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RESUMO

No Brasil a responsabilidade da destinação adequada dos resíduos sólidos é do município, no

entanto,  as  prefeituras  esbarram em problemas  como a  falta  de recursos  financeiros  para

planejamento  e  construção  de  aterros  sanitários.   O  principal  objetivo  deste  artigo  é

demonstrar  o uso da análise  multicritério,  Analytical  Hierarchy Process,  como alternativa

rápida e de baixo custo para realização de estudos preliminares na identificação de áreas com

potencial para construção destes empreendimentos na região do Maciço de Baturité no Ceará.

Palavras-chave: Gestão de Resíduos Sólidos. Geoprocessamento. Análise integrada.

1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento exponencial da população mundial, um dos maiores problemas da

sociedade contemporânea é o aumento da geração de resíduos sólidos.  No Brasil,  onde a

responsabilidade da destinação adequada destes resíduos é do município, prevalece à falta de

recursos financeiros para planejamento e construção de aterros sanitários, bem como recursos

humanos capacitados para a gestão e operação deste serviço.

De acordo com Plano Estadual  de  Resíduos  Sólidos  do  Ceará  (SEMA, 2015),  no

Ceará, 85% dos municípios destinam seus resíduos em lixões a céu aberto. Apenas cinco dos

184  municípios  cearenses  possuem aterros  (Fortaleza,  Caucaia,  Aquiraz,  Mauriti  e  Brejo

Santo),  e  um  total  de  10  cidades  acondicionam  os  resíduos  nesses  locais.  Nos  demais

municípios, os resíduos sólidos são destinados a 180 lixões, que se caracterizam pela simples
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descarga sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública, sem

qualquer controle dos tipos de materiais recebidos, sendo comum nestes lixões o despejo de

resíduos  de  serviços  de  saúde  e  ao  mesmo tempo  a  presença  de  animais  e  catadores  de

materiais reutilizáveis e recicláveis.

Não incomum, tais lixões a céu aberto estão localizados próximos a recursos hídricos

superficiais  ou  sobre  terrenos  porosos  ricos  em  água  subterrânea,  que  por  sua  vez  são

contaminados pelo chorume,  líquido de coloração escura com cheiro forte  e desagradável

produzido pela decomposição do lixo orgânico,  onde não raro a água contaminada destes

mananciais  é utilizada para o abastecimento da população.

Como  solução  para  a  falta  de  recursos  municipais  para  construção  de  aterros

sanitários,  onde  os  resíduos  são  enterrados  e  compactados  em terreno  impermeabilizado,

evitando que o chorume penetre no solo, contaminando o lençol freático,  ou escoe até os

recursos hídricos superficiais, surge como alternativa a união dos municípios em consórcios

para a gestão dos resíduos sólidos. Emergindo então outro problema, onde construir  estes

empreendimentos em áreas com grande vulnerabilidade ambiental? Como no caso da área

objeto de estudo na presente pesquisa, o Maciço de Baturité no Ceará,.

O Maciço de Baturité, distante cerca de 90 km da capital Fortaleza, é considerado uma

região de exceção no contexto do Ceará,  que de acordo com Souza  in (LIMA, SOUZA e

MORAIS, 2000) é um enclave úmido na paisagem árida. Devido a esse caráter de exceção em

1990 foi instituída pelo Governo do Estado do Ceará, na porção serrana da região, a Área de

Proteção Ambiental - APA de Baturité.

A APA de Baturité possui 32.690 hectares, recobrindo quase a totalidade de alguns

municípios,  como nos casos de Pacoti,  Guaramiranga,  Mulungu e Aratuba,  localizados na

porção serrana do Maciço de Baturité. Como no interior da APA não é permitida a construção

de aterros  sanitários,  estes  municípios  precisam destinar  seus resíduos para os municípios

vizinhos, que por sua vez possuem apenas lixões para receber estes materiais.

Neste contexto, com o intuito de buscar uma alternativa para solucionar a problemática

dos  resíduos  sólidos  no  Maciço  de  Baturité,  no  ano  de  2007,  dez  municípios  da  região

(Acarape, Aratuba, Aracoiaba, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Pacoti

e  Redenção),  constituíram  de  forma  autônoma  o  Consórcio  Público  dos  Municípios  do

Maciço de Baturité Para o Saneamento Ambiental (AMSA), com a finalidade de construção

de um aterro sanitário na região. Sendo um dos principais desafios do consórcio a dificuldade

2



             TCC (Artigo) – Eixo Temático: Gestão de Resíduos Sólidos

de locação de uma área ambientalmente  adequada para construção deste  empreendimento

(Figura 1).

