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RESUMO 

 

Ao se observar o aumento significativo da geração de resíduos sólidos nos 

centros urbanos, pode-se afirmar que este representa um problema relevante, 

visto que os resíduos deverão ser gerenciados adequadamente para que não 

haja impactos ambientais, sociais e econômicos. No entanto, o que se observa 

em algumas regiões é a ineficiência do processo de gestão dos resíduos, o que 

traz, por consequência, prejuízos ao ambiente e à saúde pública. Desta forma, 

mostra-se necessário o planejamento adequado neste âmbito, para que se 

possa usufruir de um ambiente saudável. O presente trabalho teve como 

objetivo a avaliação de critério relevantes à gestão dos resíduos sólidos urbanos 

do município de Irati-PR, com o auxílio do Método de Análise Hierárquica, o 

AHP (Analytic Hierarchy Process). A metodologia baseou-se na aplicação de um 

questionário ao agente da administração pública responsável pelas questões 

relativas aos resíduos, para que, em seguida, os dados obtidos servissem de 

apoio à avaliação dos critérios propostos por meio da ferramenta AHP, no intuito 

de priorizar as ações a serem tomadas para efetuar melhorias na gestão. O 

método AHP foi utilizado somente na avaliação de critérios e subcritérios, não 

sendo considerada a proposição e avaliação de alternativas para melhoria da 

gestão. Com isso, foi possível confirmar que a falta de programas de educação 

ambiental e a disposição final dos resíduos são, atualmente, os maiores 

problemas do município, apresentando prioridades de 15,75% e 12,75%, 

respectivamente. Observou-se ainda que os subcritérios inseridos na esfera 

cultural são os que necessitam de maior atenção, com relevância de 42%, 

seguidos pelos subcritérios ambientais, os quais apresentaram 33% de 

preferência. Tal estudo mostrou a realidade atual do município de Irati-PR no 

que diz respeito à gestão dos resíduos sólidos urbanos, podendo ser utilizado 

no auxílio à administração pública na tomada de decisões neste âmbito. 

 

Palavras-chave: Resíduos sólidos urbanos; gestão; AHP; disposição final; 

segregação.



ABSTRACT 

 

By observing the significant increase in the generation of solid waste in urban 

centers, it can be stated that this constitutes a significant problem, since the 

waste should be managed properly so that there aren’t environmental, social and 

economic impacts. However, what is seen in some regions is the inefficiency in 

the process of waste management, which consequently brings harm to the 

environment and public health. Thus, it is necessary a proper planning in this 

ambit, so that a healthy environment can be enjoyed. The present study has had 

the objective of evaluate the relevant criteria to the management of municipal 

solid waste in the city of Irati-PR, with the support of the Analytic Hierarchy 

Process (AHP). The methodology was based in the application on a 

questionnaire to the public officer responsible for matters relating to waste, for 

what then the data obtained serve to support the assessment of the criteria 

proposed with the AHP tool, in order to prioritize the actions to be taken in order 

to make improvements in management. Therewith, it was possible to verify that 

the final disposal of waste is currently the biggest problem in the city, besides the 

lack of segregation of waste by the population, which demands greater 

investment in environmental education programs. By using the criteria of AHP, it 

was found that those inserted in the cultural sphere are those requiring more 

attention, followed by environmental criteria. This study demonstrated the current 

reality of the city Irati-PR with regard to waste management, can assist the 

government in making decisions aimed at further improvements this. 

 

Keyword: Solid waste; management; AHP; final disposal; segregation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os centros urbanos, concebidos como estrutura de abrigo à população 

em ascensão, são considerados grandes ambientes consumidores de recursos 

naturais, sem os quais deixariam de funcionar, e, ainda, os quais geram 

quantidades significativas de efluentes, emissões e resíduos que podem trazer 

prejuízos tanto ambientais quanto econômicos. 

Os resíduos sólidos são gerados em todas as atividades humanas, desde 

o setor industrial até as atividades urbanas diárias, das quais são provenientes 

os resíduos sólidos urbanos (RSU). O que se nota é que, com o crescimento 

populacional acelerado e as inovações tecnológicas que surgem a cada dia, 

além do hábito consumista atual que leva à maior utilização de produtos 

facilmente descartáveis, tem-se por consequência a geração de maiores 

quantidades de resíduos em todos os setores da sociedade.  

Assim, os problemas associados à gestão dos resíduos sólidos passaram 

a representar uma parte preocupante das questões urbanas. Neste âmbito, a 

gestão consiste no conjunto de alternativas que visam à retirada dos resíduos de 

seus locais de origem e a sua disposição correta ou tratamento sanitariamente 

seguro e ambientalmente adequado, levando em consideração os aspectos 

legais e normativos relativos a este tema. Cabe à administração pública 

direcionar este processo, de modo a identificar e analisar as diferentes 

alternativas, para que a tomada de decisões vise principalmente à diminuição 

dos prejuízos ocasionados por uma gestão inadequada.  

Porém, segundo Baratto (2009), o que se vê na maioria dos municípios 

brasileiros são deficiências na gestão dos resíduos, ocasionadas por falta tanto 

de infraestrutura quanto de profissionais capacitados, fato que traz consigo 

problemas nas esferas ambiental, social e econômica. A ineficiência da gestão 

dos resíduos sólidos evidencia-se em todas as suas etapas, desde a coleta 

precária até a disposição em depósitos a céu aberto, ou “lixões”. Os dados 

constatados pelo IBGE (2010b), como resultado da Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico, confirmam tais fatos, uma vez que 50,8% dos municípios 

brasileiros encaminham seus resíduos a “lixões”, o que comprova que o país, 

mesmo contando com extensa legislação ambiental, ainda apresenta falhas na 

fiscalização e na exigência do cumprimento das leis. 
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Dessa forma, veem-se como necessárias ações que visem à mudança 

desta realidade, para adequar a gestão de resíduos, considerando que qualquer 

falha nas primeiras etapas do processo pode desencadear prejuízos às etapas 

conseguintes. Neste sentido, foi aprovada a Lei n° 12.305 (BRASIL, 2010a), que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a qual, após 20 anos de 

discussão, traz os princípios, diretrizes e instrumentos que tem por objetivo 

adequar a gestão dos resíduos, surgindo como auxílio à tomada de decisões por 

parte dos municípios.  

A preocupação com a qualidade de vida e a sustentabilidade, adquirida 

por meio da diminuição dos prejuízos causados pela má gestão dos resíduos, 

deve englobar todos os setores da sociedade, buscando avaliar os resíduos que 

produzem e os impactos que estes podem causar (LOPES, 2003). Quanto aos 

RSU, a avaliação das etapas de sua gestão, bem como a sua quantificação e 

caracterização, mostra-se necessária, segundo Cardoso (2004), uma vez que 

permite conhecer o nível de participação do município no desenvolvimento de 

cada atividade, a fim de apontar boas alternativas praticadas, bem como de 

verificar falhas e propor melhorias no caso da existência de inadequações.  

Neste contexto insere-se a presente pesquisa, que visa avaliar critérios 

relacionados à gestão dos resíduos sólidos urbanos no município de Irati-PR, 

com o auxílio do método de análise hierárquica, buscando priorizar tais critérios 

na busca por uma melhor gestão. 

O presente estudo prova-se importante pela relevância da gestão dos 

resíduos atualmente, uma vez que, verificadas incoerências, a administração 

pública poderá rever as prioridades, visando o aprimoramento das técnicas 

utilizadas, bem como a prevenção da poluição e o planejamento de ações para 

a minimização desde a fonte geradora dos resíduos sólidos. 

Além disso, o município de Irati, localizado na região Centro Sul do 

Paraná, além de dispor de poucos dados relativos a este tipo de avaliação, 

apresenta ainda problemas relacionados à gestão, principalmente no que diz 

respeito à disposição final. Enquanto o aterro denominado como controlado 

apresenta deficiências diversas que acarretam problemas ambientais e à 

população, a administração pública do município encontra dificuldades em 

adequar todos os quesitos necessários a fim de cumprir os diversos aspectos da 

legislação vigente. Considera-se também que, por ser um município de médio 
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porte, Irati necessita de maiores investimentos na gestão de resíduos, os quais 

baseiam-se em uma avaliação preliminar para determinar as prioridades.  

Tendo em vista o problema relacionado aos resíduos sólidos e a busca 

por uma gestão que considere os quesitos de desenvolvimento sustentável, 

surgem diversas metodologias de apoio à decisão que visam, principalmente, o 

aprimoramento do processo de gerenciamento, e que auxiliam na escolha de 

alternativas viáveis de acordo com os aspectos de cada realidade. Neste âmbito, 

o Analityc Hierarchy Process (AHP) encontra-se entre as diversas ferramentas 

que podem ser aplicadas à área ambiental, ao passo em que vem sendo 

utilizado em diversos estudos relacionados às questões ambientais de gestão de 

recursos e de resíduos, além de ser considerado flexível e robusto no que diz 

respeito a este tipo de avaliação. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral 

 

Avaliar critérios relacionados à gestão dos resíduos sólidos urbanos 

gerados no município de Irati-PR, utilizando como ferramenta de auxílio na 

tomada de decisões o método AHP 

 

1.1.2 Específicos 

 

-Obter dados a respeito das etapas de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos RSU do município; 

-Determinar a composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos e 

quantifica-los; 

-Determinar critérios e subcritérios relevantes à avaliação da gestão pelo 

método AHP; 

-Ponderar os critérios de modo a organizá-los por ordem de prioridade. 
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2 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

2.1 CONCEITOS 

 

Segundo Lopes (2003), até meados de 1975, os materiais considerados 

sobras de diversos processos do cotidiano da sociedade eram comumente 

chamados de “lixo”, termo que é definido pelo Ferreira (1988) como “o que se 

varre da casa, da rua, e se joga fora; entulho; coisa imprestável”, sendo 

atualmente mais utilizado um de seus sinônimos, o termo “resíduo”. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define como 

resíduos sólidos os: 

resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades 
de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 
para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à 
melhor tecnologia disponível. (NBR 10.004:2004, p. 1) 

 
Semelhante a tal definição é também a apresentada pela PNRS (BRASIL, 

2010a), que entende por resíduo sólido qualquer material proveniente das 

atividades realizadas nos diversos setores da sociedade e que são considerados 

descartáveis. 

Para Ngoc e Schnitzer (2009), resíduos são os materiais considerados 

sem utilidade pela sociedade. Boscov (2008) os considera produtos secundários 

das diversas atividades da sociedade e para os quais não há demanda 

econômica, visão esta que vem sendo alterada com o passar dos anos por meio 

da aplicação de técnicas de tratamento e reciclagem que visam retorno 

socioeconômico.  

No que diz respeito aos resíduos sólidos urbanos, a PNRS (BRASIL, 

2010a) considera que estes englobam os resíduos gerados pelas atividades 

domiciliares e de limpeza urbana. A ABNT define-os como: 

Resíduos sólidos gerados num aglomerado urbano, excetuados os 
resíduos industriais perigosos, hospitalares sépticos e de aeroportos e 
portos. (NBR 8.419:1996, p.2) 
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2.2 CLASSIFICAÇÃO 

 

Segundo D’Almeida e Vilhena (2000), são diversos os aspectos a partir 

dos quais pode-se classificar os resíduos, citando-se principalmente a 

classificação de acordo com a periculosidade e a origem. 

A NBR 10.004 (ABNT, 2004a) classifica os resíduos de acordo com os 

riscos que estes representam. Desta forma, estes são diferenciados em duas 

classes. Os resíduos Classe I são considerados perigosos, devido as suas 

características de inflamabilidade, toxicidade, corrosividade, reatividade e 

patogenicidade. Os resíduos Classe II, considerados não perigosos, são 

subdivididos em Classe II-A e Classe II-B. Os resíduos incluídos na Classe II-A 

são definidos como não inertes, os quais podem apresentam características de 

solubilidade em água, biodegradabilidade e combustibilidade. Já os resíduos 

Classe II-B, definidos como inertes, são aqueles dos quais os constituintes não 

solubilizam-se à concentrações superiores das estabelecidas pelos padrões de 

potabilidade de água, exceto ao se considerar cor, sabor, aspecto, dureza e 

turbidez. 

A classificação definida pela PNRS (BRASIL, 2010a) considera, além da 

periculosidade, a origem dos resíduos. Quanto à origem, estes são divididos em 

domiciliares, de limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais e prestadores 

de serviços, dos serviços públicos de saneamento básico, industriais, de 

serviços de saúde, da construção civil, agrossilvopastoris, de serviços de 

transportes e de mineração. Quanto à periculosidade, os resíduos são 

classificados como perigosos e não perigosos. 

Monteiro et al. (2001), ao classificar os resíduos de acordo com a sua 

origem ou natureza, dividem-os em domésticos ou residenciais, comerciais, 

públicos, industriais, radioativos, de portos, aeroportos e terminais 

rodoferroviários, agrícolas, de serviços de saúde, além dos domiciliares 

especiais, grupo no qual são inseridos entulhos de obras, pilhas e baterias, 

lâmpadas fluorescentes e pneus. 

Por serem considerados relevantes para o presente estudo, serão 

definidos mais detalhadamente os resíduos domiciliares, comerciais, de limpeza 

pública. 
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2.2.1 Resíduos sólidos domiciliares 

 

Os resíduos domiciliares são definidos pela PNRS (BRASIL, 2010a) como 

aqueles oriundos das diversas atividades domésticas realizadas nas 

residências. Estes são constituídos, segundo D’Almeida e Vilhena (2000), por 

uma variedade de materiais, dentre os quais destacam-se os resíduos orgânicos 

(restos de alimentos), garrafas, embalagens em geral, jornais e revistas, papel 

higiênico, absorventes e fraldas descartáveis. 

 

2.2.2 Resíduos comerciais 

 

São aqueles provenientes dos estabelecimentos comerciais e de serviços 

presentes nos centros urbanos, representados por supermercados, lojas, 

restaurantes, estabelecimentos bancários, bares entre outros (D’ALMEIDA; 

VILHENA, 2000). 

Monteiro et al. (2001) salientam que as características deste tipo de 

resíduos dependerá da atividade desenvolvida em cada estabelecimento. Em 

geral, os resíduos comerciais são semelhantes aos domiciliares, contendo, entre 

outros, papel, plástico, papel higiênico, embalagens, além de resíduos orgânicos 

no caso de restaurantes. 

 

2.2.3 Resíduos de limpeza urbana 

 

 Os resíduos públicos são definidos como aqueles gerados nos serviços 

de varrição das vias, podas de árvores, limpeza de córregos e terrenos, limpeza 

de galerias, limpeza de praias, recolhimento de corpos de animais, além da 

limpeza de áreas de feiras livres (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000). 

 Juntamente aos resíduos comerciais e domiciliares, os resíduos oriundos 

da limpeza dos espaços públicos compõem grande parcela dos resíduos 

gerados nos centros urbanos, a qual é, na maioria das vezes, responsabilidade 

da municipalidade. 
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2.3 GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 Os serviços de limpeza pública, nos quais estão inseridas a gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, são parte englobada no setor de 

saneamento básico (BRASIL, 2007).  

No Brasil, as atividades relacionadas aos serviços de limpeza pública 

iniciaram-se nos tempos de império, mais exatamente em 1880 na cidade de 

São Sebastião do Rio de Janeiro, que na época era capital do país. Desde estes 

tempos até os dias de hoje, muitos aspectos evoluíram ao que tange esta 

temática, considerando tanto aspectos positivos quanto negativos (MONTEIRO 

et al., 2001). Desta forma, atualmente os processos de gestão e gerenciamento 

dos resíduos sólidos passaram a ser considerados relevantes nos ambientes 

urbanos, constituindo-se de uma problemática a ser avaliada de acordo com as 

particularidades de cada município. 

A PNRS (BRASIL, 2010a) define o gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos como o: 

conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de 
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei. (Lei n° 
12.305 de 2 de agosto de 2010, p. 2) 

 
Para que os serviços de saneamento relacionados ao gerenciamento dos 

resíduos sejam adequados a cada município, Heller e Castro (2007) defendem a 

utilização de tecnologias apropriadas, além do desenvolvimento de novas 

técnicas condizentes a cada realidade. 

Salienta-se, porém, que a maior parte dos países em desenvolvimento 

apresenta tecnologias demasiadamente básicas de tratamento e disposição 

final, as quais em alguns casos não funcionam adequadamente. Além disso, a 

ineficiência na aplicação de leis auxilia na ocorrência de falhas neste processo 

(CHEN; GENG; FUJITA, 2010). 

Manaf, Samah e Zukki (2009) apontam como principais problemas 

associados ao gerenciamento dos resíduos a ineficácia da coleta, os lixões, a 

queima a céu aberto e a cobrança irregular pelos serviços, além da proliferação 
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de vetores, a poluição da água e a atividade insalubre de catadores, problemas 

estes que ocorrem devido a fatores econômicos, sociais, técnicos e políticos. 

Neste sentido, o gerenciamento adequado dos resíduos torna-se 

vantajoso economicamente, ao passo em que com isto serão reduzidos os 

problemas de ordem sanitária que, além de estarem associados ao ambiente, 

relacionam-se estritamente à saúde pública e aos índices de mortalidade e de 

doenças (FUNASA, 2006). 

No que diz respeito à gestão integrada dos resíduos, esta é definida pela 

PNRS (BRASIL, 2010a) como o: 

conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 
sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, 
ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 
desenvolvimento sustentável. (Lei n° 12.305 de 2 de agosto de 2010, 
p. 2) 

  

Zhang et al. (2010), entendem a gestão como uma questão complexa, de 

âmbito global e multidisciplinar, que envolve as esferas econômica, política, 

ambiental, social e técnica. Para Chen, Geng e Fujita (2010), a eficácia da 

gestão depende da integração de ações, além da maior atuação dos governos 

municipais, que devem agir não somente como prestadores de serviços, mas 

também como gestores e coordenadores dos processos de gestão dos resíduos. 

Segundo Lopes (2003), a definição da corresponsabilidade da população 

auxilia na cooperação entre a mesma e a administração pública, em busca das 

melhores soluções para os problemas locais. Nas considerações de Zotos et al. 

(2009), além de planejar a infraestrutura adequada à gestão e ao gerenciamento 

dos resíduos, os administradores têm o dever de promover a educação 

ambiental. 

Na maioria dos casos, a responsabilidade da gestão e do gerenciamento 

dos resíduos é da administração pública. Porém, como salientam Baud et al. 

(2001), empresas terceirizadas podem ser contratadas e passam a responder 

por estes, havendo neste caso a necessidade de avaliar a eficácia dos serviços 

nos diferentes casos, a fim de buscar sempre melhores soluções. 

Devido à maior geração de resíduos, Manaf, Samah e Zukki (2009) 

afirmam que a gestão e o gerenciamento continuam sendo um dos principais 

desafios em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, os 

quais apresentam rápido crescimento populacional, industrial e tecnológico.  
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Desta forma, definem-se como etapas englobadas no gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos a segregação, o acondicionamento, a coleta, o 

transporte, o tratamento e a disposição final. 

