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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é propor e avaliar alternativas de melhoria na infra-estrutura 
viária de um trecho crítico em uma avenida na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, 
Brasil, visando reduzir o congestionamento nesse local. Para a geração e a avaliação das 
alternativas utiliza-se o Apoio Multicritério à Decisão, que compreende as seguintes fases: 
estruturação, avaliação e recomendação. Espera-se, com este trabalho, mostrar que a aplicação 
dessa metodologia a problemas complexos em transportes, como o congestionamento em 
áreas urbanas, pode contribuir para auxiliar os atores a compreender o problema e os impactos 
das alternativas, e a melhorar a qualidade do processo de decisão. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
O crescimento das cidades está intensamente vinculado aos sistemas de transporte. O 

automóvel foi fundamental para o desenvolvimento dos centros urbanos mas, posteriormente, 
contribuiu para a saturação, a perda da acessibilidade e a conseqüente decadência de muitas 
áreas centrais (Kneib, 2004). 

Cada vez mais se constata a expansão urbana nas áreas periféricas das cidades, o que 
torna a população dependente do uso dos modos de transporte motorizados, particularmente o 
modo individual, devido às facilidades de locomoção e conforto que ele propicia (Amancio, 
2005).  

Atualmente, a maioria das metrópoles brasileiras enfrentam problemas de 
congestionamento e saturação da rede viária. Esses problemas provocam grandes prejuízos à 
população usuária do sistema viário e do transporte coletivo, como o aumento dos tempos de 
viagem e maior conflito entre veículos e pedestres. Conseqüentemente, cresce a probabilidade 
de acidentes e atropelamentos, além do aumento do consumo de combustível, da emissão de 
poluentes, poluição visual, sonora e deterioração das condições ambientais urbanas. 

O objetivo deste trabalho é propor e avaliar alternativas de melhoria na infra-estrutura 
viária de um trecho crítico em uma avenida na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, 
Brasil, visando reduzir o congestionamento nesse local. Optou-se por utilizar o Apoio 
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Multicritério à Decisão (Roy e Bouyssou, 1993), pois essa metodologia auxilia os atores de 
um processo decisório a compreender seus valores e considera os fatores julgados importantes 
por esses atores para a tomada de decisão (Montibeller Neto, 1996). 
 
 
2. APOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO 
 

O Apoio Multicritério à Decisão é uma metodologia que considera explicitamente 
múltiplos critérios e objetivos em conflito visando à solução de problemas complexos. Ela 
permite gerar soluções de compromisso e uma hierarquização das alternativas, de acordo com 
o grau de atração destas para o decisor (Gomes, 2002). 

Em um processo de apoio à decisão, é necessário definir os objetivos, as alternativas, 
os critérios, os métodos e o decisor (Barba-Romero e Pomerol, 1997). Os componentes 
principais do processo são: 

 
• Ator: indivíduo ou grupo de indivíduos que influencia direta ou indiretamente a 

decisão, por meio de seu sistema de valores. 
• Decisor: ator responsável pela decisão ou por recomendar uma decisão. 
• Facilitador: auxilia a estruturação do problema, a elaboração do modelo de avaliação e 

a apresentação dos resultados. Deve atuar em constante diálogo e interação com os 
atores, em um processo de aprendizagem constante. 

• Modelo: conjunto de regras e operações matemáticas que permitem transformar as 
preferências e opiniões dos atores em um resultado quantitativo. 

• Alternativa: ação que pode ser avaliada isoladamente.  
• Critério: função definida no conjunto das alternativas que permite a comparação de 

duas alternativas a e b a partir dos valores g(a) e g(b) (Roy e Bouyssou, 1993). 
• Atributo: mede o grau em um objetivo é alcançado (Keeney, 1992). 

 
O Apoio Multicritério à Decisão pode ser dividido em três fases que interagem: 

estruturação, avaliação e recomendação. 
A fase de estruturação visa identificar, caracterizar e organizar os fatores considerados 

relevantes no processo de apoio à decisão. É uma etapa interativa e dinâmica, pois fornece 
uma linguagem comum aos atores, o que possibilita a aprendizagem e o debate (Bana e Costa 
et al., 2000). 