Figura 1. Localização da área de estudo. Fonte: Elaborada pelos autores.

Diante  do  exposto,  este  trabalho  tem  como  objetivo  principal  identificar  áreas

prioritárias para implantação de um aterro sanitário consorciado na área dos dez municípios

da  região  do  Maciço  de  Baturité  que  compõem  o  consórcio  AMSA.  Sendo  este  estudo

justificado pela necessidade da adequada locação deste empreendimento, considerando uma

abordagem segmentada em critérios ambientais e socioeconômicos, destacando preocupações

relacionadas  à  segurança  ambiental,  no  que  tange  os  impactos  potenciais  e  os  riscos

associados a sua implementação.

2 METODOLOGIA

Neste estudo de caso foi utilizada metodologia baseada em Sistema de Informação

Geográfica (SIG), utilizando análise multicritério por meio do método Analytical Hierarchy

Process (AHP),  permitindo  uma  análise  integrada  do  ambiente,  abordando  o  espaço  dos

municípios como um sistema composto por múltiplas variáveis que se inter-relacionam entre

si e com outros sistemas.

Os resultados obtidos neste estudo atendem a primeira etapa do método aproximações

sucessivas  (MONTAÑO  et  al.,  2012),  apresentando uma abordagem regional  e em escala

municipal,  servindo como subsídio  para  nortear  as  etapas  posteriores  de  mapeamento  em
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escala  local, realizada com base em dados coletados in loco, e dos trabalhos de nível local e

na  escala  de  empreendimento,  onde  é  realizada  uma  análise  com maior  detalhe  visando

orientar as ações de engenharia para implantação do empreendimento.

Dentre  os  diversos  métodos  de  análise  multicritério  passíveis  de  integração  em

ambiente SIG, o método AHP desenvolvido por Thomas L. Saaty na década de 70 se destaca

pela simplicidade e eficiência, decompondo o problema em níveis hierárquicos, ou seja, em

um sistema  de  níveis  estratificados  compostos  por  diferentes  fatores  que  influenciam  na

tomada de decisão, que são comparados entre si e um valor de importância relativa (peso) é

atribuído  ao  relacionamento  entre  estes  fatores,  conforme  uma  escala  pré-definida  que

expressa a intensidade com que um fator predomina sobre outro, em relação à tomada de

decisão (SAATY, 1991).

Neste estudo de caso o processo de decisão utilizando o método AHP foi desenvolvido

ao longo de sete etapas, agrupadas em quatro estágios, conforme ilustrados na Figura 2 e

detalhados na sequência.

Figura 2. Estágios do processo AHP. Fonte: (SILVA, 2006).

Estágio 01: Construção dos Planos de Informação (PI)

Neste estágio foram reunidas as bases cartográficas disponíveis dos principais critérios

condicionantes para implantação de um aterro sanitário, conforme estabelecido pela Norma

ABNT  –  NBR  13.896/1997  que  fixa  as  condições  mínimas  exigíveis  para  o  projeto,

implantação  e  operação  de  aterros  de  resíduos  não  perigosos,  de  forma  a  proteger

adequadamente  as  coleções  hídricas  superficiais  e  subterrâneas  próximas,  bem  como  os

operadores destas instalações e populações vizinhas.

A compilação  destas  bases  cartográficas  deu  origem a  Planos  de  Informação  (PI)

temáticos segmentando a área de estudo em cinco classes de potencial  para construção de

aterros sanitários (Muito Baixo, Baixo, Moderado, Alto e Muito Alto), sendo excluídos destes

os locais proibidos pela legislação e/ou não recomendados pela norma, para implantação deste
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empreendimento,  conforme ilustrado na Tabela 1. Estes PIs foram agrupados em critérios

ambientais e socioeconômicos. Sendo os ambientais: (a) distância de recursos hídricos, (b)

declividade,  (c)  solo,  e  (d)  geologia.  No  tocante  aos  critérios  socioeconômicos,  foram

mapeados: (a) densidade dos núcleos urbanos de maior população, (b) proximidade da malha

viária, e (c) proximidade dos núcleos urbanos (Figura 3).

Tabela 1. Descrição dos Planos de Informação utilizados. Fonte: Elaborada pelos autores.

PI Base Cartográfica Valores Restritivos Classes
Potencial para
implantação de

aterro

F
at

or
es

 A
m

b
ie

n
ta

is

Proximidade de
Recursos
Hídricos

Atlas dos Recursos
Hídricos do Ceará,
escala de 1/100.000

(SRH, 2007).