 

2.3.1 Segregação 

 

O processo de segregação consiste da separação dos diversos 

componentes dos resíduos sólidos urbanos, no intuito de direcioná-los 

adequadamente e buscar as melhores alternativas tecnológicas e ambientais.  

No que diz respeito aos resíduos domésticos, estes geralmente são 

segregados de acordo com a definição de recicláveis e não recicláveis, com o 

objetivo de direcionar os primeiros diretamente à coleta seletiva. 

 

2.3.2 Acondicionamento 

 

 O acondicionamento consiste na disposição dos resíduos em recipientes 

adequados de forma a facilitar a coleta, no intuito de evitar a proliferação de 

vetores e acidentes, além de minimizar os impactos visuais e os odores 

(MONTEIRO et al., 2001). 

Para que esta etapa ocorra adequadamente, a seleção dos recipientes a 

serem utilizados deve levar em consideração, segundo Lealdini (2006), as 

diversas características dos resíduos e o volume gerado, além da forma como 

estes serão coletados, incluídos aqui os tipos de veículos coletores. Monteiro et 

al. (2001) salientam ainda como fatores relevantes a frequência com que ocorre 

a coleta, o preço dos recipientes e os tipo da edificação geradora. 

Monteiro et al. (2001) consideram características essenciais dos 

recipientes de acondicionamento de resíduos domiciliares um peso máximo de 

30 kg, ser herméticos, conter dispositivos que auxiliem sua locomoção do local 

gerador ao local de coleta, facilitar o esvaziamento de modo a não acumular 

resíduos no fundo, não causar ruídos em excesso, ser seguros, e possuir 

preços acessíveis à população. Segundo Monteiro et al. (2001) e FUNASA 

(2006), os recipientes comumente utilizados são sacolas e sacos plásticos, 

bags, contêineres metálicos e plásticos, tambores, entre outros.  
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2.3.3 Coleta 

 

 A coleta consiste no recolhimento dos resíduos dos locais onde foram 

acondicionados, com o intuito de transportá-los aos locais de disposição. A 

NBR 12.980 (ABNT, 1993) define tal etapa do gerenciamento como o “ato de 

recolher e transportar os resíduos de qualquer natureza, utilizando veículos e 

equipamentos apropriados para tal fim (p. 2)”. 

Para Monteiro et al. (2001), esta é uma operação realizada, na maioria 

das vezes, pelo setor municipal responsável pela limpeza pública, quando diz 

respeito aos resíduos domésticos, de pequenos comércios e públicos, 

podendo, para tal, ser utilizados recursos próprios da prefeitura. 

 Segundo FUNASA (2006), os custos com sistemas de coleta de resíduos 

encontram-se entre 50 a 80% dos gastos associados aos serviços de limpeza 

pública, salientando, portanto, a necessidade de um planejamento adequado 

no que diz respeito a esta etapa, a fim de evitar maiores despesas. 

Para Frésca (2007), a coleta, em conjunto com o posterior transporte dos 

resíduos, constitui-se da etapa de maior contato entre os contribuintes e os 

prestadores de serviço, sendo a que apresenta maior susceptibilidade a 

receber críticas. 

 Os requisitos que devem ser garantidos para que se tenha uma coleta 

eficiente e adequada são, segundo FUNASA (2006), a universalidade e a 

regularidade do serviço prestado, sendo a segunda considerada por Monteiro 

et al. (2001) um atributo que contribui na habituação da população com os dias 

e horários da coleta, de modo a evitar o acúmulo de resíduos por muitos dias e 

a consequente proliferação de odores, moscas e roedores. 

 

2.3.3.1 Coleta Seletiva 

 

A coleta seletiva é definida pela PNRS (BRASIL, 2010a) como “a coleta 

de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou 

composição (p. 2)”. Para FUNASA (2006), esta relaciona-se estritamente com a 

reciclagem, necessitando de planejamento muito bem delimitado. Lopes (2003) 

considera esta uma estratégia de encaminhamento dos resíduos a fins mais 

nobres do que a simples disposição em aterros sanitários. 
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Segundo Passarini et al. (2011), a coleta seletiva é fundamental, uma 

vez que permitirá a melhor gestão dos resíduos já segregados de acordo com 

suas diversas características, facilitando assim o seu envio para processos de 

tratamento ou reciclagem. Os autores salientam ainda que a eficiência desta 

etapa dependerá das condições econômicas e sociais dos locais onde será 

implantada, levando em conta ainda que mostra-se necessária a 

conscientização da população no processo para que o mesmo ocorra 

corretamente. 

Monteiro et al. (2001) consideram que existam três tipos de coleta 

direcionada à reciclagem: a coleta porta a porta, os pontos de entrega 

voluntária (PEV’s) e as cooperativas de catadores. 

A coleta porta a porta é a mais utilizada e consiste no recolhimento dos 

resíduos já segregados pela população e dispostos em frente às residências 

(MONTEIRO et al., 2001). Esta ocorre de forma semelhante à coleta 

convencional e deve estar integrada a mesma, sendo que a diferença constitui-

se nos caminhões, que não serão compactadores (FRÉSCA, 2007). 

Os pontos de entrega voluntária são definidos como os locais pré-

determinados, nos quais são instalados recipientes para recebimento dos 

diversos tipos de resíduos (MONTEIRO et al., 2001). Tais embalagens devem 

estar identificadas de acordo com a Resolução CONAMA n° 275 (BRASIL, 

2001), como definido no Quadro 1. 

 
Quadro 1 - Padrão de cores para acondicionamento de resíduos passíveis de 

reciclagem 

COR DO RECIPIENTE TIPO DE RESÍDUOS 

Azul Papel/papelão 

Vermelho Plástico 

Verde Vidro 

Amarelo Metal 

Preto Madeira 

Laranja Resíduos perigosos 

Branco Resíduos de serviços de saúde 

Roxo Resíduos radioativos 

Marrom Resíduos orgânicos 

Cinza 
Resíduo não reciclável, misturado ou 

contaminado, não passível de separação 

Fonte: Adaptado de Brasil (2001). 
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Já nas cooperativas de catadores, estes mostram-se organizados nas 

atividades de triagem e encaminhamento dos resíduos passíveis de reciclagem 

a tal fim, com destaque ainda ao cunho social, ao se considerar a geração de 

renda e empregos (MONTEIRO et al., 2001). Porém, segundo Frésca (2007), 

muitas vezes os catadores atuam de forma autônoma, trabalhando em 

condições subumanas na catação em lixões. Neste caso, Fagundes (2008) 

salienta a necessidade da inserção destes em programas de coleta seletiva, 

fato que traz como benefícios a melhoria na condição de vida destas pessoas e 

a contribuição no gerenciamento adequado dos resíduos. 

 

2.3.4 Transporte 

 

 Para cada tipo de resíduos, existe uma variedade de meios de 

transporte. A NBR 13.221 (ABNT, 2003) considera como requisito importante a 

ser levado em consideração durante o transporte de resíduos a utilização de 

equipamentos adequados para tal fim, os quais devem apresentar-se em 

condições de conservação apropriadas, de forma a não permitir o 

derramamento dos resíduos. Além disso, estes não podem ser transportados 

juntamente com alimentos, medicamentos ou qualquer outro produto destinado 

ao consumo humano e animal, bem como devem estar protegidos de 

intempéries durante o transporte. 

 

2.3.5 Tratamento 

 

As técnicas de tratamento de resíduos são utilizadas no intuito de reduzir 

o potencial poluidor deste, alterando suas características de periculosidade e 

reduzindo seu volume, de modo a diminuir o impacto que estes causam quando 

dispostos no ambiente (LOPES, 2003; CARDOSO, 2004). 

As tecnologias mais utilizadas neste âmbito são, de acordo com 

Monteiro et al. (2001), a incineração, a compostagem e a reciclagem. Além 

destas, existem ainda os processos mais aperfeiçoados e tecnicamente 

desenvolvidos, como é o caso do tratamento por microondas, da pirólise, da 

autoclavagem, da radiação ionizante, entre outros, os quais são mais utilizados 
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no tratamento de resíduos perigosos ou contaminantes, como por exemplo, 

aqueles provenientes das unidades de saúde. 

 Para definir a qual tipo de tratamento os resíduos devem ser submetidos, 

Lopes (2003) considera importante a origem e as características destes. 

Monteiro et al. (2001) salientam que, além destes aspectos, deve ser avaliada 

ainda a disponibilidade orçamentária dos municípios, visando principalmente à 

escolha de tecnologias viáveis ambiental, social e economicamente. 

 

2.3.6 Disposição final 

 

A disposição dos resíduos consiste em uma problemática a ser resolvida 

pela municipalidade, uma vez que, mesmo após os processos de tratamento e 

reaproveitamento destes, tem-se ainda os rejeitos, definidos genericamente 

como os resíduos dos resíduos (LEALDINI, 2006). 

Segundo Monteiro et al. (2001), o que se observa, muitas vezes, no que 

diz respeito a esta etapa, é a tentativa de apenas afastar os resíduos das áreas 

urbanas, não levando em consideração os demais aspectos de segurança 

ambiental e sanitária. Porém, Orsati (2006) salienta que, devido aos diversos 

impactos associados à disposição dos resíduos, a seleção de locais para tal fim 

baseia-se na avaliação criteriosa de tais áreas. 

No Brasil, podem ser citadas três formas de disposição final dos 

resíduos: os lixões, os aterros controlados e os aterros sanitários. 

 

2.3.6.1 Lixão 

 

 Definido por Bidone e Povinelli (1999) como o local onde os resíduos são 

apenas descarregados a céu aberto, sem qualquer medida de proteção 

ambiental, os lixões são responsáveis por diversos impactos negativos, tanto 

ao ambiente quanto à saúde da população (Figura 1). 
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Figura 1 – Exemplo de disposição de RSU em lixão 

 
Fonte: Albertin (2011) 

 

Este tipo de disposição traz como consequências negativas a atração e 

proliferação de vetores, a contaminação dos lençóis freáticos e dos cursos de 

água, a poluição do solo e a geração de odores. Além disso, segundo Cardoso 

(2004), outro grave problema associado à disposição irregular de resíduos em 

lixões está representado pela presença de pessoas em atividade de catação de 

materiais recicláveis presentes no aglomerado de resíduo. 

Além da poluição causada pela disposição dos resíduos a céu aberto, 

tem-se ainda o descontrole dos tipos de resíduos que são destinados a tais 

locais, podendo ser verificada, inclusive, a disposição de resíduos sépticos, 

provenientes de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, e de 

resíduos industriais (ORSATI, 2006). 

Para Albertin (2011), a disposição dos resíduos em lixões ocorre como 

consequência da falta de políticas públicas, apresentada ao longo da história 

brasileira. A PNRS (BRASIL, 2010a) considera tal forma de disposição final 

inadequada e, portanto, esta passou a ser proibida pela Lei n° 12.305 de 2010, 

a mesma que definiu como prazo o ano de 2014 para que os lixões sejam 

eliminados e tais áreas, recuperadas.  

 

2.3.6.2 Aterro controlado 

 

O aterro controlado é considerado por Lealdini (2006) como 

intermediário ao lixão e ao aterro sanitário, uma vez que neste são aplicadas 
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algumas técnicas de segurança, visando a não ocorrência dos problemas 

verificados nos depósitos a céu aberto. 

Porém, Bidone e Povinelli (1999) consideram que, mesmo se 

constituindo de uma alternativa de melhoria perante os lixões, não substitui o 

aterro sanitário, bem como corrobora FUNASA (2006) ao salientar que o aterro 

controlado pode ocasionar poluição das águas e do solo devido à ineficiência 

ou falta de impermeabilização. 

 

2.3.6.3 Aterro sanitário 

 

 O aterro sanitário constitui-se da construção, realizada dentro de normas 

e técnicas de engenharia específicas, que visa o confinamento seguro dos 

resíduos na menor área possível, no intuito de reduzir seu volume ao menor 

valor permissível, de forma a evitar que o material lixiviado e os gases gerados 

contaminem o ambiente e garantir a segurança da população (Figura 2) (ABNT, 

1992; BIDONE; POVINELLI, 1999; BRASIL, 2010a). 

 

Figura 2 – Imagem esquemática de um aterro sanitário 

 
Fonte: Adaptado de UNESP (2012). 

 

Para que tal sistema funcione adequadamente, devem ser verificados 

todos os fatores intervenientes no processo de degradação dos resíduos, além 

da correta instalação dos sistemas de drenagem de gases, lixiviado e 

percolados, com vistas a encaminhar os últimos ao tratamento e, se viável, os 

primeiros ao aproveitamento na geração de energia. Além disso, ao se planejar 
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a implantação deste tipo de infraestrutura, mostram-se necessários estudos 

relativos ao local a ser selecionado para tal fim (FUNASA, 2006). 

Segundo Albertin (2011), a escolha de áreas para implantação de 

aterros sanitários exige estudos que englobem os aspectos geotécnicos, 

hidrológicos, pedológicos, climáticos e geográficos de tais locais. Além disso, o 

autor salienta a necessidade da realização de EIA/RIMA, exigida pelo órgão 

ambiental competente, na concessão da licença para construção do aterro. 

Monteiro et al. (2001) consideram importante ainda a avaliação dos aspectos 

econômicos (custo de aquisição do terreno, de investimento em infraestrutura e 

quanto à distância do centro de coleta de resíduos, entre outros) e político-

sociais. 

Bai e Sutanto (2002) e Damgaard et al. (2011) consideram a disposição 

final dos resíduos em aterros sanitários como a mais praticada mundialmente, 

pelo fato desta ser considerada uma estratégia ambientalmente adequada. 

Além disso, segundo Lealdini (2006), estes passam a representar menores 

custos em curto prazo. Para Frésca (2007), este é um processo sanitariamente 

seguro, uma vez que os resíduos são totalmente confinados, ressalvando-se, 

porém, a eficiência ambiental atribuída a tal estrutura, principalmente devido ao 

envio de resíduos que poderiam ser reciclados a este destino. 

 

2.4 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

Existe, no Brasil, uma coleção numerosa de leis, decretos, resoluções e 

normas, que evidencia a enorme preocupação com o meio ambiente e aborda 

os aspectos associados à limpeza urbana. Além das diversas leis federais e 

resoluções do CONAMA, pode-se salientar ainda as normas da ABNT, 

respaldadas pelas demais legislações estaduais e municipais. 

Toda a estrutura legal brasileira baseia-se nos preceitos aplicados pela 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a qual considera que todos tem 

direito de usufruir de um ambiente saudável, levando-se em consideração a 

proteção do ambiente e a gestão adequada de qualquer processo que possa vir 

a causar impactos negativos a este, como é o caso dos resíduos sólidos 

urbanos. 
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No que diz respeito ao saneamento básico, no qual está inserida a 

gestão dos resíduos, a Lei Federal n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 

(BRASIL, 2007) estabelece diretrizes a serem seguidas neste âmbito. Esta 

parte dos princípios de integralidade entre os serviços de saneamento, visando 

atender a população como um todo, além da consideração de soluções que 

levem em conta as realidades locais, a integração entre políticas públicas, 

ambientais e sociais, a eficiência e sustentabilidade econômica e, por fim, a 

transparência em todas as atividades exercidas neste contexto. 

Atualmente, no que tange os aspectos normativos e legais associados 

aos resíduos sólidos no país, a Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 

(BRASIL, 2010a), que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, trouxe 

consigo princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos no intuito de auxiliar a 

gestão adequada em todo o país. Esta passou a gerir os principais aspectos de 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos, de forma sistêmica, 

propondo a segregação de acordo com a sua origem e periculosidade. A PNRS 

trouxe ainda a importância dos três R’s – reduzir, reciclar e reutilizar – objetivos 

estes que devem ser seguidos juntamente com as metas de eliminação e 

recuperação dos lixões e com a logística reversa. Pode-se dizer que esta lei é 

hoje a diretriz máxima em qualquer âmbito da administração pública ao serem 

levantadas as questões sobre a gestão de resíduos. 

É importante ressaltar que, dentre os princípios da PNRS, estão a 

aplicação do conceito de poluidor-pagador, bem como a consideração das 

variáveis social, ambiental, econômica, cultural, tecnológica e de saúde pública 

na gestão dos resíduos sólidos. Mostra-se relevante ainda, segundo os 

mesmos princípios, dispostos no artigo 6°, que seja atingida a ecoeficiência nos 

processos produtivos, além da valorização dos resíduos passíveis de 

reutilização e reciclagem e da cooperação entre as diversas esferas da 

sociedade, visando o direcionamento adequado da gestão e a redução dos 

impactos causados pela exploração desordenada dos recursos naturais. 

Um dos objetivos da PNRS a ser destacado é o disposto no artigo 7°, 

inciso X, que diz respeito à necessidade da regularidade, continuidade, 

funcionalidade e universalização dos serviços de limpeza pública e manejo de 

resíduos, por meio da adoção de mecanismos gerenciais que assegurem a 

eficiência ambiental e econômica de tais serviços. 
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Além deste, os demais objetivos devem ser assegurados por meio dos 

instrumentos propostos no artigo 8° da lei, destacando-se dentre estes os 

sistemas de coleta seletiva e logística reversa, as cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis, programas de educação ambiental, bem como os planos 

e inventários estaduais e municipais de resíduos sólidos. 

Cabe ressaltar ainda que, no artigo 9°, a PNRS afirma como ordem a ser 

seguida na gestão de resíduos primeiramente as ações que visem a não 

geração, seguidas pelas de redução, reutilização e reciclagem, para, por fim, 

ser destinados a um tratamento e/ou disposição final adequados. 

A Lei n° 12.305 foi regulamentada pelo Decreto n° 7.404 de 23 de 

dezembro de 2010 (BRASIL, 2010b), o qual também criou o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem, segundo 

Moraes (2011) a função de estruturar e implementar a mesma, além do Comitê 

Orientador para a implantação dos Sistemas de Logística Reversa. 

Além das principais leis federais, podem ser citadas as diversas 

resoluções do CONAMA, as quais abordam de forma específica pontos da 

gestão dos variados tipos de resíduos, bem como as peculiaridades associadas 

às etapas de todo processo. Dentre estas, destacam-se a Resolução n° 404 

(BRASIL, 2008), que define as diretrizes para construção de aterros sanitários 

de pequeno porte para disposição de RSU e a Resolução n° 275 (BRASIL, 

2001), a qual define as cores diferenciadas da coleta seletiva. 