A avaliação pode ser dividida em uma fase de avaliação parcial das alternativas 
segundo cada critério e uma fase de avaliação global, considerando as diversas avaliações 
parciais. A avaliação é feita por meio de métodos de agregação multicritério, que podem ser 
classificados em métodos de critério único de síntese (por exemplo, MAUT, AHP e 
MACBETH) e os métodos de subordinação e síntese, como os das famílias ELECTRE e 
PROMETHEE. 

Na fase de recomendação, são feitas análises de sensibilidade e robustez para verificar 
se mudanças nos parâmetros do modelo de avaliação interferem no resultado final. É uma fase 
fundamental que contribui para gerar conhecimento sobre o problema e, assim, aumentar a 
confiança do decisor nos resultados obtidos (Dias et al., 1997 apud Brandalise, 2004). 
 
 
3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 

Neste trabalho adotou-se a metodologia do Apoio Multicritério à Decisão, composta 
das fases apresentadas na Figura 1. O estudo aqui apresentado aborda um problema real, mas 
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foi realizado no âmbito de uma pesquisa acadêmica. Por essa razão, a terceira fase da 
metodologia consistiu em algumas análises de sensibilidade, porém não são feitas 
recomendações. 
 

 
 

Figura 1 – Fases do Apoio Multicritério à Decisão. 
 

A estruturação consiste nas seguintes atividades: identificação dos atores e de seus 
objetivos, elaboração da árvore de objetivos fundamentais, escolha de atributos, proposição de 
alternativas e estimativa de níveis dos atributos por alternativa (item 4). 

Para a avaliação das alternativas, foi utilizada a função de valor multiatributo, que é 
um método de critério único de síntese. A função de valor multiatributo adotada é expressa na 
forma aditiva e apresentada na eq. (1). 

 
V(A) = w1*v1(A) + w2*v2(A) + w3*v3(A) + … + wn*vn(A) (1)

 
onde: 
V(A) – valor global da alternativa A 
v1(A), v2(A), ... , vn(A) – função de valor parcial da alternativa A nos atributos 1, 2, ..., n 
w1, w2,..., wn – taxa de substituição dos atributos 1, 2, ..., n 
n – número de atributos 

 
Para Keeney e Raiffa (1993), uma função de valor pode ser considerada uma 

ferramenta que auxilia o decisor a expressar suas preferências. É utilizada para ordenar a 
intensidade de preferência (diferença de atratividade) entre níveis de um atributo (Beinat, 
1995). 

As taxas de substituição permitem a avaliação global das alternativas (Brandalise, 
2004). Elas podem ser consideradas constantes de escala que transformam valores locais de 
preferência (avaliados em cada atributo) em valores globais. Na forma aditiva, a somatória 
das taxas de substituição deve ser igual a um. 

As funções de valor parciais, as taxas de substituição e a função de valor multiatributo 
são apresentadas no item 5. As análises de sensibilidade fazem parte do item 6. 
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4. ESTRUTURAÇÃO 
 
 Este trabalho descreve um estudo realizado na cidade de Campinas, situada cerca de 
100 km da capital do Estado de São Paulo, com população de aproximadamente 1.045.706 
habitantes e uma área de 796 km2 (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e estatística, 
2006). 
 
4.1. Apresentação do Problema 

 
A Avenida John Boyd Dunlop é uma das mais importantes de Campinas, pois liga a 

Rodovia Anhangüera ao centro da cidade, com acessos a bairros periféricos, universidades e 
hospitais. No cruzamento dessa avenida com a saída 96 da Rodovia Anhangüera, observam-se 
congestionamentos nos períodos de pico (manhã e noite) e elevado índice de acidentes, de 
acordo com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC, 2003). 

A Figura 2 mostra a área de estudo, onde se concentra o maior volume de tráfego na 
avenida e o local de maior número de acidentes. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Área de estudo. 

 
4.2. Identificação dos Atores e de seus Objetivos 
 

Para a estruturação do problema, foram identificados, inicialmente, os seguintes 
atores: Poder Público, moradores, usuários, empresas de transportes, concessionárias 
rodoviárias, empreiteiras e órgãos de proteção ambiental. Os decisores são o Secretário de 
Transportes e o Prefeito; os autores deste trabalho atuaram como representantes dos decisores. 

Cada ator tem objetivos próprios neste contexto decisório. Keeney (1992) distingue 
objetivos fundamentais e objetivos-meio. Os objetivos de cada ator foram inicialmente 
listados de acordo com essa distinção e são apresentados na Tabela 1. 
 
