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NOTA TÉCNICA 

A implantação da Metodologia Analytic Hierarchy Process – AHP para a seleção e hierarquização 

de empreendimentos de coleta, afastamento e tratamento de esgotos na Região Metropolitana de 

São Paulo 

 

1. INTRODUÇÃO 

A necessidade de alocar um grande volume de investimentos para atingir a universalização de 

esgoto, em todos os municípios da Região Metropolitana de São Paulo, operados pela Diretoria 

Metropolitana, e respeitar ao mesmo tempo o limite orçamentário traz um grande desafio todos os 

anos no processo de seleção dos empreendimentos a implantar. Aliadas a isso, a grande diversidade e 

complexidade dos projetos e dos seus respectivos benefícios também são aspectos críticos nesse 

processo de eleição. Nos dois últimos anos, essa dificuldade se agravou, já que os empreendimentos 

emergenciais que tiveram que ser implantados em virtude da crise hídrica, comprometeram ainda 

mais os recursos disponíveis para atingir a universalização de esgoto e solucionar outras questões 

operacionais. Foi então que em 2016 a Diretoria Metropolitana iniciou a implantação de uma 

metodologia para subsidiar a tomada de decisão quanto à hierarquização e seleção dos 

empreendimentos de esgotos a serem executados, através de uma ferramenta matemática, a Analytic 

Hierarchy Process - AHP.  

2. DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA NA SABESP 

A metodologia AHP se caracteriza por analisar um problema, através da construção de níveis 

hierárquicos menos complexos, facilitando o entendimento e a síntese, para auxiliar a tomada de 

decisões. Utiliza-se de modelos matemáticos e de três grandes categorias: impacto estratégico, 

complexidade e urgência. O resultado final do trabalho se traduz em uma matriz (vide figura 1 abaixo), 

em que os empreendimentos são dispostos de acordo com o Impacto Estratégico (eixo das ordenadas), 

Complexidade (eixo das abcissas), Urgência (cores das bolas) e Volume de Investimentos (tamanho da 

bola). A divisão entre os quadrantes é feita pela mediana dos empreendimentos. 
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Figura 1 – Matriz AHP 

 

 

 

Na Sabesp, as categorias foram subdivididas em critérios mais facilmente analisáveis e 

constituídos com a premissa e condição de estarem alinhados às diretrizes estratégicas da Empresa.  

Dentre os critérios definidos na categoria Impacto Estratégico estão: municípios com baixos 

índices de atendimento e de tratamento de esgotos e melhoria da qualidade dos corpos d’água que 

privilegia os empreendimentos que recuperam a qualidade de água dos mananciais; despoluem o rio 

Pinheiros, o rio Tietê e os córregos contemplados no Programa Córrego Limpo. 

Na categoria Complexidade, os empreendimentos mais pontuados são os de maior porte e os 

que exigem maiores tecnologias, remoções de famílias e/ou autorizações ambientais, de acordo com 

os critérios estabelecidos. 

Quadrantes 

I II 

III IV 

COMPLEXIDADE 
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Na categoria Urgência, a AHP prioriza os empreendimentos que caso não sejam realizados, a 

Empresa deixará de cumprir compromisso com o Poder Concedente, e outros órgãos externos dentro 

dos prazos assumidos, ou que oferecerão um maior risco operacional com relação à impactos 

socioambientais. 

O empreendimento acumula pontuação à medida que responde afirmativamente a cada 

critério definido.  

 

A seguir estão apresentadas as árvores dos critérios de cada Categoria e no Anexo desta Nota 

encontram-se a descrição de cada um dos critérios. 

 

Figura 2 – Critério Impacto Estratégico 
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Figura 3 – Critério Complexidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Critério Urgência 
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3. PREMISSAS SIGNIFICATIVAS ADOTADAS 

Durante o desenvolvimento e implantação da AHP, foram adotadas algumas premissas que 

trouxeram inovações nos critérios e avaliações adotados pela Diretoria como:  

 Foco no benefício final: Resultados no Programa Córrego Limpo e visão de 

empreendimento: ligações, redes coletoras, EEE, LR atreladas aos coletores tronco 

implantados ou a implantar; 

 Agrupamento dos empreendimentos por bacia de esgotamento; 

 Visão de futuro: considera implantadas a 3ª. Etapa e 4ª etapa (CEF) do Tietê, Pró-Billings 

e Mananciais; 

 Incremento das ETEs – prognóstico após resultado da priorização AHP dos coletores e 

redes. 

 

4. PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

Sendo uma ferramenta que tem por premissa que seu desenvolvimento seja elaborado de 

forma participativa, todo o processo se deu através de equipe multidisciplinar. A equipe foi formada 

por gerentes de diversas unidades da Sabesp que se constituem por profissionais de várias formações 

acadêmicas, competências e conhecimentos: engenheiros e analistas de esgoto, de empreendimentos, 

de planejamento técnico e empresarial, desenvolvedores de sistemas de informação.   