Já no âmbito da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é 

responsável pela elaboração de normas referentes a diversos aspectos em 

todos os setores da sociedade, esta apresenta instrumentos normativos que 

visam desde a adequação de cada etapa do processo de gestão, até ensaios 

diversos que visam a verificação das diversas características de todos os tipos 

de resíduos. Entre as normas da ABNT relacionadas aos resíduos sólidos 

urbanos, destacam-se a NBR 12.980 (ABNT, 1993), que versa a respeito das 

terminologias relacionadas à coleta, à varrição e ao acondicionamento dos 

resíduos; a NBR 13.463 (ABNT, 1995), a qual classifica a coleta e os 

equipamentos utilizados nesta etapa e no acondicionamento; a NBR 8.419 

(ABNT, 1996), referente aos projetos de aterros sanitários; a NBR 10.004 

(ABNT, 2004a), a qual apresenta a classificação dos resíduos sólidos; e a NBR 

10.007 (ABNT, 2004b), que define o método de amostragem de resíduos. 
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3 MÉTODO ANALÍTICO HIERÁRQUICO (AHP) 

 

3.1 DEFINIÇÃO 

 

O método AHP, desenvolvido na década de 1970 por Thomas Saaty, 

consiste em um método multicriterial de tomada de decisões, o qual converte um 

problema complexo em uma estrutura hierárquica, relacionando-o a um ou mais 

critérios a fim de definir a alternativa mais adequada de resolução do mesmo 

(MOHAJERI; AMIN, 2010; VIDAL et al., 2010; PIRES; CHANG; MARTINHO, 

2011).  

As alternativas e os critérios, que podem ser tanto qualitativos quanto 

quantitativos, são dispostos em vários níveis da hierarquia (BARKER; 

ZABINSKY, 2011; KARMPERIS et al., 2012).  O nível superior representa o 

objetivo, enquanto que critérios e subcritérios estabelecem-se nos demais níveis 

e subníveis, e, por fim, as alternativas são dispostas na parte inferior, formando 

assim uma estrutura descendente de avaliação (POHEKAR; RAMACHANDRAN, 

2004; ARAGONÉS-BELTRÁN et al., 2010; VIDAL et al., 2010). 

No julgamento par a par de critérios, são definidos pesos a estes, por 

decisores especialistas na área de estudo em questão (BARKER; ZABINSKY, 

2011; KARMPERIS et al., 2012). A partir destes pesos será construída uma 

matriz da comparação em pares dos elementos de cada nível, a qual resultará 

em um conjunto de organização prioritária das alternativas (WANG et al., 2009; 

KARMPERIS et al., 2012; KAYA, 2012). 

O método, ao se utilizar de uma estrutura hierárquica, possibilita que 

todos os responsáveis pela tomada de decisões visualizem amplamente a 

problemática a ser avaliada, comparando e determinando de forma sistemática 

pesos aos critérios escolhidos (KARAGIANNIDIS et al., 2010) 

Uma vez que as alternativas conflitam entre si, o método baseia-se 

altamente nas preferências explicitadas pelo decisor, com base no 

conhecimento adquirido a respeito das opções disponíveis (ÖNÜT; SONER, 

2008). Segundo Dey e Ramcharan (2008), cada decisor expressa na 

comparação de critérios, além da subjetividade, a sua experiência e 

conhecimento na área. Desta forma, o AHP relaciona lógica e intuição em uma 

abordagem estruturada de modo a possibilitar a tomada de decisões em um 
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ambiente composto por atributos considerados intangíveis (SAMBASIVAN; FEI, 

2008). 

O AHP, sendo um processo de comparação, tem como propósito resolver 

o problema associado à insuficiência de informações científicas sobre 

determinado assunto, por meio da síntese de opiniões de especialistas acerca 

dos elementos considerados preferenciais (LIN; WEN; TSAI, 2010). 

Bottero, Comino e Riggio (2011) afirmam que a metodologia AHP passou 

a ser aceita por toda comunidade científica por representar uma ferramenta 

robusta e flexível de análise multicritério aplicável na solução de questões 

complexas. O AHP tem sido amplamente utilizado na resolução de problemas 

em diversos âmbitos, como por exemplo, planejamento estratégico, gestão de 

projetos, alocação de recursos, políticas públicas, entre outros 

(KARAGIANNIDIS et al., 2010; KAYA, 2012). Segundo Karagiannidis et al. 

(2010), o AHP encontra-se entre as diversas ferramentas de tomada de decisão 

que podem ser aplicadas no campo ambiental, ao passo em que vem sendo 

utilizado em diversos estudos relacionados às questões ambientais de gestão de 

recursos e de resíduos. 

 

3.2 ETAPAS 

 

3.2.1 Construção da hierarquia 

 

Saaty (1980) apud Contreras et al. (2008) dividem o procedimento do 

AHP em quatro fases distintas. A primeira consiste na decomposição do 

problema em uma estrutura hierárquica em que as alternativas e critérios são 

elementos inter-relacionados. 

Nesta etapa, segundo Sousa (2007), são identificados o objetivo da 

análise, os critérios e subcritérios a serem avaliados e as alternativas existentes, 

de forma a formar a estrutura hierárquica (Figura 3). 
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Figura 3 – Modelo de estrutura hierárquica 

 
Fonte: Adaptado de Saaty (1991) apud Campos (2008) 

 

3.2.2 Julgamento de valores 

 

Os decisores avaliam inicialmente os critérios, de dois a dois, para que 

em seguida seja verificado o desempenho das alternativas para cada critério 

(SOUSA, 2007). A escala de julgamentos, proposta por Saaty, é representada 

por valores de 1 a 9 (Quadro 2). Segundo Herath (2004), 1 representa critérios 

de igual importância, e 9, a preferência absoluta de um critério sobre outro. 

Inseridas em cada hierarquia, podem ser realizadas três espécies de 

comparações: entre as categorias principais (níveis superiores); entre os 

critérios de cada categoria; entre as alternativas de acordo com cada critério 

correspondente (HERATH, 2004). 

Segundo Vargas (1990) apud Karagiannidis et al. (2010), o julgamento 

incorporado no método AHP baseia-se nos seguintes axiomas: 

1) Comparação recíproca: o decisor deve ter a capacidade de realizar 

comparações e confirmar as suas preferências, de forma a satisfazer a 

reciprocidade: se A é x vezes mais preferível a B, então B é 1/x mais preferível 

que A. 

2) Homogeneidade: as escolhas preferíveis devem ser representadas por meio 

de uma escala limitada. Neste caso, a escala utilizada é a proposta por Saaty e 

representada na Quadro 2. 

3) Independência: os critérios são tomados como independentes das 

propriedades das alternativas no momento da tomada de decisão quanto às 

preferências. 

4) Expectativas: com a finalidade de tomar uma decisão concreta, a estrutura 

hierárquica é tida como completa. 
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Quadro 2  - Escala fundamental de julgamento de importância 

INTENSIDADE DE 
IMPORTÂNCIA EM 

UMA ESCALA 
ABSOLUTA 

DEFINIÇÃO EXPLICAÇÃO 

1 Importância igual 
Duas atividades 

contribuem igualmente 
para o objetivo 

3 
Moderada importância de 

uma sobre a outra 

Experiência e julgamento 
favorecem 

moderadamente uma 
atividade sobre a outra 

5 Importância forte 
Experiência e julgamento 

favorecem fortemente uma 
atividade sobre a outra 

7 Importância muito forte 

Uma atividade é 
fortemente favorecida e 

sua dominância 
apresentada na prática 

9 Importância extrema 

A evidência em favor de 
uma atividade sobre outra 
é da ordem de afirmação 

mais alta possível 

2, 4, 6, 8 
Valores intermediários 
entre dois julgamentos 

adjacentes 

Quando um compromisso 
é necessário 

Fonte: Adaptado de Saaty (1991) apud Sousa (2007) 

 

3.2.3 Construção da matriz de julgamento 

 

Os valores resultantes de cada comparação formam a matriz A, definida 

como a matriz de julgamento (OLIVEIRA, 2012). 

 

A  

[
 
 
 

 a 2  a n
 
a2 

⁄   a2n
    

 
an 

⁄  
an2

⁄   ]
 
 
 

 

Em que: 

aij > 0 → positiva; 

aij = aji →  ; 

aij = 1/aji → recíproca; 

aik = aij x ajk → consistência. 
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3.2.4 Cálculo de prioridades 

 

A quarta fase representa a estimativa do peso final para cada alternativa 

com base nos pesos atribuídos a cada critério, de forma a definir a priorização 

das alternativas (SAMBASIVAN; FEI, 2008). 

A metodologia simplificada adotada por Pereira (2007) e Oliveira (2012), 

traz, após a obtenção da matriz de comparação A, a normalização da mesma, 

efetuada a partir da equação: 

 

     
   

∑    
 
   

                                                (1) 

                                                                                                       

A matriz A normalizada (*A) terá a seguinte conformação: 

 

    [

         

   
         

]n 

 

Com a matriz *A, é possível calcular as prioridades médias locais (PML), 

por meio da equação: 

 

      
∑     

 
   

 
                                            (2)  

  

A obtenção do vetor B é realizada a partir da razão entre a soma dos 

elementos de cada linha pela PML correspondente, segundo a equação: 

 

    ∑    
 
                                                 (3) 

 

Em seguida, é encontrado o vetor C, que corresponde à razão entre o 

vetor B e a sua respectiva PML, conforme a equação: 

 

    
  

    
                                                  (4) 
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Por fim, é calculado o λmáx (autovalor) pela seguinte equação: 

 

      
∑   

 
   

 
                                              (5) 

 

3.2.4.1 Análise da consistência 

 

Obtido o valor de λmáx, será possível, por meio da Equação 6, obter o 

índice de consistência (IC): 

 

     
      –   

   
                                              (6) 

 

Em seguida, em posse do IC e do índice randômico (IR) (Tabela 1), é 

possível calcular a razão de consistência: 

 

RC   
  

  
                                                     (7) 

 

Tabela 1 - Índices randômicos 

Ordem da matriz 
(nxn) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice Randômico 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
Fonte: Adaptado de Saaty (1991) apud Pereira (2007) 

 

O cálculo da razão de consistência permite o refinamento do processo, 

dando garantia de coerência aos tomadores de decisão (POHEKAR; 

RAMACHANDRAN, 2004; VIDAL et al., 2010).  

Se tal valor encontrar-se abaixo de 10% (0,10), significa que a 

consistência da análise dos critérios é satisfatória.  Porém, se a razão for maior 

que o limite determinado, recomenda-se aos decisores que revisem a 

comparação dos critérios (FEO; GISI, 2010). Este fato tende a ocorrer quando, 

durante a comparação de pares de critérios, seja atribuído a algum deles valores 

exagerados e não condizentes com a realidade (KRAJNC; GLAVIC, 2005). 
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3.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

Segundo Reza, Sadiq e Hewage (2011), o AHP mostra-se como um 

método eficiente na resolução de problemas complexos de tomada de decisões 

que envolvem poucas alternativas e vários critérios de avaliação. 

O método possibilita a detecção de interações entre fatores de diversos 

níveis, alguns dos quais não são facilmente qualificáveis (BARKER; ZABINSKY, 

2011). Segundo Abreu et al. (2000), o AHP é caracterizado pela sua robustez e 

simplicidade, sendo por isto aplicável em várias áreas, enquanto Zeng et al. 

(2007), salientam que a aplicação do AHP permite a consideração de aspectos 

econômicos, ambientais, sociais e culturais. 

Além disso, o cálculo da razão de consistência é tido também como uma 

vantagem, por assegurar aos decisores se seus juízos foram condizentes com a 

realidade (POHEKAR; RAMACHANDRAN, 2004; ÖNÜT; SONER, 2008). 

Macharis et al. (2004) citam como desvantagem do método a 

probabilidade de aferição de pesos ora bons, ora ruins aos critérios, devido à 

agregação dos elementos. Além disso, a implementação do método torna-se 

inconveniente perante a sua complexidade e demora (TAHRIRI et al., 2008). 

Para Krajnc e Glavic (2005), a subjetividade imposta à avaliação dos critérios faz 

com que os pesos atribuídos pelos decisores diferenciem-se de acordo com a 

opinião destes, sendo esta considerada uma inconveniência do método. 

 

3.4 UTILIZAÇÃO DO AHP EM PESQUISAS RELACIONADAS À GESTÃO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos, por ser atualmente um dos 

problemas relevantes da sociedade, exige a aplicação de modelos no intuito de 

optar-se por sua otimização. Neste âmbito, podem ser citados alguns trabalhos 

que contemplam a utilização do método AHP para tal fim.  

A avaliação realizada por Contreras et al. (2008) teve por objetivo verificar 

a aplicabilidade do AHP na tomada de decisões acerca da gestão dos resíduos 

sólidos urbanos em Boston (EUA), baseando-se ainda na avaliação de ciclo de 

vida do processo. Os autores concluíram que, dentre três cenários propostos, o 

sistema utilizado atualmente na cidade somado ao tratamento por 
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biogaseificação é apontado como a melhor alternativa, de acordo com critérios 

relacionados aos impactos ambientais, econômicos e à saúde pública. 

Já a pesquisa realizada por Garfi, Tondelli e Bonoli (2009) utiliza o 

método na análise de quatro cenários relacionados à gestão de resíduos sólidos 

em um campo de refugiados na Argélia, sendo estes: a realização da coleta por 

três caminhões basculantes e a disposição e queima a céu aberto; a realização 

da coleta por sete dumpers e destinação a um aterro sanitário; a realização da 

coleta por três caminhões basculantes e sete dumpers e destinação a um aterro 

sanitário; e a realização da coleta por três caminhões basculantes e disposição 

em um aterro sanitário. Os resultados apresentaram como mais adequadas 

perante os critérios avaliados a segunda e terceira alternativas, confirmando 

ainda a pertinência do método na avaliação equilibrada entre os aspectos 

ambientais, sociais, econômicos e técnicos. 

Wang et al. (2009) empregaram o AHP em conjunto com ferramentas SIG 

no intuito de selecionar a melhor área para implantação de um aterro de RSU 

em Pequim, China. Os critérios avaliados pelo método AHP e os dados 

manipulados espacialmente por SIG permitiram avaliar as áreas selecionadas, 

de modo a classificá-las de muito adequada até pouco adequada, sendo tal 

metodologia avaliada como válida e flexível. Segundo os autores, a avaliação de 

critérios econômicos e ambientais será útil na escolha das melhores alternativas 

de gestão de resíduos em regiões que apresentam rápido crescimento, 

principalmente nos países em desenvolvimento. 

No estudo de Marchezetti (2009), o método AHP foi utilizado na 

identificação de alternativas de tratamento de resíduos sólidos domiciliares, 

passíveis de serem implantadas no município de Curitiba-PR. Concluiu-se que a 

reciclagem foi a melhor opção, com o peso total de 3,488, enquanto a 

incineração figurou-se como inadequada, apresentando como somatória dos 

pesos 1,005. Assim, o método foi comprovado como uma ferramenta útil de 

auxílio à tomada de decisões, além da possibilidade de simulação de cenários 

para verificar a melhor alternativa, por meio da avaliação diferenciada dos 

critérios pré-estabelecidos. 

Chen (2010) utiliza-se desta metodologia a fim de ponderar a importância 

das etapas de geração, segregação e coleta no processo de gestão dos 

resíduos, apresentando como critério relevante a educação ambiental da 
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população no que diz respeito à triagem nas residências, e a necessidade de 

comprometimento por parte da administração pública quanto à etapa de coleta. 

O objetivo do estudo de Feo e Gisi (2010) foi verificar a utilização do 

método AHP embasado na avaliação de decisores técnicos e não técnicos, no 

intuito de avaliar os melhores locais para implantação de uma usina de 

compostagem na Itália. Os autores concluíram que há um equlibrio na tomada 

de decisões, e que os decisores, tanto técnicos quanto não técnicos, 

indiretamente, expressaram o mesmo comportamento perante os critérios 

apresentados, sendo possível definir o local que destacou-se como passível da 

implantação da tecnologia em questão. 

Şener et al. (20 0) visaram determinar o local adequado para a instalação 

de um aterro, considerando a área de influência do Lago Beysehir, Turquia, por 

meio da utilização de SIG combinado com o método AHP. Cada critério foi 

avaliado pelo método de análise hierárquica e mapeado por SIG. Com isso, 

verificou-se que pouco mais de 73% das áreas eram inadequadas para 

implantação de tal estrutura, sendo avaliadas como apropriadas duas áreas. 

Porém, segundo os autores, a escolha final vai depender de análises de campo 

mais detalhadas. 

Já Steiner (2010) aplicou o método AHP para avaliação da gestão de 

resíduos em centros comerciais do município de Curitiba, Paraná. Por meio de 

critérios definidos em um questionário, foi possível concluir que existem falhas 

no que diz respeito ao acondicionamento dos resíduos, além da falta de 

conscientização, tanto da parte de clientes quanto de funcionários e lojistas. O 

método AHP permitiu identificar o local com melhor gestão dos resíduos, entre 

os 20 centros comerciais estudados. 

Em estudo de Pires, Chang e Martinho (2011), objetivou-se a integração 

entre o método AHP e o TOPSIS no auxílio às decisões a respeito da gestão de 

resíduos em Portugal, levando em conta os possíveis impactos ambientais, 

sociais e econômicos que cada alternativa de tratamento e disposição final 

representam, concluindo-se que tais métodos viabilizam a escolha das melhores 

opções de acordo com as características locais. 

Tavares, Zsigraiová e Semiao (2011) utilizaram o AHP, combinado com 

SIG, na busca pelo melhor local para instalação da mesma estrutura de 

tratamento na República do Cabo Verde, África. Os critério foram definidos de 
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acordo com duas escalas, global e local, e a inserção da ferramenta SIG 

proporcionou a produção de mapas de atributos, por meio dos quais tornou-se 

possível a identificação da melhor área para a instalação da tecnologia, 

concluindo-se que tal metodologia pode ser útil no auxílio à tomada de decisões 

neste âmbito. 

Em sua pesquisa, Silva e Souza (2011) compararam três modelos de 

caminhões compactadores a serem empregados na coleta dos RSU, aplicando 

para tal o método de análise hierárquica, sendo considerados como critérios o 

preço, a durabilidade, a assistência técnica, a estética e a operabilidade. O AHP 

foi considerado uma ferramenta relevante no atendimento às expectativas dos 

gestores do setor de resíduos. 

No que diz respeito ao trabalho de Pereira (2012), foi desenvolvida uma 

ferramenta de avaliação da sustentabilidade de projetos de Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), na área de tratamento de resíduos, por meio da 

aplicação do AHP. Para tal, foram selecionados 15 indicadores, os quais foram 

priorizados pelo método de análise hierárquica. Do total de indicadores 

avaliados, ar, água, solo, biodiversidade e ecossistema apresentaram o maior 

peso, de 12,87%, enquanto o menor foi representado pela consulta antecipada 

às partes interessadas, com 1,83%. Em seguida, a metodologia foi aplicada em 

um estudo de caso de um projeto de biogás, comprovando a eficiência dos 

indicadores escolhidos e da ferramenta desenvolvida.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

4.1 O MUNICÍPIO DE IRATI-PR 

 

 Desde 1890 denominado Vila de Covalzinho, o local onde atualmente 

situa-se o município de Irati desenvolveu-se a partir da instalação de famílias 

procedentes principalmente da Lapa e de Campo Largo. A principal forma de 

desenvolvimento da região foi a antiga estrada de ferro São Paulo – Rio Grande 

do Sul (IBGE, 2012). 