4.3. Árvore de Objetivos Fundamentais e Atributos 
 
 Após a identificação preliminar dos objetivos fundamentais, eles foram revistos, 
detalhados e estruturados em uma árvore, conforme apresentado na Figura 3. A cada objetivo 
fundamental foi associado um atributo (última coluna da Figura 3). 
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Tabela 1 – Objetivos fundamentais e objetivos-meio. 
Atores Objetivos fundamentais Objetivos-meio 

Poder Público 

Reduzir tempo de transporte para os 
usuários Aprovar o melhor projeto 

Aprovação pública do gestor Reduzir o investimento e o custo do 
projeto 

Reduzir gastos hospitalares em 
razão de acidentes  

Melhorar a condição do transporte para 
a  população 

- Aprovação pública do projeto 

Usuários 

Reduzir tempo de transporte Aumentar conforto 
Reduzir custo de transporte e de 

manutenção dos veículos Aumentar segurança nas  vias 

Reduzir número de acidentes - 

Moradores Reduzir número de atropelamentos Reduzir a velocidade média nas vias 
Valorização do imóvel Aumentar segurança nas vias 

Órgãos de 
Proteção 

Ambiental 

Reduzir desmatamento - 
Reduzir nível de ruído - 

Reduzir nível de poluição - 
 
 

 
 

Figura 3 – Árvore de objetivos fundamentais e atributos. 
 

O atributo que representa o objetivo “aumentar o retorno político” foi construído 
visando verificar a imagem e a aceitação de cada uma das alternativas propostas perante a 
população. Cada nível desse atributo foi definido da seguinte maneira: 
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0 – Maioria da população desaprova a alternativa 
1 – Usuários apóiam a alternativa, porém a população lindeira não a aprova 
2 – Usuários e população lindeira aprovam a alternativa, mas sem grande repercussão 

na região 
3 – Usuários e população lindeira aprovam a alternativa, com grande repercussão na 

região. 
  
4.4. Proposição de Alternativas 
 
 Foram propostas as alternativas apresentadas a seguir e indicadas na Figura 4. As 
alternativas 3 e 4 desviam o trânsito da região crítica, enquanto as outras duas interferem 
diretamente na região. 
 

1. Ampliação e reforma do trevo da Rodovia Anhangüera 
2. Construção de terceira faixa na avenida para corredor de ônibus 
3. Adequação do gabarito do Jardim Garcia 
4. Construção de trevo na Rodovia Bandeirantes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Localização das alternativas propostas. 

 
4.5. Níveis dos Atributos 
 
 Na última atividade da estruturação do problema, foram estimados os níveis dos 
atributos por alternativa. Os níveis referentes aos impactos ambientais foram obtidos com 
base nas Resoluções nº 1 e nº 8 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(1993a, 1993b). Já o número de acidentes fatais e não-fatais foram estimados segundo os 
dados publicados pela EMDEC (2003). A Tabela 2 mostra os níveis estimados por alternativa. 
 
 
5. AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 
 
5.1. Funções de Valor Parciais 
 
 As funções de valor parciais foram obtidas por meio do método da pontuação direta, 
que é um dos mais utilizados (Ensslin et al., 2001). Definem-se, inicialmente, níveis de 

1

2

3

4
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impacto para cada atributo, ordenados preferencialmente. Ao melhor nível geralmente é 
associado o número 100 e, ao pior nível, o número 0. Em seguida, o decisor é solicitado a 
expressar numericamente a atratividade dos demais níveis. 

As vantagens desse método são a rapidez na obtenção da função de valor, a 
simplicidade do procedimento e a ausência de transformações matemáticas que possam afetar 
a credibilidade dos resultados obtidos. A desvantagem é que o decisor precisa expressar suas 
preferências numericamente, o que não é uma forma natural de raciocínio (Ensslin et al., 
2001). 
 

Tabela 2 – Níveis dos atributos. 
Alternativa

Atributo 
1 2 3 4 

Investimento total (R$) 482.800 818.020 391.000 3.240.370
Custo de manutenção (R$/ano) 9.656 32.720 19.550 64.807 
Número de acidentes não-fatais por ano 20 8 15 10 
Número de acidentes fatais por ano 3 1 2 1 
Nível de ruído (Decibéis/hora pico) 85 85 70 70 
Emissão de CO (t/ano) 900 1.000 700 500 
Número de famílias desapropriadas 0 0 0 4 
Retorno político (atributo construído) 2 2 1 3 
Tempo de viagem em ônibus (min) 10 7 10 7 
Tempo de viagem em automóvel (min) 8 10 8 3 

 
A Figura 5 apresenta, como exemplos, os gráficos da função de valor (ou atratividade) 

para os atributos investimento, custo de manutenção, acidentes não-fatais e acidentes fatais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 – Exemplos de funções de valor. 