Abaixo de 200 m

200 a 500 m Muito Baixo
500 a 1.000 m Baixo

1.000 a 1.500 m Moderado
1.500 a 3.000 m Alto

Acima de 3.000 m Muito Alto

Declividade
Projeto

TOPODATA
(INPE, 2011).

Acima de 30%

0 a 2% Moderado
2 a 10% Muito Alto
10 a 20% Alto
20 a 30% Baixo

Solo

Mapa exploratório
de Solos do Estado
do Ceará 1:500.000

(IDACE, 1988).

-

Grupo Hidrológico B Baixo
Grupo Hidrológico C Alto

Grupo Hidrológico D Muito Alto

Geologia

Atlas de Geologia e
Recursos Minerais
do Ceará, escala de
1/500.000 (CPRM,

2003).

-

Ígnea/Metamórfica Alto

Sedimentar Baixo

F
at

or
es

 S
oc

io
ec

on
ôm

ic
os

Densidade dos
Núcleos

Urbanos de
Maior

População

Dados do último
censo do Instituto

Brasileiro de
Geografia e

Estatística (IBGE)
por setor censitário,
realizado no ano de

2010.

-

0 a 20 hab/km² Muito Baixo

20 a 40 hab/km² Baixo

40 a 60 hab/km² Moderado

60 a 80 hab/km² Alto

> 80 hab/km² Muito Alto

Proximidade da
Malha Viária

Mapeamento da
malha viária

cearense, realizado
pelo Departamento

de Estradas e
Rodagens

(DER/CE),
publicado em 2017.

Abaixo de 200 m e
Acima de 15.000 m

200 a 500 m Muito Alto
500 a 1.000 m Alto

1.000 a 2.000 m Moderado
2.000 a 5.000 m Baixo

5.000 a 15.000 m Muito Baixo

Proximidade de
Núcleos
Urbanos

Malha dos setores
censitários

mapeados pelo
IBGE no ano de

2010.

Abaixo 500 m e
Acima de 15.000 m

500 a 1.000 m Moderado
1.000 a 2.000 m Muito Alto
2.000 a 5.000 m Alto
5.000 a 10.000 m Baixo
10.000 a 15.000 m Muito Baixo
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Figura 3. Planos de Informação. Fonte: Elaborada pelos autores.
6



             TCC (Artigo) – Eixo Temático: Gestão de Resíduos Sólidos

O  PI  de  Proximidade  dos  Recursos  Hídricos  foi  baseado  no  Atlas  dos  Recursos

Hídricos  do  Ceará,  escala  de  1/100.000  (SRH,  2007).  Sendo  consideradas  como  áreas

restritivas as localizadas até 200 m do manancial e como de menor impacto as localizadas

acima  de  3  km,  considerando  que  quanto  mais  distante  dos  recursos  hídricos,  menor  o

impacto sobre estes mananciais.

O PI de Declividade foi elaborado a partir do Banco de Dados Geomorfométricos do

Brasil  –  Projeto  TOPODATA (INPE,  2011),  que  oferece  o  Modelo  Digital  de  Elevação

(MDE) e suas derivações locais básicas em cobertura nacional, ora elaborados a partir dos

dados  SRTM  disponibilizados  pelo  Serviço  Geológico  Americano  (USGS).  Neste  PI  a

declividade  foi  segmentada  em  classes,  onde  declividades  superiores  a  30%  foram

classificadas  como  áreas  restritivas  a  implantação  de  aterro  sanitário  e  as  declividades

inferiores segmentadas em classes de potencial, sendo a classe com declividade entre 2% e

10% considerada a de maior potencial para implantação deste tipo de empreendimento.

Ainda em relação aos critérios ambientais, o PI de Solo foi gerado com base no Mapa

Exploratório de Solos do Estado do Ceará,  escala de 1:500.000 (IDACE, 1988), sendo as

classes de solo agrupadas  de acordo com sua classificação hidrológica  (SARTORI  et  al.,

2005), onde o Grupo B (baixo potencial para implantação de aterro sanitário) compreende os

solos contendo moderada taxa de infiltração quando completamente molhados, abrangendo

principalmente  solos  moderadamente  profundos  a  profundos,  moderadamente  a  bem

drenados,  com  textura  moderadamente  fina  a  moderadamente  grossa  e  taxa  mínima  de

infiltração de 3,81-7,62 mm/h. 

Quanto  ao  Grupo  C  (alto  potencial  para  implantação  de  aterro  sanitário),  este

contempla  os  solos  contendo  baixa  taxa  de  infiltração  quando  completamente  molhados,

principalmente  com  camadas  que  dificultam  o  movimento  da  água  através  das  camadas

superiores para as inferiores, ou com textura moderadamente fina e baixa taxa de infiltração,

sendo sua taxa mínima de infiltração de 1,27-3,81 mm/h. 