Instalado como município em 15 de julho de 1907, Irati situa-se entre 

vales e encostas de serras, possuindo relevo bastante acidentado e 

montanhoso. Entre os cursos d'água, podem ser citados o Rio dos Patos, o 

Curatuva, o das Antas, o Preto e o Riozinho, estando o município inserido na 

Bacia Hidrográfica do Rio Tibagi (PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI, 2011; 

IBGE, 2012). 

O município, localizado na região Centro Sul e no segundo planalto do 

Estado do Paraná (Figura 4), possui uma área total de 999,519 km2 , contando 

com uma população total de 56.207 habitantes, sendo 79,9% residente da área 

urbana e 20,1%, da área rural, totalizando uma densidade demográfica igual a 

56,23 hab/ km2 (MINEROPAR, 2006; IBGE, 2010a). 

 

Figura 4 - Localização do município de Irati no Estado do Paraná 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2012) e Prefeitura Municipal de Irati (2011). 

 

A sede do município dista 150 km da capital do Estado, Curitiba, e as 

principais rodovias que dão acesso ao município são a BR-277, a PR-153 e a 

BR-364. Irati faz divisa com os municípios de Prudentópolis, Rio Azul, 

Rebouças, Fernandes Pinheiro, Imbituva e Inácio Martins, e conta com três 
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distritos administrativos, conforme apresentado nas Figuras 5 e 6 (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IRATI, 2011). 

 

Figura 5 – O município de Irati e os municípios limitantes 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Irati (2011) 

 

Figura 6 – O município de Irati e seus Distritos 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Irati (2011) 

 

Irati possui clima temperado, caracterizado pela inexistência de uma 

estação seca, estando definido como Cfb pela classificação de Köppen (ITCG, 

2008; IBGE, 2012). Quanto à vegetação, destaca-se como ecossistema a 

Floresta Ombrófila Mista, porém a maior parcela do território municipal, 53%, é 

ocupada por culturas agrícolas, enquanto apenas 22% representam a existência 

de florestas formadas (tanto mata nativa quanto reflorestamento), sendo o 

restante das áreas ocupadas pela cidade e seus distritos (4%), por pastagens 

(11%) e pelas demais áreas (10%) (PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI, 

2011). 

Uma das principais atividades econômicas do município é a agricultura, 

destacando-se as culturas de feijão, cebola, fumo, milho, soja, batata, entre 

outras. Além disso, pode-se citar também a pecuária como atividade importante, 

dando enfoque à criação de suínos, bovinos e aves de corte (IBGE, 2012).  
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O produto interno bruto (PIB) do município é de R$ 711.104,00 enquanto 

o PIB per capita é de pouco mais de R$ 12.600,00 (IBGE, 2011). A indústria 

representa 26,18% na economia do município, enquanto a agropecuária, 

15,93%, e os demais serviços apresentam-se na faixa de 57,89% (IBGE, 2012). 

O número de pessoas que encontram-se economicamente ativas é de 

cerca de 29 mil, enquanto a taxa de analfabetismo é de 4,6% entre a população 

de 15 anos ou mais (IBGE, 2012; IPARDES, 2012). O índice de 

desenvolvimento humano (IDH) é de 0,743, superior ao de alguns dos 

municípios da região, como Rebouças (0,711), Imbituva (0,727), Rio Azul 

(0,738) e Teixeira Soares (0,738), encontrando-se acima do IDH do Brasil, que é 

de 0,718 (PNUD, 2003). 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Com o intuito de coletar os dados relevantes à gestão dos resíduos 

sólidos do município de Irati-PR, foi utilizado um questionário formulado por 

ABRELPE (2008) e adaptado por Albertin (2011), o qual está exposto no Anexo 

1. Este questionário conta com 60 questões subdivididas em 6 temas: coleta e 

disposição final; resíduos de limpeza pública; resíduos sólidos de construção e 

demolição;  programa de coleta seletiva; resíduos sólidos industriais e especiais; 

e gestão municipal de resíduos sólidos urbanos. 

O questionário foi encaminhado ao agente municipal responsável pela 

gestão dos resíduos da Secretaria de Meio Ambiente. Foi também agendada 

uma entrevista com o mesmo, durante a qual puderam ser sanadas dúvidas 

relativas às perguntas previamente enviadas, tendo sido recolhido o questionário 

respondido. 

Além disso, realizou-se uma visita ao local de disposição final dos 

resíduos, bem como o acompanhamento das etapas do gerenciamento, sendo 

possível, assim, proceder com a documentação fotográfica de todo o sistema de 

gestão de resíduos do município. Ainda nesta fase da pesquisa, foram obtidas 

informações consideradas importantes junto aos funcionários e catadores. 

Durante estas atividades de campo, realizou-se também a caracterização física 

dos resíduos, utilizando-se do método de quarteamento. 

Os dados obtidos foram organizados, para permitir a visualização do 

sistema de gestão do município de Irati, desde a coleta até a disposição final. 

Por fim, a aplicação do método AHP objetivou, a partir das informações 

coletadas, ponderar os critérios relevantes à gestão, a fim de verificar as 

prioridades a serem visadas em busca de melhorias. 

 

5.1.1 Composição gravimétrica dos RSU 

 

 A determinação da composição gravimétrica dos RSU do município de 

Irati foi realizada pelo método de quarteamento proposto por D’Almeida e 

Vilhena (2000), no período de uma semana, do dia 28 de maio ao dia 01 de 
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junho de 2012, salientando-se a não repetição da análise em outras estações do 

ano. Os resíduos caracterizados provinham dos bairros Rio Bonito, de parcela 

dos bairros Alto da Glória e Vila São João, e da parte baixa do centro da cidade, 

contemplando parte representativa do território urbano.  

Inicialmente, os resíduos foram descarregado sobre uma superfície 

impermeável com dimensões de 6 x 8 m pelos caminhões coletores. Em 

seguida, realizou-se o rompimento dos sacos e sacolas plásticos nos quais os 

resíduos estavam acondicionados, para, posteriormente, ser efetuada a 

homogeneização da pilha formada, tanto manual quanto mecanicamente (com o 

auxílio de uma pá carregadeira). 

 Após toda a pilha de resíduos encontrar-se homogeneizada, definiu-se os 

locais de onde seriam retiradas as amostra, sendo três na base e uma no topo. 

Com o auxílio de pás, foram preenchidos 4 recipientes metálicos de 200L 

(galões) com as amostras selecionadas, dos quais realizou-se a pesagem 

quando completos e também quando vazios, a fim de se obter a tara destes. 

 A etapa seguinte foi a segregação dos resíduos, sob uma mesa de 

madeira, na qual estes eram selecionados e acondicionados em galões de 50 e 

100L e em sacos de ráfia, de acordo com as classes pré-determinadas: papel, 

papelão, plástico duro, plástico mole, PET, metais ferrosos, metais não ferrosos, 

alumínio, material orgânicos, rejeitos, vidro, tecido, borracha e outros (cerâmica, 

isopor, eletrônico, tetra pak, classe I e outros). 

 Por fim, os recipientes contendo as parcelas segregados foram pesados, 

lembrando ainda que ocorreu a pesagem destes quando vazios, e após os 

cálculos necessários, obtiveram-se as porcentagens de cada material 

encontrado nos RSU. 

 

5.2 O MÉTODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA (AHP) 

 

 Com o intuito de avaliar os aspectos relevantes da gestão de RSU no 

município de Irati-PR, utilizou-se o método AHP para a avaliação de critérios 

subdivididos em 4 esferas: ambiental, econômica, social e cultural.  

Diferentemente do método tradicional, foi proposta a utilização do AHP 

somente para avaliação de critérios e subcritérios, de modo a compor uma 

avaliação da gestão dos resíduos no município selecionado para o estudo. Tal 
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metodologia foi aplicada em estudos voltados a outras áreas, como na 

determinação do nível de interferências para execução de construções em 

shoppings centers (OLIVEIRA, 2012), ou na análise de parâmetros influentes na 

implantação de uma rede de distribuição de gás natural (MASSARA et al., 

2007). Assim, a estrutura referente ao estudo será semelhante a da Figura 7. 

 

Figura 7 - Estrutura definida para o estudo 

 

 

Os critérios foram selecionados a partir da leitura de outros trabalhos 

realizados no âmbito de gestão de resíduos, e correspondem aos principais 

aspectos a serem avaliados e melhorados no município de Irati. Desta forma, 

mostrou-se necessária a construção de uma estrutura que contemplasse os 

fatores propostos (Figura 8).  

 

Figura 8 – Critérios propostos para avaliação da gestão dos RSU 
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 Após a comparação de pares de subcritérios e também dos critérios 

principais entre si, foi realizada uma análise de sensibilidade do método, 

alterando-se alguns dos valores obtidos na avaliação dos critérios principais. 

 

5.2.1 Descrição dos subcritérios utilizados na avaliação da gestão dos resíduos 

sólidos urbanos 

 

 A fim de facilitar a identificação, o Quadro 3 apresenta abreviaturas para 

cada critério e subcritério propostos para compor a estrutura hierárquica. 

 

Quadro 3 - Critérios e subcritérios da análise hierárquica e suas respectivas 
abreviações 

CRITÉRIOS E SUBCRITÉRIOS ABREVIAÇÕES 

Critérios ambientais CA 

Adequação do local de disposição final ADF 

Controle de contaminação da água CAG 

Controle da contaminação do solo CSO 

Economia de recursos naturais ERN 

Critérios econômicos CE 

Investimentos na coleta convencional ICO 

Investimentos na cooperativa de recicláveis ICR 

Investimentos na disposição final IDF 

Implantação de tecnologias de tratamento ITT 

Critérios sociais CS 

Geração de empregos GEM 

Qualidade de vida de catadores QVC 

Utilização de EPI EPI 

Inserção de catadores informais ICI 

Critérios culturais CC 

Redução na geração REG 

Segregação SEG 

Programas de educação ambiental PEA 

 

5.2.1.1 Critérios ambientais (CA) 

 

a) Adequação do local de disposição final (ADF): a disposição dos resíduos a 

céu aberto é uma operação de disposição inadequada, a qual acarreta em 

prejuízos ao ambiente e à saúde da população. Neste sentido, mostra-se 

necessária a adequação de tais locais para minimizar ou eliminar os impactos 

causados por este tipo de disposição.  
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b) Controle da contaminação da água (CAG): a contaminação da água remete à 

inserção de substâncias poluentes nos recursos hídricos, as quais são 

provenientes das diversas atividades humanas. No caso dos RSU, o principal 

aspecto relacionado à contaminação da água é o lixiviado gerado como 

consequência da degradação da matéria orgânica, o qual deve ser 

encaminhado aos sistemas de drenagem e tratamento para evitar prejuízos aos 

recursos hídricos. 

 

c) Controle da contaminação do solo (CSO): deve ser realizado no intuito de 

evitar a poluição do solo. No que diz respeito aos resíduos, o descarte 

inadequado implicará na penetração do lixiviado no solo, trazendo danos a este 

compartimento ambiental e, também, aos recursos hídricos, fato que pode ser 

evitado pela correta impermeabilização das células do aterro. 

 

d) Economia de recursos naturais (ERN): é alcançada por meio de ações que 

visem à reutilização e à reciclagem dos resíduos, os quais passarão a ser 

considerados matérias primas secundárias e retornarão ao ciclo produtivo e ao 

mercado consumidor. 

 

5.2.1.2 Critérios econômicos (CE) 

 

a) Investimentos na coleta (ICO): quantidade de investimento direcionada às 

atividades de coleta/transporte por meio da aquisição de equipamentos e mão 

de obra. Na gestão dos RSU está inserida a responsabilidade da administração 

pública de arcar com tais investimentos. Segundo dados da ABRELBE (2010), 

foram investidos na coleta dos RSU no Brasil em 2010 R$ 44,52 habitante/ano. 

 

b) Investimento na cooperativa de recicláveis (ICR): relacionado à implantação 

da cooperativa de recicláveis e da manutenção dos serviços. 

 

c) Investimento na disposição final (IDF): refere-se ao investimento nos locais de 

disposição final, desde a compra da área, até a contratação de pessoal, 

equipamentos necessários à infraestrutura e à operação e manutenção do local. 
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d) Implantação de tecnologias de tratamento (ITT): refere-se ao investimento 

para a implantação de unidades de tratamento no município, considerando as 

características físicas e a quantidade de resíduos gerada. 

 

5.2.1.3 Critérios sociais (CS) 

 

a) Geração de empregos (GEM): os serviços associados à gestão de resíduos e 

limpeza pública necessitam de pessoal para sua realização. Neste âmbito, um 

correto planejamento faz com que sejam gerados empregos no município, 

auxiliando desta forma a parcela da população que se encontra desempregada. 

 

b) Qualidade de vida dos catadores (QVC): a qualidade de vida dos catadores 

envolve condições físicas, mentais, psicológicas e emocionais. Tais aspectos 

relacionam-se à educação, à saúde, ao poder aquisitivo, às condições de 

habitação, entre outros. 

 

c) Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI): por se tratarem de 

atividades insalubres, os envolvidos nos serviços de gerenciamento de resíduos 

devem utilizar equipamentos de proteção, para evitar contaminação e 

posteriores problemas a sua saúde. 

 

d) Inserção de catadores informais (ICI): a inserção de catadores informais em 

programas e iniciativas da administração pública indica a retirada destes 

trabalhadores das condições insalubres a que estavam expostos, de modo a 

garantir melhores condições de vida aos mesmos. 

 

5.2.1.4 Critérios culturais (CC) 

 

a) Redução na geração de resíduos (REG): refere-se às iniciativas tomadas por 

parte da população para diminuir a quantidade de resíduos gerada no município, 

tendo em vista a economia de recursos naturais e de investimentos em ações de 

gestão, além de aumentar a vida útil dos equipamentos. 
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b) Segregação (SEG): diz respeito à correta separação dos resíduos pela 

população. Estes são divididos entre resíduos orgânicos, rejeitos e recicláveis, 

para direcionar cada parcela ao tratamento e/ou disposição final adequados, 

sobretudo no âmbito da reciclagem. 

 

c) Programas de educação ambiental (PEA): são as iniciativas tomadas pela 

administração pública para conscientizar a população sobre a necessidade de 

gerenciar os resíduos dando ênfase à reciclagem e ao reaproveitamento. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO 

 

6.1.1 Coleta de resíduos domiciliares e comerciais 

 

As operações de gerenciamento dos RSU de Irati são de atribuição 

municipal. De toda a população residente no município de Irati, considerando a 

área urbana e a zona rural, a abrangência da coleta convencional é de 98%. 

Quanto à frequência de coleta, 6% da população são atendidos diariamente, 

enquanto 46% de 2 a 3 vezes por semana e, 48% somente uma vez por semana 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE, 2012). 

O total de resíduos coletados no ano de 2011 foi de 10.950 toneladas 

(cerca de 0,7 kg/hab/dia), somente em coleta diurna. Os resíduos dispostos para 

coleta são, geralmente, acondicionados em sacos e sacolas plásticas, galões e 

caixas, não havendo contêineres distribuídos pela cidade (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE, 2012). 

Para a realização do serviço de coleta dos resíduos domiciliares e 

comerciais, o município possui em sua frota 4 caminhões compactadores, um 

com mais de 10 anos de uso, sendo que dois deles são apresentados nas 

Figuras 9 e 10. Há ainda 1 trator agrícola com reboque, também com tempo de 

uso maior que 10 anos. Doze trabalhadores estão envolvidos na coleta, entre 

motoristas e coletores, o que representa um total, referente às remunerações, 

de R$ 8.800,00 por mês (SECRETARIA MUNICIPAL DE ECOLOGIA E MEIO 

AMBIENTE, 2012). 

Figura 9 – Caminhão compactador 
utilizado na coleta convencional em 

Irati 

 

Figura 10 - Caminhão compactador 
utilizado na coleta convencional em 

Irati 
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A cobrança pelo serviço de coleta dos RSU encontra-se no boleto de 

água e esgoto emitido pela SANEPAR. A taxa média mensal cobrada é de R$ 

6,76/mês por residência atendida, levando em conta que a Prefeitura Municipal 

de Irati (PMI) realiza a coleta atendendo todos os bairros da cidade 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE, 2012). 

Em 2011, foram gastos R$ 991.562,25 na realização da coleta 

convencional dos resíduos no município, entre despesas com pessoal e 

equipamentos. Já nos primeiros seis meses do ano de 2012, as despesas 

associadas à coleta dos resíduos domiciliares e comerciais foram de R$ 

374.767,54, divididos entre gastos com pessoal, equipamentos e serviços 

(alimentação e combustível para os veículos, por exemplo) (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE, 2012). 

 

6.1.2 Coleta seletiva 

 

A coleta seletiva existente no município de Irati é realizada por uma 

cooperativa de catadores, em parceria com a prefeitura, sendo que 80% da 

população é atendida pela coleta dos resíduos recicláveis, efetuada porta a 

porta. Os veículos utilizados na coleta seletiva são 3 caminhões, 2 deles 

apresentados nas Figuras 11 e 12. Porém, ainda que exista uma cooperativa, 

podem ser encontrados catadores informais pela cidade (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE, 2012). 

 

Figura 11 – Caminhão utilizado pela 
cooperativa de catadores na coleta 

seletiva em Irati 

 

Figura 12 – Caminhão utilizado pela 
cooperativa de catadores na coleta 

seletiva em Irati 
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A quantidade de resíduos recicláveis coletada em 2011 foi de 125,9 

toneladas, sendo que deste total, 75,2 são referentes ao papel e papelão, 24,5 

aos plásticos, 2,2 aos metais e 24 aos vidros (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE, 2012). 

O incentivo dado pela prefeitura à cooperativa refere-se à doação do local 

em que a unidade está instalada (Figura 13). Os motoristas e auxiliares da 

coleta, sendo funcionários cedidos pela prefeitura, recebem um total de R$ 

7.100,00 por mês, enquanto os demais trabalhadores da cooperativa obtêm sua 

renda por meio da comercialização do material reciclável com empresas 

recicladoras, situadas em outros municípios (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE, 2012). 

Nas Figuras 14 e 15 são apresentados os materiais coletados e 

enfardados, enquanto nas Figuras 16 e 17 são expostos alguns dos 

equipamentos utilizados na cooperativa. 

 

Figura 13 – Barracão onde está atualmente instalada a cooperativa de catadores de 
Irati 

 
 

 
Figura 14 – Resíduos recicláveis 

coletados pelos catadores da 
cooperativa de Irati 

 

 
Figura 15 – Fardos de materiais 

recicláveis organizados pelos 
catadores da cooperativa de Irati 
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Figura 16 - Prensa utilizada na 

cooperativa de catadores de Irati 

 

Figura 17 - Bancada de separação de 
materiais recicláveis da cooperativa de 

catadores de Irati 

Mesmo havendo a coleta seletiva no município de Irati, pouco é 

observado a respeito de programas de educação ambiental, sendo que a única 

iniciativa atualmente é a divulgação dos dias e horários da coleta nas 

emissoras de rádio e no site da prefeitura.  