  
A partir dos níveis dos atributos por alternativa (Tabela 2) e das funções de valor 

parciais, obtiveram-se as atratividades correspondentes (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Atratividades das alternativas. 

Alternativa
Atributo 

1 2 3 4 

Investimento total (R$) 70 40 100 0 
Custo de manutenção (R$/ano) 100 30 80 0 
Número de acidentes não-fatais por ano 40 100 60 80 
Número de acidentes fatais por ano 30 100 50 100 
Nível de ruído (Decibéis/hora pico) 0 0 100 100 
Emissão de CO (t/ano) 40 0 80 100 
Número de famílias desapropriadas 100 100 100 50 
Retorno político (atributo construído) 80 80 40 100 
Tempo de viagem em ônibus (min) 60 100 60 100 
Tempo de viagem em automóvel (min) 70 40 70 100 

 
5.2. Taxas de Substituição 

 
Neste trabalho, as taxas de substituição foram estimadas pelo método Swing Weights 

(Ensslin et al., 2001). Considera-se uma alternativa hipotética com o pior nível de impacto em 
todos os atributos e pede-se que o decisor escolha um atributo cujo nível ele gostaria de passar 
para o melhor. A esse salto (swing) correspondem 100 pontos. 

Em seguida, é oferecida ao decisor a oportunidade de passar outro atributo do pior 
para o melhor nível. O procedimento é repetido até que se defina a ordem das passagens de 
todos os atributos. As magnitudes dos saltos são medidas em relação ao primeiro salto. Por 
fim, é feita a normalização, definindo-se assim as taxas de substituição. 

A Figura 6 mostra as taxas de substituição assim obtidas. 
  
5.3. Avaliação 
  

A avaliação de cada alternativa foi feita, primeiramente, multiplicando-se a 
atratividade em cada atributo (Tabela 3) pela taxa de substituição do atributo. Por exemplo, as 
atratividades da alternativa 1 nos atributos acidentes não-fatais e acidentes fatais são 40 e 30, 
respectivamente. Essas atratividades multiplicadas pelas taxas de substituição correspondentes 
fornecem a atratividade parcial da alternativa 1 no critério segurança, apresentada na eq. (2)  

 
vsegurança (1) = 0,59*40 + 0,41*30 = 35,9 (2)

 
Multiplicando-se esse valor pela taxa de substituição do critério (Figura 6), obtém-se a 

avaliação da alternativa 1 em relação à segurança, conforme eq. (3). 
 

Vsegurança = 0,20*35,9 = 7,2 (3)
 

O valor global da alternativa é a somatória das avaliações em todos os critérios, isto é, 
custos, segurança, impacto ambiental e social, retorno político e conforto. A Tabela 4 
apresenta a avaliação das alternativas e sua classificação.  
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Figura 6 – Taxas de substituição. 
 

Tabela 4 – Avaliação das alternativas. 
Alternativa 

 
1. Ampliação e 

reforma do trevo 
Rod.Anhangüera

2. Construção de 
3ª faixa na 

Avenida Dunlop 

3. Adequação do 
gabarito do 

Jardim Garcia 

4. Construção 
de trevo- Rod. 
Bandeirantes 

Custos 19,1 8,1 20,8 0,0 
Segurança 7,2 20,0 11,2 17,6 
Impacto 

ambiental e 
social 

5,9 3,9 10,4 9,4 

Retorno político 22,9 22,9 11,4 28,6 
Conforto 10,9 12,9 10,9 17,1 

Valor global 66,0 67,9 64,8 72,8 
Classificação 30 20 40 10 

 
Observa-se que a alternativa 4 (Construção de trevo na Rodovia Bandeirantes) 

apresenta a maior atratividade (maior valor global), de acordo com as preferências dos 
decisores. 
 
