viável  e  apura,  dentre  uma  quantidade  grande  de  artigos,  os  que  são
considerados  mais  interessantes  e  merecem  maior  atenção.  É  válido  também  ressaltar  que
diferenciam dos critérios de restrições uma vez que aqueles definem o horizonte de busca e esses,
selecionam, quando já realizada as buscas, os trabalhos que devem continuar na análise.

Para a pesquisa proposta, os critérios de inclusão dos artigos foram:
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 Artigos de pesquisa que apresentassem estudos de caso e proposta de melhorias por
meio da utilização de algum tipo de ferramenta de auxílio à tomada de decisão, no
contexto de sistemas de abastecimento de água;

 Estudos que apresentassem a descrição da metodologia utilizada para a hierarquização
dos critérios dentro das situações avaliadas.

Já com relação aos critérios de exclusão, estipulou-se:
 Artigos repetidos (encontrados em mais de uma base de dados) teriam apenas contada

sua primeira ocorrência;
 Trabalhos que não fossem artigos  completos  (research article),  tais  quais  resumos,

keynotes, speeches, entre outros não seriam considerados
 Também  não  seriam  avaliados  trabalhos  que  não  estivessem  no  contexto  de

Engenharia e planejamento/desenvolvimento/concepção de sistemas de abastecimento
de água;

 Estudos que não mencionassem as palavras-chaves definidas para a pesquisa não
seriam verificados.

Mediante os critérios apresentados, elaborou-se um fluxograma que facilita o entendimento do
procedimento realizado para a busca inicial dos trabalhos. A Figura 1 ilustra o processo de busca
descrito.

Figura 1: Fluxograma dos processos de busca dos trabalhos.
Fonte: Autores (2017)
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a definição de protocolo de busca para o mapeamento de trabalhos relacionados à
temática  da  pesquisa  proposta,  apresenta-se  os  resultados  encontrados.  Nesta  seção,  como
sugerido por Malcher et al. (2015), a etapa de resultados foi dividida em três partes, sendo elas:
Busca Primária, Seleção de Estudos Primários e Extração de Dados.

3.2 BUSCA PRIMÁRIA

Utilizando o protocolo descrito pela metodologia do trabalho e sugerido por Malcher et al.
(2015) e Kitchenman (2007), realizou-se uma busca detalhada em cada uma das seis bases de
dados  selecionadas,  cada  qual  utilizando  variações  (dependente  da  forma  de  inserção  dos
operadores booleanos em cada base) da string atribuída para a pesquisa. Assim, obteve-se um total
de  1.402  estudos,  sendo  que:  291  foram  identificados  na  base  ASCE;  15  na  ICE;  30  na
SciELO.ORG; 605 na SCOPUS; 422 na Web of Science e 39 na IEEE Xplore. A representação da
percentagem dos dados encontrados em cada base com relação ao total é detalhada no Gráfico 1.
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IEEE Xplore

Gráfico 1: Relação dos estudos primários para as seis bases de dados selecionadas
Fonte: Dados da pesquisa

3.2 SELEÇÃO DOS ESTUDOS PRIMÁRIOS

Para a seleção dos estudos primários, os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados à
cada  trabalho  pesquisado,  juntamente  com  uma  leitura  prévia  das  palavras-chave  e  título  dos
artigos. Assim, reduziu-se o número de estudos selecionados para 482 trabalhos correlatos, sendo
esses, para cada base de dados, apresentados no Quadro 1.

Quadro 1: Detalhamento da seleção dos Estudos Primários

FONTES Estudos primários
Estudos excluídos

Estudos Incluídos
Duplicados Restritos

ASCE 291 0 145 146
ICE 15 1 7 7

SCIELO 30 7 15 8
SCOPUS 605 151 271 183
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WEB OF SCIENCE 422 81 219 122

IEEE 39 2 21 16
242 678

TOTAL 1402 920 482
Fonte: Dados da pesquisa

Verificou-se nessa etapa que 920 trabalhos foram dispensados pelos autores, uma vez que:
não apresentaram relação com a área de Engenharia e concepção ou desenvolvimento de sistemas
de abastecimento de água; trabalhos repetidos entre as bases de dados escolhidas; artigos que não
apresentassem nenhuma das  palavras-chaves  definidas  das  strings  de  busca  em seu  título  ou
resumo  e  ainda,  trabalhos  que  não  fossem  exclusivamente  artigos  completos,  publicados
diretamente em revistas ou provindos de congressos ou conferências.