 

6.1.3 Limpeza urbana 

 

Em 2011, foram coletadas 52 toneladas de resíduos provenientes dos 

serviços de limpeza urbana, os quais são realizados por funcionários da 

prefeitura. A varrição e a capina das vias são realizadas manualmente, sendo 

que a primeira ocorre diariamente, enquanto a segunda é realizada de forma 

periódica, principalmente no verão. A limpeza de bocas-de-lobo e das margens 

de rios também é executada periodicamente. Além destes, os demais serviços 

relacionados, como a lavagem de vias e praças públicas, a poda de árvores, a 

pintura dos meios-fios, a limpeza de lotes vazios e a remoção de animais mortos 

das vias, também são realizados pela prefeitura (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE, 2012). 

Atualmente, 6 funcionários trabalham no setor de limpeza urbana, sendo 

3 na varrição e 3 na capina e na roçada. Quanto aos custos envolvidos, a 

prefeitura calcula que, nos primeiros seis meses de 2012, foram dispendidos 

R$147.498,66 para a realização de tais serviços, distribuídos entre a varrição 

(R$51.600,60), capina e roçada (R$39.104), manutenção de maquinário 

(R$8.601,85) e outros serviços, como equipamentos, borracharia, alimentação e 
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combustível (R$48.192,21) (SECRETARIA MUNICIPAL DE ECOLOGIA E MEIO 

AMBIENTE, 2012). 

O local de disposição dos resíduos de limpeza urbana (Figura 18) 

pertence à prefeitura, sendo localizado próximo à cooperativa dos catadores, 

não havendo nenhum tipo de tratamento ou reutilização para tais tipos de 

resíduos. O problema, neste caso, é a disposição irregular de outros resíduos 

juntamente com os de poda e varrição, como móveis velhos (Figura 19) e, até 

mesmo, resíduos domiciliares (Figuras 20). 

 
Figura 18 – Forma de disposição dos 

resíduos provenientes de poda e 
varrição do município de Irati 

 
 
 

 
Figura 19 – Móvel velho disposto com 

os resíduos de poda e varrição do 
município de Irati 

 Figura 20 – Disposição de resíduos domiciliares junto aos resíduos de limpeza urbana 
do município e Irati 

 
   

6.1.4 Composição gravimétrica dos resíduos domiciliares e comerciais 

 

 A determinação da composição gravimétrica dos resíduos do município 

de Irati, realizada pelo método de quarteamento proposto por D’Almeida e 

Vilhena (2000) apresentou os resultados expostos na Figura 21. 
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Figura 21 – Composição dos RSU de Irati-PR 

 
 

 Observa-se que a maior parcela é representada pelo material orgânico, 

tido como o tipo de resíduo mais produzido nas residências. Além disso, outro 

componente relevante é o rejeito, sendo este constituído principalmente por 

papel higiênico, guardanapos de papel, fraldas descartáveis e absorventes 

higiênicos, de forma que apenas estes deveriam ser encaminhados ao aterro 

sanitário. 

 Salienta-se, porém, que há grande quantidade de resíduos considerados 

recicláveis dispostos juntamente com os da coleta convencional, mesmo 

existindo no município um programa de coleta seletiva, o que destaca a 

ausência de segregação deste tipo de resíduo por parte da população, 

principalmente por conta da falta de efetividade de programas de educação 

ambiental. 

 A maior parcela de resíduos recicláveis encontrada nos resíduos 

provenientes da coleta convencional é representada pelos plásticos, que foram 

subdivididos nas subcategorias: plástico mole, duro e PET (Figura 22). Como 

pode ser observado, o PET apresenta-se em menor quantidade, sendo este 

amplamente coletado pela coleta seletiva ou mesmo por catadores, podendo 

ainda ser reutilizado na própria residência.  
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Figura 22 – Porcentagem de plástico duro, plástico mole e PET entre o total de plástico 
encontrado nos RSU de Irati-PR 

 
 

 O papel também apresentou-se em quantidade expressiva, 

considerando-se que, em alguns casos, encontra-se contaminado com outros 

materiais. No entanto, o papelão contabilizou menor porcentagem, uma vez 

que é visado principalmente por catadores informais existentes no município. 

As porcentagens de vidro e metal mostraram-se baixas. Notou-se ainda 

que o alumínio representou uma quantidade reduzida se comparada à de 

metais ferrosos (Figura 23), principalmente devido ao maior valor agregado do 

primeiro e, consequentemente, maior interesse por parte dos catadores. 

 

Figura 23 – Porcentagem de metais ferrosos e alumínio entre o total de metais 
encontrados nos RSU de Irati-PR 

 
 

 As menores parcelas foram representadas por borracha e madeira, 

respectivamente. Na Figura 24 é apresentada a quantificação dos resíduos 

identificados como outros materiais. Podem ser destacadas a presença de 

resíduos englobados na Classe I da NBR 10.004 (ABNT, 2004a), 

principalmente seringas descartáveis ainda com agulhas, além de materiais 

contaminados com graxa ou tinta, bem como materias com componentes 
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passíveis de reciclagem, como é o caso dos resíduos eletrônicos e das 

embalagens Tetra Pack, e daqueles para os quais não existe tecnologia de 

reciclagem ou a mesma é inviável economicamente, como é o caso do isopor, 

ressaltando-se ainda que no subgrupo definido como outros foram identificados 

materiais cerêmicos.  

 

Figura 24 – Porcentagem de materiais classificados como outros nos RSU de Irati-PR 

 
 

6.1.5 Disposição final dos resíduos domiciliares e comerciais 

 

 O município de Irati conta atualmente com um aterro controlado, 

localizado a 21 km da sede, em uma área pertencente à prefeitura, sendo que 

esta distância pode ser considerada grande se comparada ao máximo de 15 

km recomendado por Monteiro et al. (2001) e FUNASA (2006). Não há 

compartilhamento de tal estrutura com outros municípios, bem como não 

existem em Irati unidades de transbordo e de tratamento dos resíduos. O aterro 

recebe os resíduos domiciliares e comerciais. 

 Em operação desde 2000, inicialmente o local foi utilizado como 

vazadouro a céu aberto dos resíduos, vindo a ser adequado a partir de 2006. 

Neste ano, o aterro foi adequadamente dividido em células, dotadas de 

impermeabilização com geomembrana (Figuras 25 e 26), drenagem de gases 

(Figura 27), drenagem de águas pluviais (Figura 28) e drenagem e 

encaminhamento do lixiviado à recirculação.  
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Figura 25 – Impermeabilização da nova 

célula do aterro de Irati-PR 

 
Fonte: PMI (2007) 

Figura 26 – Vista da geomembrana e 
da saída de gases da nova célula do 

aterro de Irati-PR 

 
Fonte: PMI (2007) 

 
 

Figura 27 – Saída de gases da nova 
célula do aterro de Irati-PR 

 
Fonte: PMI (2007) 

Figura 28 – Drenagem de água pluviais 
do aterro controlado de Irati-PR 

 
Fonte: PMI (2007) 

 
 

Novamente em 2009, a operação inadequada do aterro controlado fez 

com que se tornasse parcialmente um vazadouro a céu aberto (Figura 29), 

operando inadequadamente, isto é, sem compactação dos resíduos (Figuras 30 

e 31).  
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Figura 29 – Resíduos dispostos a céu 
aberto em Irati-PR 

 

Figura 30 – Resíduos parcialmente 
aterrados em Irati-PR 

 

 

Figura 31 – Resíduos à mostra no aterro de Irati-PR 

 

Em 2011, devido ao esgotamento das células antes utilizadas, foi 

necessária a determinação de um novo local para disposição dos resíduos. Não 

sendo possível a aquisição de novas áreas para tal fim, a prefeitura optou por 

utilizar uma parcela da área adjacente ao aterro (Figura 32), onde foram 

realizadas operações de sondagem e posterior retirada de terra e da vegetação 

do local (Figuras 33). 
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Figura 32 – Local selecionado para 
construção da nova célula do aterro de 

Irati-PR 

 

Figura 33 – Retirada de terra e da 
vegetação do local onde será instalada 

a nova célula do aterro de Irati-PR 

Atualmente, mesmo com o projeto de construção da nova célula, a qual 

não foi finalizada, o município obriga-se a depositar os resíduos na área já 

saturada do aterro, tendo como consequências a geração de lixiviado e o seu 

derrame a céu aberto (Figura 34). O aterramento inadequado dos resíduos 

(Figuras 35) faz com, atualmente, Irati utilize-se de um lixão como destino para 

os RSU (Figura 36). 

 

Figura 34 – Lixiviado gerado pela 
decomposição dos resíduos no aterro 

de Irati-PR 

 
     

 
Figura 35 - Resíduos mal aterrados no 

aterro de Irati-PR 
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Figura 36 - Situação atual do aterro controlado de Irati-PR 

 
 

O que pode ser observado é que em Irati, atualmente, o maior problema 

no que se refere à disposição de resíduos sólidos é a falta de área e estrutura 

necessária para que sejam evitados impactos ao ambiente e à saúde pública. 

Não há drenagem do biogás nem do lixiviado gerado, os resíduos são 

compactados e recobertos de forma ineficiente, fazendo com que o local 

estruturado inicialmente como um aterro controlado tenha se tornado 

gradativamente um lixão. Salienta-se ainda que a falta de planejamento fez com 

que a vida útil do aterro fosse esgotada rapidamente, considerando que o 

melhor a ser feito é a escolha de uma nova área para a disposição dos resíduos, 

a fim de atender às solicitações do órgão ambiental competente e de cumprir o 

que propõem a PNRS ao considerar que os locais de disposição de resíduos 

devem ser adequados até o ano de 2014. 

 

6.2 APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP 

 

6.2.1 Julgamentos comparativos entre critérios 

  



65 

 

 Após a definição dos critérios e subcritérios a serem avaliados, é 

realizado o julgamento entre pares de critérios. Desta forma, serão 

apresentados os cálculos para os critérios ambiental, econômico, social e 

cultural. A partir das informações coletadas a respeito da gestão dos resíduos no 

município de Irati, foi possível construir a matriz de julgamento A (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Matriz de julgamento A para os critérios principais 

CRITÉRIOS CA CE CS CC 

CA 1 5 3  ½ 

CE  1/5 1  1/4  1/5 

CS  1/3 4 1  ½ 

CC 2 5 2 1 

 

 Quanto à preferência exprimida nas comparações, e levando em 

consideração os dados levantados no município de Irati-PR, pode-se afirmar 

que: 

 

a) Os critérios ambientais podem ser considerados como mais importantes que 

os econômicos, isto porque o maior problema no município de Irati são os 

impactos ambientais causados pela disposição inadequada dos resíduos. 

 

b) Os critérios ambientais são considerados relevantes perante os critérios 

sociais, por observar-se maiores impactos ambientais causados pela gestão 

inadequada dos resíduos do que prejuízos à esfera social. 

 

c) No que diz respeito aos critérios culturais, no âmbito da gestão de resíduos do 

município de Irati, estes podem ser considerados ligeiramente mais importantes 

quando comparados aos critérios ambientais, isto porque observa-se um grande 

problema na segregação adequada dos resíduos, por falta de um programa de 

educação ambiental eficiente. 

 

d) Sendo apresentado um investimento suficiente no que diz respeito às etapas 

de coleta e transporte dos resíduos, o grupo de critérios econômicos é avaliado 

como de menor importância diante dos critérios sociais, os quais estão ligados 
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principalmente à qualidade de vida dos trabalhadores e a inserção dos 

catadores informais em programas de reciclagem. 

  

e) Os critérios culturais apresentam-se mais importantes na comparação com os 

critérios econômicos, devido à segregação ineficiente e à falta de programas de 

educação ambiental da população, enquanto considera-se positivos os 

investimentos voltados a algumas etapas da gestão. 

 

f) Os critérios sociais, quando comparados aos critérios culturais, apresentam 

menor peso, ao se considerar os problemas associados à falta de segregação 

dos resíduos. 

 

6.2.2 Cálculo das prioridades e análise de consistência 

 

Após as comparações dos critérios e a formulação da matriz de 

julgamento A, foi utilizada a Equação 1 para a obtenção da matriz normalizada 

*A, sendo abaixo apresentado o resultado para o elemento a11, correspondente 

ao critério ambiental: 

 

     
   

∑    
 
   

 
 

   
 ⁄     ⁄    

       

 

 Na Tabela 3 encontra-se a matriz normalizada *A, resultante da 

normalização da matriz de julgamento para cada elemento no que diz respeito 

aos grupos de critérios avaliados. 

 
Tabela 3 - Matriz normalizada *A para os critérios principais 

CRITÉRIOS CA CE CS CC 

CA 0,283 0,333 0,480 0,227 

CE 0,057 0,067 0,040 0,091 

CS 0,094 0,267 0,160 0,227 

CC 0,566 0,333 0,320 0,455 

 

Em seguida, foram calculadas as prioridades medias locais (PML) por 

meio da Equação 2, como o exemplo para o critério ambiental: 
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 Os resultados para o cálculo de prioridades de cada critério são 

apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Prioridades médias locais para os critérios principais 

CRITÉRIOS PML 

CA 0,331 

CE 0,064 

CS 0,187 

CC 0,419 

 

   Sendo necessária a obtenção dos vetores B e C para obter o λmáx, 

seguem-se os cálculos para tal, utilizando-se as Equações 3 e 4, no que diz 

respeito ao critério ambiental: 

 

    ∑   

 

   

       

    ∑                                    (  ⁄          )       

 

   

  

 

    
  

    
 

     

     
       

 

 Nas Tabelas 5 e 6 são apresentados os resultados para o cálculo dos 

vetores B e C para os demais critérios. 

 
Tabela 5 - Vetor B para os critérios 

principais 

CRITÉRIOS Vetor B 

CA 1,422 

CE 0,261 

CS 0,763 

CC 1,775 

 

Tabela 6 - Vetor C para os critérios 
principais 

CRITÉRIOS Vetor C 

CA 4,296 

CE 4,078 

CS 4,080 

CC 4,236 

A próxima etapa foi a obtenção do valor de λmáx por meio da Equação 5, 

como exemplificado: 
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 Após a determinação do λmáx, foi possível atestar a coerência do estudo 

calculando-se o índice de consistência (IC) e a razão de consistência (RC). O 

primeiro foi obtido pela Equação 6: 

 

     
      –    

   
 

       

   
       

 

 Por fim, a razão de consistência foi calculada a partir da Equação 7 e do 

IR (Tabela 1), correspondente ao número de critérios avaliados: 

 

RC   
  

  
  

     

   
       

 

 Assim, com RC menor que 0,10, confirma-se que, para o grupo de 

critérios principais, a avaliação é coerente e os pesos atribuídos são razoáveis 

perante a subjetividade de tal metodologia.  

Bem como para o grupo de critérios principais, o mesmo procedimento foi 

utilizado na avaliação dos subcritérios inseridos em cada grupo. A seguir, 

apresenta-se a matriz de julgamento A (Tabela 7) e a matriz normalizada *A 

(Tabela 8), as PML (Tabela 9) e os resultados para λmáx, IC e RC (Tabela 10), no 

que diz respeito aos critérios ambientais. 

 

Tabela 7 - Matriz de julgamento A para os critérios ambientais 

CRITÉRIOS 
AMBIENTAIS 

ADF CAG CSO ERN 

ADF 1 3 3 7 

CAG  1/3 1 2 6 

CSO  1/3  ½ 1 5 

ERN  1/7  1/6  1/5 1 
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Tabela 8 - Matriz normalizada *A para os critérios ambientais 

CRITÉRIOS 
AMBIENTAIS 

ADF CAG CSO ERN 

ADF 0,553 0,643 0,484 0,368 

CAG 0,184 0,214 0,323 0,316 

CSO 0,184 0,107 0,161 0,263 

ERN 0,079 0,036 0,032 0,053 

 

Tabela 9 - Prioridades médias locais 
para os critérios ambientais 

CRITÉRIOS 
AMBIENTAIS 

PML 

ADF 0,512 

CAG 0,259 

CSO 0,179 

ERN 0,050 

Tabela 10 - Resultados de λmáx, IC e 
RC para os critérios ambientais 

λmáx 4,141 

IC 0,047 

RC 0,052 

 

 

  

Nas Tabelas 11 e 12 são apresentadas as matrizes de julgamento A e 

normalizada *A, respectivamente, seguidas pelas PML (Tabela 13) e pelos 

valores obtidos para λmáx, IC e RC (Tabela 14), na avaliação dos subcritérios da 

esfera econômica. 

 

Tabela 11 - Matriz de julgamento A para os critérios econômicos 

CRITÉRIOS 
ECONÔMICOS 

ICO ICR IDF ITT 

ICO 1 ¼  1/5  ¼ 

ICR 4 1  1/3 2 

IDF 5 3 1 3 

ETT 4 ½  1/3 1 

 
 

Tabela 12 - Matriz normalizada *A para os critérios econômicos 

CRITÉRIOS 
ECONÔMICOS 

CCO CCR CDF ITT 

CCO 0,071 0,053 0,107 0,040 

CCR 0,286 0,211 0,179 0,320 

CDF 0,357 0,632 0,536 0,480 

ITT 0,286 0,105 0,179 0,160 
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Tabela 13 - Prioridades médias locais 
para os critérios econômicos 

CRITÉRIOS 
ECONÔMICOS 

PML 

ICO 0,068 

ICR 0,249 

IDF 0,501 

ITT 0,183 

 
                                 

Tabela 14 - Resultados de λmáx, IC e 
RC para os critérios econômicos 

λmáx 4,160 

IC 0,053 

RC 0,059 

 
 

 

Por outro lado, os resultados para os subcritérios sociais são 

apresentados na matriz de julgamento A (Tabela 15), na matriz normalizada *A 

(Tabela 16), nas PML (Tabela 17) e nos valores de λmáx, IC e RC (Tabela 18). 