 
6. ANÁLISES DE SENSIBILIDADE 

 
Com o intuito de verificar a consistência dos resultados obtidos, foi feita uma análise 

de sensibilidade no critério retorno político, pois ele é o que possui a maior taxa de 
substituição. Assim, variou-se sua taxa de substituição de 10% acima e abaixo do valor 
inicial. No entanto, essa alteração também afeta as demais taxas de substituição, pois a sua 
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soma deve ser igual a um. Para o cálculo das novas taxas de substituição, utilizou-se a eq. (4) 
(Ensslin et al., 2001): 

 
wn’ = wn* (1 – wi’)/(1 – wi) (4)

onde: 
wi – taxa de substituição original do critério i 
wi’ – taxa de substituição modificada do critério i 
wn – taxa de substituição do critério n 
wn’ – taxa de substituição recalculada do critério n 
  

A análise de sensibilidade do critério retorno político é apresentada na Tabela 5. 
Observa-se que não houve variação significativa nos valores globais e a alternativa 4 
permanece a mais atrativa.                   
 

Tabela 5 – Análise de sensibilidade do critério retorno político. 
Alternativa Taxa de substituição inicial Taxa inicial + 10% Taxa inicial – 10%

1 66,0 66,7 65,5 
2 67,9 68,4 67,4 
3 64,8 63,7 65,7 
4 72,8 74,1 71,8 

 
Foi realizada outra análise de sensibilidade na taxa de substituição do retorno político, 

variando-se seu valor de 0,30 até 0,14 (Figura 7). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Variação na taxa de substituição do retorno político. 
 
Nota-se que, reduzindo a taxa do critério retorno político, a avaliação global das 

alternativas 1, 2 e 4 tende a diminuir e se igualar. Já a avaliação da alternativa 3 aumenta com 
a diminuição da taxa de substituição desse critério.  

Outra análise de sensibilidade desenvolvida neste trabalho refere-se ao critério custos, 
realizada de maneira similar à anterior. Os resultados são apresentados na Tabela 6. 
 

Tabela 6 – Análise de sensibilidade do critério custos. 
Alternativa Taxa de substituição inicial Taxa inicial + 10% Taxa inicial – 10%

1 66,0 66,7 65,7 
2 67,9 66,9 68,4 
3 64,8 65,5 64,4 
4 72,8 70,8 74,5 
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Verifica-se que também não houve variação significativa nos valores globais e a 
alternativa 4 permanece a mais atrativa. 

Finalmente, foi feita uma análise de sensibilidade na taxa de substitução do critério 
custos, variando-se seu valor de 0,30 até 0,18 (Figura 8). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8 – Variação na taxa de substituição do critério custos. 

 
Nota-se que, reduzindo-se a taxa de substituição, a avaliação global das alternativas 2 

e 4 tende a diminuir e se aproximar, devido ao fato de serem as alternativas mais 
dispendiosas. Já a avaliação global das alternativas 1 e 3 aumenta com a redução da taxa de 
substituição. 
 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho utilizou-se o Apoio Multicritério à Decisão em um problema real e 
complexo de transportes na cidade de Campinas, para o qual diversos atores buscam 
alternativas de solução. Especificamente, foi abordado um problema na Avenida John Boyd 
Dunlop referente à ineficiência de tráfego na saída para a Rodovia Anhangüera, local com 
índice elevado de congestionamento e ocorrência de acidentes. 

A estruturação do problema possibilitou a identificação de quatro alternativas: 
ampliação e reforma do trevo da Rodovia Anhangüera, construção de terceira faixa na 
Avenida Dunlop para corredor de ônibus, adequação do gabarito do Jardim Garcia e 
construção de trevo na Rodovia Bandeirantes. 

Dentre os critérios, o retorno político foi o que teve maior influência na avaliação 
global, indicando que a alternativa mais adequada seria a construção de trevo na Rodovia 
Bandeirantes. Porém, a alternativa de adequação do gabarito do Jardim Garcia mostra-se 
interessante se a taxa de substituição do retorno político for diminuída. Outro aspecto 
mostrado pelas análises de sensibilidade do critério custos é que as alternativas 1 e 3 são as 
mais atrativas quando a taxa de substituição desse critério aumenta. Assim, as análises de 
sensibilidade podem auxiliar os decisores a avaliar melhor o impacto de suas preferências. 

Espera-se que este trabalho contribua para realçar a importância do Apoio 
Multicritério à Decisão em problemas complexos com diversas de alternativas de solução, nos 
quais a aplicação dessa metodologia pode ajudar a melhorar a qualidade da decisão.  
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