Já o Grupo D (potencial muito alto para implantação de aterro sanitário) abrange os

solos que possuem alto potencial de escoamento, tendo uma taxa de infiltração muito baixa

quando  completamente  molhados,  principalmente  solos  argilosos  com  alto  potencial  de

expansão. Pertencem a este grupo, solos com grande permanência de lençol freático elevado,

solos com argila dura ou camadas de argila próxima da superfície e solos expansivos agindo

como  materiais  impermeabilizantes  próximos  da  superfície.  Taxa  mínima  de  infiltração

inferior a 1,27 mm/h (TR-55, 1986).
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O PI de Geologia foi elaborado a partir do Atlas de Geologia e Recursos Minerais do

Ceará, escala de 1/500.000 (CPRM, 2003), onde a litologia da área de estudo foi classificada

considerando  sua  propensão  a  percolação  de  fluídos,  sendo  classificada  como  de  alto

potencial  para implantação de aterros sanitários as litologias formadas por rochas ígneas e

metamórficas, e de baixo potencial as rochas sedimentares.

No tocante aos critérios socioeconômicos, foram elaborados três PIs que refletem a

viabilidade econômica da implantação do empreendimento e a preocupação em mitigar os

impactos as populações vizinhas. Assim, o PI de Densidade dos Núcleos Urbanos de Maior

População foi elaborado a partir do método estatístico Kernel, permitindo estimar as curvas de

densidade dos núcleos urbanos em função de suas populações. Para tanto, foram utilizados os

dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por setor

censitário, realizado no ano de 2010, segmentado em cinco classes de potencial, considerando

como de maior potencial as áreas próximas dos maiores centros produtores de resíduo.

Outro  PI  inserido  nos  critérios  socioeconômicos  foi  o  de  proximidade  de  núcleos

urbanos, que foi segmentado em classes de potencial  para implantação de aterro sanitário,

sendo classificadas como áreas restritivas as inferiores a 500 m (considerando seu impacto as

populações), e acima de 15 km (considerando que acima desta distância do centro produtor de

resíduos, o custo de operação torna-se muito elevado).  As distâncias intermediárias  foram

segmentadas  em classes de potencial,  onde distâncias  entre  1 e 2 km foram consideradas

como de maior potencial para implantação de um aterro sanitário. Para elaboração deste PI

foram considerados como núcleos urbanos os setores censitários classificados pelo IBGE em

2010 como: área urbanizada de cidade ou vila; área não-urbanizada de cidade ou vila; e área

urbana isolada.

Já no PI de Proximidade da Malha Viária, gerado a partir do mapeamento da malha

viária cearense,  realizado pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Ceará (DER/CE,

2017),  as  classes  de  potencial  para  implantação  de  aterros  sanitários  foram  elaboradas

considerando  como  restritivas  as  áreas  localizadas  a  menos  de  200  m  da  rodovia

(considerando os  impactos  visuais  desta  modalidade  de  empreendimento)  e  acima  15 km

(considerando os custos com a necessidade de abertura de novas vias para acessar o aterro).

As distâncias intermediárias foram segmentadas em classes de potencial, onde distâncias entre

200 e 500 m foram classificadas como as de maior potencial para implantação de um aterro

sanitário.
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Estágio 02: Estruturação da Hierarquia de Decisão

Nesta  etapa  os  PIs  elaborados  no  estágio  anterior  foram  estruturados  em  uma

hierarquia, ficando no topo o objetivo desta análise multicritério, no referido caso identificar

áreas com potencial para implantação de aterros sanitários. No nível seguinte, dividido em

critérios ambientais e socioeconômicos, se destaca os sete PIs que determinaram o potencial

para implantação do aterro sanitário, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4. Estrutura da hierarquia de decisão. Fonte: Elaborada pelos autores.

Estágio 03: Construção da Matriz de Comparação Pareada

De acordo com Silva et al. (2004) a técnica AHP baseia-se numa matriz comparação

quadrada de n x n, onde as linhas e as colunas correspondem aos critérios, sendo o resultado

igual à importância relativa do critério da linha face ao critério da coluna.

Os valores de entrada nas matrizes foram obtidos com base na comparação dois-a-dois

dos  fatores,  avaliando  seu  grau  de  influência  em  relação  ao  objetivo.  A  partir  desta

comparação pareada foi definido o critério de importância relativa entre os fatores, conforme

uma escala pré-definida de 1 a 9,  onde o valor 1 equivale  ao mínimo,  e 9 o máximo de

importância de um fator em relação ao outro (Figura 5).