 

Tabela 15 - Matriz de julgamento A para os critérios sociais 

CRITÉRIOS 
SOCIAIS 

GEM QVC EPI ICI 

GEM 1  1/3  1/3  1/5 

QVC 3 1  1/2  ½ 

EPI 3 2 1  1/3 

ICI 5 2 3 1 

 

Tabela 16 - Matriz normalizada *A para os critérios sociais 

CRITÉRIOS 
SOCIAIS 

GEM QVC EPI ICI 

GEM 0,083 0,063 0,069 0,098 

QVC 0,250 0,188 0,103 0,246 

EPI 0,250 0,375 0,207 0,164 

ICI 0,417 0,375 0,621 0,492 

 

Tabela 17 - Prioridades médias locais 
para os critérios sociais 

CRITÉRIOS 
SOCIAIS 

PML 

GEM 0,063 

QVC 0,157 

EPI 0,199 

ICI 0,381 

Tabela 18 - Resultados de λmáx, IC e 
RC para os critérios sociais 

λmáx 4,133 

IC 0,044 

RC 0,049 

 

 

 

Por fim, são apresentadas as matrizes de julgamento A e normalizada *A 

resultantes para os subcritérios de âmbito cultural (Tabelas 19 e 20), além das 

PML (Tabela 21) e de λmáx, IC e RC (Tabela 22). 
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Tabela 19 - Matriz de julgamento A para os critérios culturais 

CRITÉRIOS 
CULTURAIS 

REG SEG PEA 

REG 1  1/3  1/5 

SEG 3 1  1/3 

PEA 5 3 1 

 

Tabela 20 - Matriz normalizada *A para os critérios culturais 

CRITÉRIOS 
CULTURAIS 

REG SEG PEA 

REG 0,111 0,077 0,130 

SEG 0,333 0,231 0,217 

PEA 0,556 0,692 0,652 

 

Tabela 21 - Prioridades médias locais 
para os critérios culturais 

CRITÉRIOS 
CULTURAIS 

PML 

REG 0,106 

SEG 0,260 

PEA 0,633 

 
                                 

Tabela 22 - Resultados de λmáx, IC e 
RC para os critérios culturais 

λmáx 3,038 

IC 0,019 

RC 0,033 

 
 

 

 Ao fim da avaliação dos grupos de critérios, foi realizada a análise de 

sensibilidade do método, por meio de simulações utilizando-se como base o 

resultado obtido para os critérios principais. 

 Na primeira simulação, a relação CA x CE passou de 5 para 7, CE x CS 

passou de 1/4 para 1/5, e CS x CC passou de 1/2 para 1/3. Desta forma, a 

matriz de julgamento A resultou na Tabela 23, enquanto as PML foram pouco 

alteradas se comparadas à Tabela 3 (Tabela 24) e a RC foi igual a 0,081, 

situando-se abaixo do limite, porém pouco superior ao valor de 0,064 obtido na 

avaliação anterior. 

 

Tabela 23 - Matriz de julgamento A para os critérios principais, resultante da primeira 
simulação 

CRITÉRIOS CA CE CS CC 

CA 1 7 3 ½ 

CE  1/7 1  1/5  1/5 

CS  1/3 5 1  1/3 

CC 2 5 3 1 
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Tabela 24 - Comparação das PML obtidas na primeira simulação e das resultantes da 
avaliação dos critérios principais 

CRITÉRIOS 
PML PRIMEIRA 

SIMULAÇÃO 
CRITÉRIOS 

PML 
AVALIAÇÃO 
CRITÉRIOS 
PRINCIPAIS 

CA 0,335 CA 0,331 

CE 0,056 CE 0,064 

CS 0,169 CS 0,187 

CC 0,441 CC 0,419 

 

 Em uma segunda simulação, houve uma inversão na relação de 

reciprocidade. Assim, a relação CA x CS passou de 3 para 1/3 e CE x CC 

passou de 1/5 para 5 (Tabela 25), o que causou alterações significativas nas 

PML (Tabela 26) e resultou em uma RC de 0,986, muito superior ao limite de 

0,10.  

 

Tabela 25 - Matriz de julgamento A para os critérios principais, resultante da segunda 
simulação 

CRITÉRIOS CA CE CS CC 

CA 1 5  1/3  ½ 

CE  1/5 1 4     5 

CS 3  1/4 1 ½ 

CC 2  1/5 2 1 

 
 
Tabela 26 - Comparação das PML obtidas na segunda simulação e das resultantes da 

avaliação dos critérios principais 

CRITÉRIOS 
PML 

SEGUNDA 
SIMULAÇÃO 

CRITÉRIOS 

PML 
AVALIAÇÃO 
CRITÉRIOS 
PRINCIPAIS 

CA 0,263 CA 0,331 

CE 0,362 CE 0,064 

CS 0,183 CS 0,187 

CC 0,193 CC 0,419 

 

 

 Com isso, o que se nota, além da sensibilidade do método, é que falhas 

no atendimento ao Axioma 1, referente à comparação recíproca dos critérios, 

pode ocasionar em erros graves na avaliação. Ressalta-se, ainda, a perícia do 

avaliador como primordial para que os resultados demonstrem-se coerentes, de 

forma que qualquer equívoco anulará a validade do estudo. 
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6.2.3 Discussão dos resultados 

 

 Após a aplicação do método AHP, com o intuito de avaliar os critérios 

relevantes à gestão de resíduos sólidos urbanos, utilizando-se para tal dados 

obtidos no município de Irati, PR, foi possível identificar os aspectos que devem 

ser priorizados na adequação da gestão no município em questão. 

 No que diz respeito ao grupo de critérios ambientais, a Figura 37 

representa os valores atribuídos a cada subcritério. O que se observa é que a 

disposição inadequada dos resíduos é o principal problema a ser resolvido no 

município, resultando em um grau de importância de 51%. A partir das melhorias 

deste aspecto, outros serão consequentemente influenciados, o que pode ser 

afirmado quanto à contaminação da água e do solo, cujo controle representou 

26 e 18% de importância, respectivamente. Ao se adequar o local de disposição, 

hoje denominado aterro controlado, mas visivelmente semelhante a um lixão, os 

problemas associados à contaminação dos compartimentos ambientais 

cessarão.  

Representando pela menor porcentagem, com 5% de relevância, 

encontra-se a economia de recursos naturais, advinda principalmente de 

iniciativas de reciclagem e reutilização de resíduos. Tal aspecto foi considerado 

de menor importância perante os problemas apresentados nas demais esferas, 

levando-se em conta ainda que a existência de iniciativas de reciclagem no 

município já colabora neste aspecto. 

 

Figura 37 - Comparação entre os subcritérios ambientais 
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 Quanto aos critérios econômicos, a Figura 38 expõe os aspectos a serem 

priorizados pela administração pública em relação à gestão de RSU. Assim, 

como no que tange os critérios ambientais, a disposição final também carece de 

maiores investimentos, representando 50% de importância na avaliação, visto 

que, atualmente, a disposição ocorre de forma desordenada e inadequada. 

Outro aspecto relevante é a reciclagem, representada no município pela 

cooperativa de catadores, a qual apresentou 25% de significância, uma vez que 

não recebe atualmente nenhum tipo de incentivo por parte da prefeitura. Mesmo 

havendo a iniciativa por parte da cooperativa, a falta de investimentos faz com 

que os equipamentos obsoletos e a baixa qualidade de vida dos trabalhadores 

tenham, por consequência, a menor eficiência do processo. 

No que diz respeito ao critério relativo à implantação de tecnologias de 

tratamento, a prioridade foi de 18%. Considerando que no município de Irati não 

há nenhum tipo de tratamento dos resíduos, este critério enquadrou-se em tal 

prioridade devido à possibilidade de instalação de alguma tecnologia, visando 

reduzir a quantidade de resíduos encaminhada ao aterro e realizar o melhor 

aproveitamento destes. Porém, a implantação de qualquer tecnologia de 

tratamento demanda estudos mais aprofundados, e apresenta como empecilho 

os custos associados à implantação e operação e a pequena quantidade de 

resíduos gerada diariamente no município em questão. 

Já o investimento na coleta convencional, tendo representado 7% de 

importância, ficou assim colocado por observar-se uma coleta eficiente, a qual 

atende praticamente 100% da população, considerando ainda que a maior parte 

dos veículos utilizados encontra-se em bom estado. 
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Figura 38 – Comparação entre os subcritérios econômicos 

 
 

 A Figura 39 diz respeito aos resultados da avaliação dos critérios sociais. 

O critério relativo à inserção de catadores informais na cooperativa apresentou 

prioridade de 48%, uma vez que observa-se no município que muitos destes 

trabalhadores atuam desta forma insalubre pelas ruas do município.  

O uso de EPI apresentou relevância de 25%, devido à percepção de que 

uma pequena parcela dos trabalhadores, envolvidos em atividades de contato 

direto com os resíduos, não utilizam tais equipamentos. Além de uma questão 

social, o uso de EPI preserva a integridade e a segurança do indivíduo. 

 No que diz respeito à qualidade de vida dos catadores, esta apresentou 

prioridade de 19%, estando estritamente relacionada aos dois critérios 

anteriores. A geração de empregos é vista com um percentual de 8% de 

relevância, devido à menor importância deste aspecto perante os demais 

associados ao grupo de critérios sociais. 

 

Figura 39 – Comparação entre os subcritérios sociais 
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 No que diz respeito à avaliação dos elementos relacionados à esfera 

cultural, a Figura 40 representa a prioridade resultante aos critérios assim 

denominados. O que se pode notar é que, mesmo havendo a cooperativa de 

reciclagem no município, não é visualizado nenhum tipo de campanha ou 

programa de educação ambiental da população, voltado a informar e pedir a 

colaboração desta. Desta forma, o critério que considera o planejamento de 

programas deste âmbito recebeu maior peso, respondendo por 63% de 

importância. 

 Assim, os outros dois critérios, a segregação dos resíduos e a redução da 

sua geração na fonte, vieram em seguida, representando 26 e 11% de 

importância, respectivamente. Isto porque estes dependem estritamente da 

realização de um programa de educação ambiental eficaz junto à população 

iratiense. Além disso, a segregação apresentou maior relevância devido à 

verificação da sua ineficiência durante a realização da caracterização dos 

resíduos, na qual observou-se que os resíduos orgânicos, os resíduos 

recicláveis e os rejeitos são ainda dispostos à coleta todos nos mesmos 

recipientes. 

 

Figura 40 – Comparação entre os subcritérios culturais 

 

 Ao se considerar os critérios principais, ou seja, aqueles referentes às 

esferas ambiental, econômica, social e cultural, é importante afirmar que foram 

igualmente avaliados, sendo o resultado exposto na Figura 41. Observa-se que 

o grupo correspondente aos critérios culturais demanda maior investimento, 

representando importância de 42%, uma vez que este refere-se à implantação 

de programas de educação ambiental visando principalmente à segregação 
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adequada dos resíduos, para que a iniciativa de coleta seletiva do município de 

Irati funcione de modo eficiente. 

 Em seguida, os critérios ambientais totalizaram 33% de relevância, em 

função, principalmente, dos impactos causados ao ambiente pela gestão 

inadequada dos resíduos no município em questão no que diz respeito, 

principalmente, à disposição final. 

 Os critérios sociais apresentam prioridade de 19%, visto que, em Irati, a 

gestão de resíduos gera uma quantidade razoável de empregos de qualidade, 

salientando-se apenas a necessidade de maior atenção aos catadores que 

operam em condições insalubres pelas vias e pelo lixão da cidade. 

 Quanto aos critérios econômicos, estes representaram a menor 

importância, 6%, devido à visualização de investimentos por parte da prefeitura 

em melhorias contínuas no sistema, principalmente na coleta e no transporte, 

nos quais o município conta com equipamentos considerados suficientes. 

Porém, salienta-se o aspecto correlacionado à esfera ambiental, no que diz 

respeito ao aterro controlado que, atualmente, pode ser definido como um lixão, 

além da falta de incentivos financeiros à cooperativa de catadores. 

Figura 41 – Comparação entre o grupo de critérios principais 

 
 

Na Tabela 27 é apresentada a ordem prioritária dos subcritérios 

resultante da aferição de pesos, divididos de acordo com os grupos de critérios 

nos quais inserem-se. Além disso, a realização de uma correlação entre grupos 

de critérios e subcritérios permitiu apresentar as prioridades como expostas na 

Tabela 28. 
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Tabela 27  - Ordem prioritária dos subcritérios, de acordo com cada grupo de critérios 

CRITÉRIOS AMBIENTAIS 

Adequação do local de disposição 51% 

Contaminação da água 26% 

Contaminação do solo 18% 

Economia de recursos naturais 5% 

Total 100% 

CRITÉRIOS ECONÔMICOS 

Investimentos na disposição final 50% 

Investimentos na cooperativa de catadores 25% 

Implantação de tecnologias de tratamento 18% 

Investimentos na coleta 7% 

Total 100% 

CRITÉRIOS SOCIAIS 

Inserção de catadores informais 48% 

Utilização de EPI 25% 

Qualidade de vida dos catadores 19% 

Geração de empregos 8% 

Total 100% 

CRITÉRIOS CULTURAIS 

Programas de educação ambiental 63% 

Segregação dos resíduos 26% 

Redução na geração de resíduos 11% 

Total 100% 

 
Tabela 28 - Ordem prioritária dos subcritérios avaliados 

SUBCRITÉRIOS AVALIADOS 
PORCENTAGEM 
DE PRIORIDADE 

Programas de educação ambiental 15,75% 

Adequação do local de disposição final 12,75% 

Investimentos na disposição final 12,50% 

Inserção de catadores informais 12,00% 

Controle da contaminação da água 6,50% 

Segregação dos resíduos 6,50% 

Utilização de EPI 6,25% 

Investimentos na cooperativa de 
recicláveis 

6,25% 

Qualidade de vida dos catadores 4,75% 

Controle da contaminação do solo 4,50% 

Implantação de tecnologias de 
tratamento 

4,50% 

Redução na geração de resíduos 2,75% 

Geração de empregos 2,00% 

Investimentos na coleta 1,75% 

Economia de recursos naturais 1,25% 

Total 100% 
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7 CONCLUSÕES 

 

 A utilização do método AHP na avaliação de critérios relevantes à gestão 

de resíduos sólidos urbanos mostrou-se como viável para o município de Irati-

PR, uma vez que foi possível ponderar os principais aspectos a serem 

priorizados pelos agentes da administração pública no que tange a melhoria do 

sistema. 

 Porém, a aplicação deste método só foi possível após o levantamento 

prévio de informações correspondentes às etapas de gestão dos resíduos no 

município. Perante o emprego do processo de análise hierárquica, obteve-se 

como resultado a necessidade de maiores investimentos em programas de 

educação ambiental direcionados à população, subcritério este que apresentou, 

inserido no grupo de critérios culturais, 63% de prioridade e, quando relacionado 

aos demais subcritérios, exprimiu 15,75% de preferência. 

Em seguida, está a adequação do aterro controlado do município, visto 

entre os critérios ambientais com 51% de predileção (12,75% ao ser comparado 

com todos os subcritério avaliados), considerando-se ainda que a necessidade 

de investimentos na disposição final foi vista com 50% de importância, quando 

avaliado junto aos demais subcritérios do grupo de critérios econômicos, e com  

12,50%, quando confrontado aos demais. 

Além disso, a inserção dos catadores informais em algum programa de 

coleta seletiva, em busca da melhoria na qualidade de vida destas pessoas, 

mostrou-se como relevante no aspecto social, ao ser avaliado com 48% de 

prioridade dentre os critérios sociais, e 12% se relacionado aos outros 

subcritérios.  

 Diante dos resultados, é possível concluir ainda que o grupo de critérios 

culturais demonstrou necessidade de priorização perante os demais, justamente 

por estar relacionado à educação ambiental, bem como à segregação dos 

resíduos nas residência, já que esta última, não sendo realizada eficientemente, 

traz prejuízos ao sistema de coleta seletiva e ao local de disposição final. Em 

seguida, aparecem os critérios ambientais, nos quais insere-se a contaminação 

dos compartimentos ambientais pela disposição inadequados dos resíduos. 

 O que se pode concluir a respeito da gestão de resíduos no município de 

Irati é que, pelos recursos disponibilizados, a fiscalização dos serviços é 
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considerada suficientemente eficiente. Porém, como consequência da escassez 

de recursos, tanto no âmbito financeiro quanto no de conhecimento técnico, a 

efetividade dos serviços de fiscalização é comprometida, sendo tal fato 

corroborado pelas diversas falhas existentes no sistema, como é o caso da 

disposição final dos resíduos. Assim, pode-se considerar a gestão de resíduos 

no município como razoável, uma vez que são necessárias adequações com o 

objetivo de atender a todos os requisitos legais vigentes neste âmbito. 

A aplicação do AHP pode ser considerada interessante no auxílio à 

tomada de decisões em diversos setores, sendo vista como uma ferramenta 

versátil na avaliação de critérios e alternativas relacionadas aos diversos 

aspectos e problemas associados aos ambientes urbanos.  

O que se espera com tal estudo é que, diante das preferências 

exprimidas, seja possível à administração pública do município de Irati rever o 

sistema de gestão de resíduos, focando nos aspectos a respeito dos quais 

observaram-se possíveis falhas. 

 No entanto, salienta-se que, apesar dos bons resultados obtidos ao se 

utilizar o método AHP, já que este proporciona flexibilidade e credibilidade 

expressa pela razão de consistência, o mesmo apresenta-se subjetivo e 

estritamente relacionado às preferências do decisor. Assim, quanto maior o 

conhecimento e a experiência deste no processo avaliado, maior a precisão 

imputada ao estudo. 

  

7.1 RECOMENDAÇÕES 

 

 Ao se verificar a viabilidade de aplicação do método AHP no setor de 

gestão de resíduos sólidos urbanos, nota-se que este pode ser utilizado de 

forma diversa, por meio da avaliação dos critérios relevantes a cada realidade e 

com base em dados fornecidos pela administração pública. 

 Desta forma, mostra-se interessante a proposição de outros estudos que 

apliquem a mesma metodologia, porém especificamente a cada etapa da 

gestão, visando com isso determinar os critérios relevantes somente a estas, 

considerando que estes diferenciam-se de acordo com a fase avaliada. 

 Além disso, como no presente estudo não foi possível o levantamento de 

dados completos da gestão de outros tipos de resíduos, como é o caso dos 
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resíduos de serviços de saúde e de construção civil, pode ser viável a 

elaboração de uma pesquisa que objetive a avaliação da gestão destes, 

também utilizando-se do método AHP para priorização de critérios. A principal 

dificuldade na obtenção de dados neste âmbito foi a falta de acessibilidade 

quanto às empresas responsáveis pela gestão destes tipos de resíduos, 

considerando ainda que os RSS devem ser gerenciados por empresas 

especializados e não são responsabilidade da prefeitura. 

 Ainda no âmbito de gestão de resíduos, também mostra-se interessante a 

proposição e a avaliação de alternativas, visando a resolução dos problemas 

encontrados no município de Irati-PR, por meio dos critérios já propostos e/ou 

da determinação de outros critérios que relacionem-se com tais alternativas. 

Assim, por meio de tais estudos, seria possível unificar os resultados de 

modo a produzir um referencial útil à tomada de decisões do poder público, além 

de salientar os problemas enfrentados pelos municípios atualmente no que diz 

respeito aos resíduos sólidos e buscar resolvê-los de modo a atender as esferas 

do desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

REFERÊNCIAS 

 
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8.419. 
Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. 
Rio de Janeiro: ABNT, 1996. 
 
______. NBR 12.980. Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos 
urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 1993. 
 