Quanto às bases de dados, verificou-se que a SCOPUS apresentou a maior quantidade de
trabalhos encontrados (605). Todavia, apresentou o maior número de artigos excluídos da análise
(422)  em  virtude  da  grande  quantidade  de  artigos  repetidos  com  outras  buscas  anteriormente
realizadas e, também, vários (271) artigos restringidos pelos critérios de exclusão da pesquisa. 

3.3 EXTRAÇÃO DOS DADOS

Avaliando a quantidade de trabalhos publicados com relação ao ano, dentro do período de
busca estabelecido (de 2007 a 2017), verificou-se diversas partes de um sistema de distribuição de
água foram estudadas por pesquisadores ao redor do mundo. De acordo com os resultados obtidos
na busca, percebe-se um crescimento na confecção de trabalhos na última década, passando-se de
42 trabalhos correlatos ao tema proposto publicados em 2007 a 61 trabalhos em 2017. O gráfico 2
ilustra a distribuição dos estudos primários selecionados pelo processo de escolha, ao longo dos
últimos dez anos.
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Gráfico 2: Distribuição dos estudos primários ao longo da última década
Fonte: Dados da pesquisa

Foi  possível  também  classificar  a  distribuição  dos  trabalhos  por  tipo  de  publicação  (de
congressos/conferências  ou  periódicos).  Pode-se  perceber  pelo  Gráfico  3  que  a  maioria  dos
trabalhos selecionados (275 ou cerca de 57%) foi publicada em periódicos científicos e que, ainda, a
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quantidade de trabalhos publicados em anais de congressos ou conferencia correlatos ao tema
proposto para a pesquisa foi de 207 ou cerca de 43% do total de estudos selecionados

42,95%

57,05%

Congressos/Conferências Períodicos

Gráfico 3: Distribuição dos estudos primários por tipo de publicação
Fonte: Dados da pesquisa

Quanto  à  distribuição  dos  trabalhos  selecionados  para  as  áreas  de  um  sistema  de
abastecimento de água, a divisão das pesquisas é ilustrada pelo Gráfico 4, sendo que: 182 trabalhos
dos  selecionados  eram  relacionados  à  captação  de  água;  28  relacionados  à  adução;  162
relacionados ao tratamento ou à classificação de índices de qualidade da água; 60 relacionados à
elementos de reservação de água e 50, relacionados à elementos de distribuição.
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Gráfico 4: Distribuição dos estudos primários por área
Fonte: Dados da pesquisa

4 CONCLUSÃO

Os estudos sobre otimização das concepções de projetos para sistemas de abastecimento de
água são alternativas para elevar  a  qualidade de projetos de saneamento,  ao meio tempo que
propiciam, pela economia gerada, diminuição em gastos na execução das obras e por fim, na tarifa
de água. 

O trabalho proposto, por meio de um mapeamento sistemático de artigos relacionados à área
de sistemas de abastecimento de água, verificou pesquisas que utilizam ferramentas multicritério
que auxiliam à tomada de decisão, nas diversas partes das concepções desses sistemas. Percebeu-
se,  pelo  Gráfico  4,  que  a  grande  maioria  dos  trabalhos  atualmente  estudados  utilizando  a
metodologia multicritério visam entender as características de um sistema de abastecimento ligadas
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à qualidade de água. Todavia, com relação elementos de adução verificou-se que existem poucos
estudos que levantam e hierarquizam as diversas variáveis  dentro  da  concepção dos mesmos.
Assim, como sugestões futuras, pode-se enfatizar estudos que avaliam as diversas características
dentro de uma concepção de sistemas de adução de águas (como escolha do local, determinação
da  bomba,  escolha  do  tipo  de  material  dos  condutos,  dentre  outros)  utilizando  ferramentas
multicritério compatíveis e viáveis para a análise

É interessante  ressaltar  ainda que a validade da hierarquização das variáveis  técnicas e
financeiras  sugeridas  é  regional,  caracterizada  pelos  casos  estudados  em  cada  trabalho.  Em
diferentes contextos, com diferentes conformidades de clima, geografia e infraestruturas, diferentes
trabalhos devem ser considerados. Fica também colocada a sugestão de novos estudos da eficácia
da utilização de ferramentas multicritérios, enfatizando aspectos e características econômicas. 
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