A cada etapa de construção eram realizados eventos de disseminação e envolvimento com 

representantes das diversas unidades. As consolidações eram apresentadas em reuniões da Diretoria 

para deliberações e aprovação pelo Diretor e os Superintendentes da M, os maiores executivos da 

Diretoria.  
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5. CONCLUSÃO, RECOMENDAÇÕES 

A metodologia atende ao processo de tomada de decisão e desde a sua implantação, a AHP é 

a ferramenta que vem sendo utilizada pela Diretoria para atender às diversas demandas referentes à 

avaliação, seleção e priorização de empreendimentos de esgoto. A elaboração do Plano Metropolitano 

de Esgotos concluiu que são necessários R$ 14,5 bilhões através de mais de 280 empreendimentos a 

iniciar para atingir a universalização, Os principais trabalhos concluídos sob a ótica da AHP foram:  

 Definição do Orçamento de 2017, (nov/2016) 

 Plano Metropolitano de Esgotos com vistas à universalização (jun/2017) 

 Re/ratificação das redes de esgoto da 3ª etapa do Tietê, (jul/2017) 

 Seleção dos empreendimentos a compor a proposta da 4ª etapa do Tietê, (jul/17)  

 Redefinição dos empreendimentos da CEF – PAC (jul/2017),  

 Seleção e hierarquização dos empreendimentos para o pedido de financiamento  para o 

Ministério das Cidades (ago/2017). 

Os benefícios da AHP já puderam ser percebidos desde o início, dentre os principais:  

 Objetividade nas decisões - tempo consideravelmente reduzido nas discussões; 

 Visão sistêmica e global das iniciativas; 

 Transparência e conhecimento sobre as iniciativas a implantar; 

 Melhora na interlocução com a agência reguladora, Prefeituras, Ministério Público, ONGs, 

imprensa 

 Agilidade nas respostas às diferentes demandas; 

 Mesma métrica e critérios para a hierarquização de todos os empreendimentos!!! 

Recomenda-se, no entanto, que os critérios e subcritérios sejam periodicamente revistos a fim de 

estarem sempre atrelados à diretrizes e à realidade da Empresa, ao cenário externo e interno. 
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ANEXO 

Descrição dos critérios 

CATEGORIA IMPACTO ESTRATÉGICO 

• Atendimento aos municípios: Intervenções que visam a ampliação da coleta e tratamento de 

esgotos nos municípios com Contrato de Programa. 

• Qualidade dos Corpos D’Água: Intervenções que tenham potencial para o saneamento de 

bacias de esgotamento e melhoria na qualidade dos mananciais. 

• Eficiência Econômica Operacional: Intervenções que efetivem a conclusão dos benefícios e 

mobilização de ativos inoperantes, avaliando o aumento da receita e/ou redução das despesas 

operacionais. 

CATEGORIA COMPLEXIDADE 

• Licenciamento ambiental, autorizações e regularizações/ desapropriações e remoções sociais: 

Complexidade na obtenção de licenças, autorizações e regularizações para a execução da 

intervenção. 

• Interdependência entre projetos: Grau de dependência das variáveis: interno (entre projetos) 

e externo (entre projetos de órgãos externos). 

• Empreendimento (Porte e Técnica): Grau de compelxidade quanto aos aspectos técnicos e 

diversidade de iniciativas. 

CATEGORIA URGÊNCIA 

• Riscos Operacionais: Riscos de colapso causados por rompimento, danos estruturais, desgaste, 

obsolescência, corrosão por END, dentre outros, quanto à probabilidade, severidade e impacto 

socioambiental. 
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• Oportunidade/Ameaça: Existência de oportunidade de execução de intervenção minimizando 

recursos: prazo e custo.  

• Riscos Administrativos e Judiciais: Existência de compromissos ambientais com Prefeituras, 

Agência reguladora, CETESB e demais órgãos externos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANGELI, Valéria. M . M . A - Planejamento e gestão empresarial aplicados à operação do sistema de 

coleta de esgotos da Sabesp, na área de abrangência da Diretoria Metropolitana, TCC, MBA Anhembi 

Morumbi, São Paulo, 2014 

ANGELI, Valéria. M . M . A -, Priorização dos investimentos em água e esgoto na M através da 

ferramenta AHP-  Analytic Hierarchy Process, Relatório Programa Melhores Práticas, Diretoria 

Metropolitana, São Paulo, 2017 

FUNDAP –Alcançando a Excelência na Gestão Estratégica , Workshops Sabesp, 2004 

SAATY, T. L, Relative Measurement and its Generalization in Decision Making: Why Pairwise 

Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of Intangible Factors – The Analytic 

Hierarchy/Network Process, 2008. Available at http://ww.rac.es/ficheros/doc/00576.pdf 

VARGAS, Ricardo. Utilizando a programação multicritério (Analytic Hierarchy Process – AHP) para 

selecionar e priorizar projetos na gestão de portfólios. Artigo. Out. 2010. Disponível em 

<http://www.ricardo-vargas.com/pt/articles/analytic-hierarchy-process/> Acesso em 09/12/2013 

 

http://ww.rac.es/ficheros/doc/00576.pdf