______. NBR 13.221. Transporte terrestre de resíduos. Rio de Janeiro: ABNT, 
2003. 
 
______. NBR 13.463. Coleta de resíduos sólidos. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 
 
______. NBR 10.004. Resíduos sólidos: classificação. Rio de Janeiro: ABNT, 
2004a. 
 
______. NBR 10.007. Amostragem de resíduos sólidos. Rio de Janeiro: ABNT, 
2004b. 
 
ABRELPE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LIMPEZA PÚBLICA E 
RESÍDUOS ESPECIAIS. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2008. 
Disponível em: <http://www.abrelpe.org.br/panorama_edicoes.cfm>. Acesso em 
10 nov. 2011. 
 
______. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2010. Disponível em: 
<http://www.abrelpe.org.br/panorama_apresentacao.cfm>. Acesso em 10 nov. 
2011. 
 
ABREU, L. M.; GRANEMANN, S. R.; GARTNER, I.; BERNARDES, R. S. 
Escolha de um programa de controle da qualidade da água para consumo 
humano: aplicação do método AHP. Revista Brasileira de Engenharia 
Agrícola e Ambiental, v. 4, n. 2, 2000, p. 257-262. Disponível em: 
<http://www.agriambi.com.br/revista/v4n2/257.pdf>. Acesso em 27 de abril de 
2012. 
 
ALBERTIN, R. M. Diagnóstico da gestão dos resíduos sólidos urbanos dos 
municípios da Bacia Hidrográfica do Rio do Índio – Estado do Paraná. 
2011. 159 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana). Universidade 
Estadual de Maringá. Maringá, 2011. 
 
ARAGONÉS-BELTRÁN, P.; PASTOR, J. P. F.; GARCÍA, F. G.; PASCUAL A. A. 
An analytic network process approach for siting a municipal solid waste plant in 
the Metropolitan Area of Valencia (Spain). Journal of Environmental 
Management, v. 91, issue 5, May 2010, p. 1071-1086. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479709004046>. 
Acesso em 23 de abril de 2012. 
 
BAI, R.; SUTANTO, M. The practice and challenges of solid waste management 
in Singapore. Waste Management, vol. 22, issue 5, 2002, p. 557-567. 

http://www.abrelpe.org.br/panorama_apresentacao.cfm
http://www.agriambi.com.br/revista/v4n2/257.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479709004046


83 

 

Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X02000144>. 
Acesso em 10 nov. 2011. 
 
BARATTO, D. S. Diagnóstico do gerenciamento dos resíduos sólidos nos 
municípios da quarta colônia de imigração italiana do RS. 2009. 172 f. 
Dissertação (Mestrado em Geografia e Geociências). Universidade Federal de 
Santa Maria, Santa Maria-RS, 2009. 
 
BARKER, T. J.; ZABINSKY, Z. B. A multicriteria decision making model for 
reverse logistics using analytic hierarchy process. Omega, v. 39, issue 5, 
October 2011, p. 558-573. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048310001568>. 
Acesso em 24 de abril de 2012. 
 
BAUD, I.; GRAFAKOS, S.; HORDIJK, M.; POST, J. Quality of life and alliances 
in solid waste management – Contributions to urban sustainable development. 
Cities, vol. 18, n. 1, 2001, p. 3-12. Disponível em: 
<http://www.mendeley.com/research/quality-life-alliances-solid-waste-
management-contributions-urban-sustainable-development/>. Acesso em 10 
nov. 2010. 
 
BIDONE, F. R. A.; POVINELLI, J. Conceitos básicos de resíduos sólidos. 
São Carlos: EESC/USP, 1999. 
 
BOSCOV, M. E. G. Geotecnia ambiental. 1ª ed. São Paulo: Oficina de Textos, 
2008. 248 p. 
 
BOTTERO, M.; COMINO, E.; RIGGIO, V. Application of the Analytic Hierarchy 
Process and the Analytic Network Process for the assessment of different 
wastewater treatments systems. Environmental Modelling & Software, 
Volume 26, Issue 10, October 2011, Pages 1211–1224. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815211001009>. 
Acesso em 26 de abril de 2012. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário 
Oficial da União, Brasília, 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. 
Acesso em 16 nov. 2011.  
 
______. Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010b. 
Regulamenta a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
010/2010/Decreto/D7404.htm. Acesso em 16 nov. 2011. 
 
______. Lei n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico. Diário Oficial [da República Federativa do 
Brasil], Brasília, 2007. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm. 
Acesso em 16 nov. 2011.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X02000144
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048310001568
http://www.mendeley.com/research/quality-life-alliances-solid-waste-management-contributions-urban-sustainable-development/
http://www.mendeley.com/research/quality-life-alliances-solid-waste-management-contributions-urban-sustainable-development/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13648152
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13648152/26/10
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815211001009
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-010/2010/Decreto/D7404.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-010/2010/Decreto/D7404.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm


84 

 

______. Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010a. Institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos; altera a Lei n.° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá 
outras providências. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, 
2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Lei/L12305.htm. Acesso em 16 nov. 2011. 
 
______. Resolução n°. 275, de 25 de abril de 2001. Estabelece o código de 
cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de 
coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a 
coleta seletiva. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Brasília, 
2001. Disponivel em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res01/res27501.html>. Acesso em 7 
de novembro de 2011. 
 
______. Resolução n° 404, de 11 de novembro de 2008. Estabelece critérios 
e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte 
de resíduos sólidos urbanos. Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 
Brasília, 2008. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=592>. Acesso em 7 
nov. 2011. 
 
CAMPOS, A. J. M. Análise de critérios de decisão em estratégia de 
arranjos produtivos locais: um estudo aplicando o processo de hierarquia 
analítica (AHP) no setor de cerâmica. Dissertação (Mestrado em Ciências em 
Engenharia de Produção). 2008. 114 f. Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, 2008. 
 
CARDOSO, O. Gestão dos resíduos sólidos urbanos do município de 
Campo Mourão/PR. 2004. 145 f. Dissertação (Mestrado em Geografia). 
Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2004. 
 
CHEN, C. C. A performance evaluation of MSW management practice in 
Taiwan. Resources, Conservation and Recycling, v. 54, issue 12, October 
2010, p. 1353-1361. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134491000114X>. 
Acesso em 23 de abril de 2012. 
 
CHEN, X.; GENG, Y.; FUJITA, T. An overview of municipal solid waste 
management in China. Waste Management, vol. 30, issue 4, 2010, p.716-724. 
Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X09004590>. 
Acesso em 15 nov. 2011. 
 
CONTRERAS, F.; HANAKI, K.; ARAMAKI, T.; CONNORS, S. Application of 
analytic hierarchy process to analyze stakeholders preferences for municipal 
solid waste management plants, Boston, USA. Resources, Conservation and 
Recycling, v. 52, issue 7, May 2008, p. 979-991. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344908000372>. 
Acesso em 24 de abril de 2012. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res01/res27501.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=592
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134491000114X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X09004590
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344908000372


85 

 

D’ALMEIDA, M. L. O.; VILHENA, A.  Lixo Municipal: Manual de 
Gerenciamento Integrado. 2º ed. São Paulo: IPT/ CEMPRE, 2000. 
 
DAMGAARD, A.; MANFREDI, S.; MERRILD, H.; STENSOE, S.; 
CHRISTENSEN, T. LCA and economic evaluation of landfill leachate and gas 
technologies. Waste Management, vol. 31, issue 7, 2011, p. 1532-1541. 
Disponível 
em:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X11001127>. 
Acesso em 22 nov. 2011. 
 
DEY, P. K.; RAMCHARAN, E. K. Analytic hierarchy process helps select site for 
limestone quarry expansion in Barbados. Journal of Environmental 
Management, Volume 88, Issue 4, September 2008, Pages 1384–1395. 
Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479707002666>. 
Acesso em 27 de abril de 2012. 
 
FAGUNDES, D. C. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos em Tarumã 
e Teodoro Sampaio-SP. 2008. 168 f. Dissertação (Mestrado em Geografia). 
Universidade Estadual Paulista. Presidente Pudente, 2008. 
 
FEO, G.; GISI, S. Using an innovative criteria weighting tool for stakeholders to 
rank MSW facility sites with the AHP. Waste Management, Volume 30, Issue 
11, November 2010, Pages 2370–2382. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X10002199>. 
Acesso em 27 de abril de 2012. 
 
FERREIRA, A. B. H. Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. 
 
FRÉSCA, F. R. C. Estudo da geração de resíduos sólidos domiciliares no 
município de São Carlos, SP, a partir da caracterização física. 2007. 134 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental). Universidade de 
São Paulo. São Carlos, 2007. 
 
FUNASA – FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE. Manual de Saneamento. 3 
ed. rev. Brasília: FUNASA, 2006. 409 p. 
 
GARFI, M.; TONDELLI, S.; BONOLI, A. Multi-criteria decision analysis for waste 
management in Saharawi refugee camps. Waste Management, Volume 29, 
Issue 10, October 2009, Pages 2729–2739. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X09002128>. 
Acesso em 27 de abril de 2012. 
 
HERATH, G. Incorporating community objectives in improved wetland 
management: the use of the analytic hierarchy process. Journal of 
Environmental Management, v. 70, issue 3, March 2004, p. 263-273. 
Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479703002159>. 
Acesso em 26 de abril de 2012. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X11001127
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03014797
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03014797
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03014797/88/4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479707002666
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X/30/11
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X/30/11
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X10002199
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X/29/10
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X/29/10
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X09002128
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479703002159


86 

 

HELLER, L. CASTRO, J. E. Política pública de saneamento: apontamentos 
teórico-conceituais. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 12, n. 3, 2007, p. 
284-295. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/esa/v12n3/a06v12n3.pdf>. 
Acesso em 7 nov. 2011. 
 
IBGE – INSTITUTO BRASILEIROS DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 
2010a. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm.> 
Acesso em 04 dez. 2011. 
 
______. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008. Rio de Janeiro, 
2010b. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/
PNSB_2008.pdf>. Acesso em 16 jun. 2011. 
 
______. Produto Interno Bruto dos municípios 2005-2009. Rio de Janeiro, 
2011. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005_2009/pi
bmunic2005_2009.pdf>. Acesso em 02 de julho de 2012. 
 
______. Cidades. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em 02 de julho 
de 2012. 
 
IPARDES – INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICOS E SOCIAL. Caderno estatístico município de Irati. Disponível 
em:<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/Montapdf.php?Municipio=84500&btOk
=ok>. Acesso em 02 de julho de 2012. 
 
ITCG – INSTIUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS. Clima – 
Estado do Paraná 2008. Disponível em: 
<http://www.itcg.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=47>. 
Acesso em 24 de outubro de 2012. 
 
KARAGIANNIDIS, A.; PAPAGEORGIOU, A.; PERKOULIDIS, G.; SANIDA, G.; 
SAMARAS, P. A multi-criteria assessment of scenarios on thermal processing 
of infectious hospital wastes: A case study for Central Macedonia. Waste 
Management, v. 30, issue 2, February 2010, p. 251-262. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X09003407>. 
Acesso em 24 de abril de 2012. 
 
KARMPERIS, A. C.; SOTIRCHOS, A.; ARAVOSSIS, K.; TATSIOPOULOS, I. P. 
Waste management project’s alternatives: A risk-based multi-criteria 
assessment (RBMCA) approach. Waste Management, Volume 32, Issue 1, 
January 2012, Pages 194–212. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X11003783>. 
Acesso em 25 de abril de 2012. 
 
KAYA, I. Evaluation of outsourcing alternatives under fuzzy environment for 
waste management. Resources, Conservation and Recycling, v. 60, March 

http://www.scielo.br/pdf/esa/v12n3/a06v12n3.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/PNSB_2008.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb2008/PNSB_2008.pdf
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/Montapdf.php?Municipio=84500&btOk=ok
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/Montapdf.php?Municipio=84500&btOk=ok
http://www.itcg.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=47
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X09003407
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X/32/1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X11003783


87 

 

2012, p. 107-118. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344911002539>. 
Acesso em 26 de abril de 2012. 
 
KRAJNC, D.; GLAVIK, P. A model for integrated assessment of sustainable 
development. Resources, Conservation and Recycling, v. 43, issue 2, 
January 2005, p. 189-208. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134490400120X>. 
Acesso em 23 de abril de 2012.  
 
LEALDINI, M. L. C. Diretrizes para o gerenciamento integrado de resíduos 
sólidos urbanos em Estiva Gerbi (SP). 2006. 168 f. Dissertação (Mestrado 
em Geociências). Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, SP, 2006. 
 
LIN, C.; WEN, L.; TSAI, Y. Applying decision-making tools to national e-waste 
recycling policy: An example of Analytic Hierarchy Process. Waste 
Management, Volume 30, Issue 5, May 2010, Pages 863–869. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X09004991>. 
Acesso em 27 de abril de 2012. 
 
LOPES, A. A. Estudo da gestão e do gerenciamento integrado dos 
resíduos sólidos urbanos no município de São Carlos (SP). 2003. 178 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental). Escola de 
Engenharia da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003. 
 
MACHARIS, C.; SPRINGAEL, J.; BRUCKER, K.; VERBEKE, A. PROMETHEE 
and AHP: The design of operational synergies in multicriteria analysis. 
Strengthening PROMETHEE with ideas of AHP. European Journal of 
Operational Research, v. 153, issue 2, 2004, p. 307-317. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037722170300153X>. 
Acesso em 27 de abril de 2012. 
 
MANAF, L. A.; SAMAH, M. A. A.; ZUKKI, N. I. M. Municipal solid waste 
management in Malaysia: Practices and challenges. Waste Management, vol. 
29, issue 11, 2009, p. 2902-2906. Disponível 
em:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X08002766>. 
Acesso em 15 nov. 2011. 
 
MARCHEZETTI, A. L. Avaliação de alternativas tecnológicas para o 
tratamento de resíduos sólidos domiciliares pela aplicação do método 
AHP: estudo de caso da região metropolitana de Curitiba. 2009. 173 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental). 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. 
 
MASSARA, V. M.; UDAETA, M. E. M.; FAGÁ, M. T. W. Aplicação da análise 
hierárquica através dos fatores técnicos, sociais e da dinâmica das cidades 
para previsão da expansão da rede de gás natural. In: 4º Congresso Brasileiro 
de Pesquisa e Desenvolvimento em Petróleo e Gás, 2007. Anais... Campinas, 
SP, 2007, 9p. 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344911002539
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134490400120X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X/30/5
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X09004991
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037722170300153X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X08002766


88 

 

MINEROPAR. Atlas geomorfológico do Estado do Paraná 2006. Disponível em: 
<http://www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/File/2_Geral/Geomorfologia/Atlas_Ge
omorforlogico_Parana_2006.pdf>. Acesso em 24 de outubro de 2012. 
 
MOHAJERI, N.; AMIN, G. R. Railway station site selection using analytical 
hierarchy process and data envelopment analysis. Computers & Industrial 
Engineering, Volume 59, Issue 1, August 2010, Pages 107–114. Disponível 
em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036083521000077X>. 
Acesso em 27 de abril de 2012. 
 
MONTEIRO, J. H. P. et. al. Manual de gerenciamento integrado de resíduos 
sólidos. Rio de Janeiro: IBAM, 2001. 193 p. 
 
MORAES, E. Diagnóstico da gestão de resíduos sólidos urbanos de sete 
municípios da região metropolitana de Maringá, Paraná. 2011. 154 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana). Universidade Estadual de 
Maringá. Maringá, 2011. 
 
NGOC, U. N.; SCHNITZER, H. Sustainable solutions for solid waste 
management in Southeast Asian countries. Waste Management, vol. 29, issue 
6, 2009, p. 1982-1995. Disponível 
em:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X0800442X>. 
Acesso em 7 nov. 2011. 
 
OLIVEIRA, V. H. M. Análise das interferências urbanas nas construções 
em shopping centers. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana). 
Universidade Estadual de Maringá. Maringá, 2012. 
 
ÖNÜT, S.; SONER, S. Transshipment site selection using the AHP and TOPSIS 
approaches under fuzzy environment. Waste Management, v. 28, issue 9, 
2008, p. 1552-1559. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X07002097>. 
Acesso em 23 de abril de 2012. 
 
ORSATI, A. S. Análise de impactos ambientais e econômicos na escolha 
de locais para disposição final de resíduos sólidos. 2006. 76 f. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Civil). Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 
2006. 
 
PASSARINI, F.; VASSURA, I.; MONTI, F.; MORSELLI, L.; VILLANI, B. 
Indicators of waste management efficiency related to different territorial 
conditions. Waste Management, vol. 31, issue 4, 2011, p. 785-792. Disponível 
em:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X10005945>. 
Acesso em 22 nov. 2011. 
 
PEREIRA, M. G. L. Desenvolvimento de uma ferramenta para avaliação da 
sustentabilidade de projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
pela aplicação do método AHP. 2012. 148 f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental). Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2012. 

http://www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/File/2_Geral/Geomorfologia/Atlas_Geomorforlogico_Parana_2006.pdf
http://www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/File/2_Geral/Geomorfologia/Atlas_Geomorforlogico_Parana_2006.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03608352
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03608352
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03608352/59/1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036083521000077X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X0800442X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X07002097
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X10005945


89 

 

PEREIRA, S. D. L. Modelagem da decisão por pacotes de viagem: um 
estudo usando processo de hierarquia analítica – AHP. 2007. 100 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção). 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007. 
 
PIRES, A.; CHANG, N.; MARTINHO, G. An AHP-based fuzzy interval TOPSIS 
assessment for sustainable expansion of the solid waste management 
system inSetúbal Peninsula, Portugal. Resources, Conservation and 
Recycling, Volume 56, Issue 1, November 2011, Pages 7–21. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344911001650>. 
Acesso em 24 de abril de 2012. 
 
PNUD – PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. 
Atlas de desenvolvimento humano 2003. Disponível em: 
<http://www.pnud.org.br/IDH/Atlas2003.aspx?indiceAccordion=1&li=li_Atlas200
3>. Acesso em 10 nov. 2012. 
 
POHEKAR, S. D.; RAMACHANDRAN, M. Application of multi-criteria decision 
making to sustainable energy planning – A review. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, v. 8, issue 4, August 2004, p. 365-381. 
Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032104000073>. 
Acesso em 24 de abril de 2012. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI. Dados sobre o município de Irati. 
Disponível em: <http://www.irati.pr.gov.br>. Acesso em 04 dez. 2011. 
 
REZA, B.; SADIQ, R.; HEWAGE, K. Sustainability assessment of 
flooring systems in the city of Tehran: An AHP-based life cycle an alysis. 
Construction and Building Materials, Volume 25, Issue 4, April 2011, Pages 
2053–2066. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061810005714>. 
Acesso em 27 de abril de 2012. 
 
SAMBASIVAN, M.; FEI, N. Y. Evaluation of critical success factors of 
implementation of ISO 14001 using analytic hierarchy process (AHP): a case 
study from Malaysia. Journal of Cleaner Production, Volume 16, Issue 13, 
September 2008, Pages 1424–1433. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652607001795>. 
Acesso em 26 de abril de 2012. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE. Contato 
Pessoal. Irati, PR, 01 jun. 2012. 
 
ŞENER, S.; ŞENER, E.; NAS, B.; KARAGÜZEL, R. Combining AHP with GIS 
for landfill site selection: A case study in the Lake Beyşehir catchment area 
(Konya, Turkey). Waste Management, Volume 30, Issue 11, November 2010, 
Pages 2037–2046. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X10003132>. 
Acesso em 27 de abril de 2012. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09213449
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09213449
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09213449/56/1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344911001650
http://www.pnud.org.br/IDH/Atlas2003.aspx?indiceAccordion=1&li=li_Atlas2003
http://www.pnud.org.br/IDH/Atlas2003.aspx?indiceAccordion=1&li=li_Atlas2003
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032104000073
http://www.irati.pr.gov.br/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09500618
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09500618/25/4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061810005714
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526/16/13
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652607001795
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0956053X/30/11
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X10003132


90 

 

SILVA, F. J. A.; SOUZA, R. O. AHP na seleção de caminhões coletores-
compactadores de resíduos sólidos. Acta Scientiarum Technology, v. 33, n. 
3, 2011, p. 259-264. 
 
SOUSA, I. R. Fatores de decisão da adoção do gás natural na geração de 
energia elétrica em pequena escala em postos de combustíveis: um estudo 
de análise de decisão usando o processo de hierarquia analítica – AHP. 2007. 
126 f. Dissertação (Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção). 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007. 
 
STEINER, P. A. Gestão de resíduos sólidos em centros comerciais do 
município de Curitiba – PR. 2010. 179 f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Recursos Hídricos e Ambiental). Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2010. 
 
TAHRIRI, F.; OSMAN, M. R.; ALI, A.; YUSUFF, R. M.; ESFANDIARY, A. AHP 
approach for supplier evaluation and selection in a steel manufacturing 
company. Journal of Industrial Engineering and Management, v. 1, n. 2, 
2008, p. 54-76. Disponível em < 
http://www.jiem.org/index.php/jiem/article/view/19>. Acesso em 25 de abril de 
2012. 
 
TAVARES, G.; ZSIGRAIOVÁ, Z.; SEMIAO, V. Multi-criteria GIS-based siting of 
an incineration plant for municipal solid waste. Waste Management, v. 31, 
issues 9-10, 2011, p. 1960-1972. Disponível em: < 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X1100211X>. Acesso 
em 25 de abril de 2012. 
 
UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Formas de disposição de 
resíduos: Aterro Sanitário. Disponível em 
<http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/residuos/res13.html>. Acesso em 06 
de junho de 2012. 
 
VIDAL, L. A.; SAHIN, E.; MARTELLI, N.; BERHOUNE, M.; BONAN, B. Applying 
AHP to select drugs to be produced by anticipation in a chemotherapy 
compounding unit. Expert Systems with Applications, v. 37, issue 2, 2010, p. 
1528–1534. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417409006289>. 
Acesso em 25 de abril de 2012 
 
ZENG, G.; JIANG, R.; HUANG, G.; XU, M.; LI, J. Optimization of wastewater 
treatment alternative selection by hierarchy grey relational analysis. Journal of 
Environmental Management, v. 82, issue 2, 2007, p. 250-259. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479706000594>. 
Acesso em 25 de abril de 2012. 
 
ZHANG, X.; HUANG, G. H.; NIE, X.; CHEN, Y.; LIN, Q. Planning of municipal 
solid waste management under dual uncertainties. Waste Management & 
Research, v. 28, n. 8, 2010, p. 673-684. Disponível 

http://www.jiem.org/index.php/jiem/article/view/19
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X1100211X
http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/residuos/res13.html
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09574174
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417409006289
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479706000594


91 

 

em:<http://wmr.sagepub.com/content/28/8/673.abstract> Acesso em 7 de nov. 
2011. 
 
ZOTOS, G.; KARAGIANNIDIS, A.; ZAMPETOGLOU, S.; MALAMAKIS, A.; 
ANTONOPOULOS, I. S.; KONTOGIANNI, S.; TCHOBANOGLOUS, G. 
Developing a holistic strategy for integrated waste management within 
municipal planning: Challenges, policies, solutions and perspectives for Hellenic 
municipalities in the zero-waste, low-cost direction. Waste Management, v. 29, 
n. 5, 2009, p. 1686-1692. Disponível 
em:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X08004029>. 
Acesso em 7 de nov. 2011 
 
WANG, G.; LI, Q.; GUOXUE, L.; LIJUN, C. Landfill site selection using spatial 
information technologies and AHP: a case study in Beijing, China. Journal of 
Environmental Management, v. 90, issue 8, 2009, p. 2412-2421. Disponível 
em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479708003599>. 
Acesso em 26 de abril de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wmr.sagepub.com/content/28/8/673.abstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X08004029
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479708003599


92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - QUESTIONÁRIO APLICADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

PARA O LEVANTAMENTOO LEVANTAMENTO DE DADOS 
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COLETA CONVENCIONAL E DISPOSIÇÃO FINAL 
 
P1) Considerando os dados disponíveis, qual a média mensal (em 
toneladas) de RSU coletados? 

RSU coletados Toneladas/mês 

A) RSU coletados em domicílios  

B) RSU coletados em vias públicas  

C) Coleta seletiva  

Total de RSU coletados (A+B+C)  

 
P2) Atualmente qual a disposição final dada aos RSU coletados? 

Disposição Final Possui licença ambiental? 

1) Aterro Sanitário   ( )  

2) Aterro Controlado ( )  

3) Lixão ( )  

4) Aterro de inertes ou RCD (
 ) 

 

5) Outro (especificar) ( )  

 
P3) A Disposição final indicada em P2 é compartilhada com outro ou 
outros municípios? 
1. Sim – ( ) Especificar:   
2. Não( ) 
 
P4) Se P3 sim, a forma de compartilhamento é um consórcio 
intermunicipal? 
1. Sim ( ) 
2. Não – ( ) Especificar:   

 
P5) O município possui unidade de transbordo de RSU (Estação de 
transferência?) 
1. Sim  ( ) 
2. Não  ( ) 
 
P6)  O  município  tem  projeto  de  Mecanismos  de  Desenvolvimento  
Limpo  (MDL)  de aproveitamento do biogás gerado na disposição final? 
1. Sim – ( ) Como funciona o sistema?   
2. Não   ( ) 
 
P7) Valor médio mensal gasto com os serviços de coleta e disposição 
final de RSU em 2011? 

RSU coletado e destinação final Valor médio / mês (R$) 

A. Valor médio mensal com coleta  

B. Valor médio mensal com disposição 
final 

 

C. Valor médio mensal com
 coleta e 
disposição final (A+B) 

 

*obs. Não inclui o gasto com outros serviços de limpeza urbana como: varrição, 
capina, poda, etc. 
 
P8) Qual a frequência e o período em que é feita a coleta dos resíduos 
sólidos urbanos? 
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Resíduo sólidos urbanos 

Frequência 
(dias por semana) 

Período 
(diurno ou noturno) 

Centro Bairro Centro Bairro 

Resíduos sólidos públicos     

Resíduos da construção
 e 
demolição 

    

Resíduos do serviço da saúde     

Resíduos sólidos industriais     

Resíduos domésticos e 
comerciais 

    

Coleta seletiva     

 
P9) Há algum sistema de controle da Quilometragem percorrida pelos 
veículos coletores? Como é registrada? 
R:   

 
P10) O município tem um roteiro de coleta definido? 
1. Sim  ( ) 
2. Não  ( ) 

 
RESÍDUOS SÓLIDOS PÚBLICOS 
 
P11) A Varrição das vias públicas é realizada de que forma? 
1. Mecânica  ( ) 
2. Manual   ( ) 
3. Não existe  ( ) 
 
P12) A Capina das vias públicas é realizada de que forma? 
1. Quimicamente   (     ) 
2. Mecanicamente   ( ) 
3. Manualmente   (     ) 
4. Não existe    (    ) 

 
P13) Qual o número de pessoas envolvidas nos serviços de limpeza 
urbana? 
R:   

 
P14)  Qual  a  média  mensal  (em  toneladas)  de  resíduos  oriundos  de  
podas,  galharias, capina, varrição e assemelhados coletados? 
R:   

 
P15) Qual o destino final dado aos resíduos sólidos públicos? 
1. Aterro sanitário   (   ) 
2. Aterro controlado   (    ) 
3. Lixão   ( ) 
4. Compostagem   (    ) 
5. Outro (especificar):   
 
P16) Qual é o custo total (R$) destes serviços (varrição, capina, podas, 
etc.) por mês? 
R:   
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P17) É feita a limpeza das margens de rios e córregos? 
1. Sim (    ) 
2. Não (    ) 
 
RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 
 
P18) A Prefeitura tem coleta exclusiva de RCC (entulhos)? 
1. Sim (    ) 
2. Não (    ) 

 
P19) No caso do RCC serem de responsabilidade das empresas 
construtoras ou outras, há fiscalização, por parte da Prefeitura, no que diz 
respeito ao local de destinação final? 
1. Sim (    ) 
2. Não (    ) 

 
P20) Qual a quantidade mensal coletada (toneladas/mês)? 
R:   

 
P21) Qual a disposição atual dada aos resíduos da construção civil 
coletados? 
1. Aterro sanitário   (    ) 
2. Aterro controlado   (      ) 
3. Lixão   ( ) 
4. Aterro de inertes ou de Resíduos de Construção Civil   (     ) 
5. Reciclagem   (    ) 
6. Outro (especificar):   

 
P22) O local de destinação final é de propriedade da Prefeitura? 
1. Sim (    ) 
2. Não (    ) 

 
P23) O município tem um plano de gerenciamento de RCC? 
1. Sim (    )  Já foi implementados?________________________________ 
2. Não (    )  Tem projeto para realização?___________________________ 

 
P24) Existem pontos de entrega voluntário (PEV’s) para pequenos 
geradores de RCC? 
1. Sim ( ) Em que ano foi implantado?   
2. Não ( ) 

 
 
 

 
P25) O município exige o plano de gerenciamento de RCD para grandes 
geradores? 
1. Sim (    ) 
2. Não (    ) 

PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 
 
P26) Como é feita à coleta seletiva no município? 
1. Através de Postos de Entrega Voluntária (PEV’s)   ( ) 
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2. Realizada Porta-a-porta   ( ) 
3. Não há coleta seletiva   ( ) 
4. Existe projeto de implantação   ( ) 
5. Outra forma (especificar):   

 
P27) Qual o percentual de residências cobertas pela coleta seletiva? 
R:   

 
P28) De quem é a iniciativa de implantação da coleta seletiva? 
1. Prefeitura   ( ) 
2. ONG   (

 ) 
 

3. Associação de 
bairro 

( ) 
4. Iniciativa privada   (   )  

  5. Outros. Especificar:   

 
P29) Existem catadores de materiais recicláveis na unidade de destinação 
final? 
1.   Sim. ( ) Qual a quantidade?   
2.   Não   ( ) 
 
P30) Os catadores existentes no município estão organizados em: 
1. Cooperativa   (    ) 
2. Associação   (    ) 
3. Não estão organizados   ( ) 
 
P31) Que tipo de benefícios a Prefeitura fornece aos catadores? 
1. Cesta básica   (     ) 
2. Fornecimento de galpão (local de trabalho)   ( ) 
3. Não fornece benefícios   (     ) 
4. Outros benefícios fornecidos (especificar):   

 
P32) O que é feito com o material proveniente da coleta seletiva? 
1. Comercializado   (     ) 
2. Doado   (   ) 
3. Permutado   (    ) 
4. Outro   ( ) (especificar):   

 
P33) Qual o principal receptor final da coleta seletiva? 
1. Comerciante de materiais reciclados   ( ) 
2. Entidades    (     ) 
3. Indústrias   (    ) 
4. Depósitos   (     ) 
5. Outros   (   ) (especificar):   

 
 
P34) No caso de suspensão da coleta seletiva, qual o motivo da 
interrupção? 
1. Má aceitação por parte da comunidade   (   ) 
2. Falta de local apropriado   (    ) 
3. Falta de campanha de conscientização ( ) 
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4. Outro   ( ) (especificar):   

 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERVIÇO DA SAÚDE (RSS) 
 
P35) Qual a média mensal (em kg) de RSS coletados? 

RSS coletados Kg/Mês 

A. Grupo A (Infectante)  

B. Grupo B (químico)  

C. Carcaças de Animais  

D. Total (A+b+c)*  

*Apenas o total poderá ser fornecido, caso se desconheçam os valores 
parciais. 
 
P36) Qual a forma de tratamento dos RSS coletados? 

Tipo de tratamento Forma (%) 

1. Incineração  

2. Autoclave  

3. Microondas  

4. óleo térmico  

5. ETD – Desativação térmica  

6. Tocha de Plasma  

7. Outras (especificar)  

 
P37) Qual o tipo de veículo utilizado para a realização da coleta de RSS? 
1. Veículos apropriados para tal finalidade   (      ) 
2. Veículos da coleta convencional / comum   (    ) 
3. Outro veículo. Especificar:   

 
P38) Qual a destinação atual dos RSS coletados e não tratados? 
1. Vala séptica (situada ou não junto a um aterro sanitário)   ( ) 
2. Aterro sanitário   ( ) 
3. Aterro controlado   ( ) 
4. Lixão ( ) 
5. Forno/fornalha   ( ) 
6. Outros (especificar):   

 
P39) Quem presta os serviços de coleta e tratamento de RSS? 
1. Prefeitura (Autarquia ou empresa municipal)   (    ) 
2. Terceirizada   ( ) Nome da empresa   
3. Concessão   ( ) Nome da empresa   
4. Outras (especificar)   
 
 
P40)  Valor  médio  mensal  gasto  com  os  serviços  de  coleta  e  
tratamento  de  RSS  em 2011? 

RSS coleta e destinação em 2011 Valor médio/mês (R$) 

A.  Valor  médio  mensal  dos  serviços  
de 
coleta de RSSS 

 

B.  Valor  médio  mensal  dos  serviços  
de 
tratamento de RSSS 
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C.  Total  mensal  médio  dos  serviços  
de 
coleta e tratamento de RSSS* 

 

*se o gasto for conjunto, preencher apenas este dado. 
 
P41) Se respondido P40, os gastos indicados são repassados aos 
geradores? 
1. Sim:   ( ) 
1.1Gastos totais   ( ) 
1.2Gastos parciais   ( ) 
2. Não   ( ) 
 
P42) O município possui legislação específica própria para gestão de 
RSS? 
1. Sim. Qual o número/ano   
2. Não   ( ) 
 
P43) Quantos estabelecimentos de saúde existem no município? 
1.   Hospital   ( ) 
2.   Postos de saúde   ( ) 
3.   Outros:   

 
P44)  O  município  exige  a  elaboração  do  Plano  de  gerenciamento  de  
RSS  para  os grandes geradores? 
1. Sim ( ) 
2. Não ( ) 

 
RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS (RSI) E ESPECIAIS 
 
P45) A Prefeitura tem coleta para os RSI? 
1. Sim. Qual a quantidade coletada (ton/mês):  
2. Não  ( ) 
 
P46) Se P45 SIM. Qual a forma de coleta? 
1. Realizado junto com a coleta convencional/comum   ( ) 
2. Coleta em veículos específicos   (     ) 
3. Outro tipo. Especificar:   

 
P47) Qual o destino final e/ou tratamento dos resíduos sólidos 
industriais? 
1. Aterro sanitário   ( ) 
2. Aterro controlado   ( ) 
3. Lixão   ( ) 
4. Incineração   ( ) 
5. Aterro industrial   ( ) 
6. Reaproveitamento   ( ) 
7. Reciclagem   ( ) 
8. Outro (especificar):   

 
P48) A prefeitura executa serviços de fiscalização junto as empresas? 

1. Sim ( ). Como é efetuada:   
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2. Não ( ) 

 
P49)  A  prefeitura  tem  pontos  de  entregas  voluntária  (PEV’s)  para  
pilhas,  baterias  e lâmpadas flourescentes? 

1. Sim ( ). Quais?   
2. Não ( ) 

 
P50)   A   prefeitura   tem   programa   de   coleta,   armazenamento,   
acondicionamento   e destinação final de pneus inservíveis ? 

1. Sim ( ). Como é efetuado ?   
2. Não ( ) 

 
 
 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, OPERACIONAL E LEGISLATIVA PARA 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
P51) O município possui legislação própria para RSU? 
1. Sim. Qual o número/ano   
2. Não   ( ) 
 
P52) O município dispõe de plano de gestão integrada de Resíduos 
sólidos (PGIRS)? 

1. Sim ( ). Qual ano de sua elaboração   
2. Não ( ) 

 
P53) Qual a composição dos RSU coletados? (a soma deve totalizar 100%) 
1. Não conhece   ( ) 
2. Conhece: (Ano de referência):    

Tipo de resíduo % 

Matéria orgânica  

Papel/papelão  

Plástico  

Metais  

Vidro  

Tetra Pak  

Madeira  

Palha  

Testeis (trapos)  

Couro  

Borracha  

Outros materiais  

TOTAL  

 
P54) Qual a forma de cobrança? 
1.   Taxa específica. De que forma:   
2.   Taxa junto com o IPTU   ( ) 
3.   Tarifa por serviços especiais   (    ) 
4.   Outras. Especificar:   
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P55)  Qual  o  percentual  do  Orçamento  Municipal  destinado  aos  
serviços  de  limpeza urbana e coleta de lixo? 
1.   Até 5%   ( ) 
2.   De 6% a 10%   ( ) 
3.   Entre 11 e 15%   ( ) 
4.   Acima de15%   ( ) 
 
P56)  Listar  o  tipo  e  a  quantidade  de  veículos  utilizados  nos  
serviços  de  RSU  no município. 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
Acessórios 

 
Quantidade 

Capacidade Total 
(Tonelada) 

Caminhão compactado    
Caminhão basculante    
Caminhão do tipo baú    
Retro-escavadeira    
Pá-escavadeira    
Trator    
Trator de esteira    
Outros    
Varredura mecânica    
Carrinho de mão/ carroça 
manual 

   
Outros    
TOTAL    

 
P57)  Listar  a  quantidade  de  recursos  humanos  disponíveis  
destinados  à  gestão  e  ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos: 
R:   

 
P58) Existe serviço de atendimento ao público: 

1. Sim ( )  Qual    
2. Não ( ) 

 
P59) Listar as secretarias e suas responsabilidades pela gestão dos 
resíduos sólidos? 

Secretaria Responsabilidade 

  

  

  

  

  

  

  

 
P60)  Identifiquem  em  cada  distrito  os  tipos  de  serviço  que  a  
Prefeitura  Municipal executa: 
 

Nome do distrito: 

Serviço Sim Não 

Limpeza urbana   

Coleta de lixo   
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Coleta seletiva   

Reciclagem   

Remoção de entulho   

Coleta de lixo especial   

Tratamento e disposição final   

 
 

Nome do distrito: 

Serviço Sim Não 

Limpeza urbana   

Coleta de lixo   

Coleta seletiva   

Reciclagem   

Remoção de entulho   

Coleta de lixo especial   

Tratamento e disposição final   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