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9
Extremamente Bastante Muito Pouco Igual Pouco Muito Bastante Extremamente

MENOS IMPORTANTE MAIS IMPORTANTE

Figura 5. Escala de comparação de critérios e seus recíprocos. Fonte: (SILVA et al. 2004).

De  cada  matriz  de  comparação  pareada  foram  extraídos  seus  autovetores,  que

correspondem ao grau de importância relativa para cada fator considerado. Os autovetores

resultantes da matriz de comparação dos atributos do segundo nível da hierarquia, no caso os

PIs, são denominados NOTAS e os resultantes da matriz de cada conjunto de atributos do

terceiro nível, ou seja, as classes de potencial mapeadas em cada PI, são chamados de PESOS,

conforme ilustrado na Tabela 2.
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Tabela 2. Resultados das matrizes de avaliação AHP. Fonte: Elaborada pelos autores.
Nota

PI
Nota PI

Classes
Potencial para implantação

de aterro
Peso Gráfico - Peso

C
ri

té
ri

os
 A

m
bi

en
ta

is

0,75

Proximidade de Recursos
Hídricos

0,4723

200 a 500 m Muito Baixo 0,0292
500 a 1.000 m Baixo 0,1051
1.000 a 1.500 m Moderado 0,2033
1.500 a 3.000 m Alto 0,2682
Acima de 3.000 m Muito Alto 0,3942

Declividade 0,2854

0 a 2% Moderado 0,1177
2 a 10% Muito Alto 0,5508
10 a 20% Alto 0,2909
20 a 30% Baixo 0,0407

Solo 0,1697
Grupo Hidrológico B Baixo 0,1374
Grupo Hidrológico C Alto 0,3397
Grupo Hidrológico D Muito Alto 0,4804

Geologia 0,0725
Ígnea/Metamórfica Alto 0,8333

Sedimentar Baixo 0,1667

C
ri

té
ri

os
 S

oc
io

ec
on

ôm
ic

os

0,25

Proximidade de Núcleos
Urbanos

0,5821

500 a 1.000 m Moderado 0,2118
1.000 a 2.000 m Muito Alto 0,3928
2.000 a 5.000 m Alto 0,2977
5.000 a 10.000 m Baixo 0,0695
10.000 a 15.000 m Muito Baixo 0,0283

Proximidade da Malha
Viária

0,3484

200 a 500 m Muito Alto 0,4190
500 a 1.000 m Alto 0,2928
1.000 a 2.000 m Moderado 0,1921
2.000 a 5.000 m Baixo 0,0684
5.000 a 15.000 m Muito Baixo 0,0278

Densidade dos Núcleos
Urbanos de Maior

População
0,0695

0 a 20 hab/km² Muito Alto 0,4190
20 a 40 hab/km² Alto 0,2928
40 a 60 hab/km² Moderado 0,1921
60 a 80 hab/km² Baixo 0,0684
Acima de 80 hab/km² Muito Baixo 0,0278

10



             TCC (Artigo) – Eixo Temático: Gestão de Resíduos Sólidos

Estágio 04: Priorização das Alternativas e Definição das Classes de Potencial

Este estágio é o último do processo de decisão utilizando o método AHP. Nesta etapa

os autovetores, NOTAS e PESOS, resultantes das matrizes de avaliação foram utilizados para

compor a classificação final, ou seja, o PI resultante do cruzamento dos sete PIs mapeados,

refletindo neste o potencial para implantação de aterro sanitário.

Para realizar o cruzamento dos PIs foi utilizado o formato raster, pois, neste formato

cada pixel do PI resultante  é fruto do cruzamento dos pixels dos outros PIs existentes na

mesma coordenada x, y. Para tanto foi necessário transformar os PIs do formato vetorial para

o formato matricial, onde cada pixel passou a conter o PESO definido por sua matriz (Figura

6).

Figura 6. Ilustração do processo de cruzamento dos PIs. Fonte: (SILVA, 2006).

3 RESULTADOS

Como resultado da análise multicritério baseada no método AHP, fruto do cruzamento

dos  sete  PIs  mapeados,  foi  elaborado  o  Mapa  de  Potencial  para  Implantação  de  Aterro

Sanitário  (Figura  7),  permitindo  identificar  as  áreas  prioritárias  para  implantação  deste

empreendimento  na  região  dos  dez  municípios  do  Maciço  de  Baturité  que  compõem

consórcio AMSA, permitindo uma análise integrada do ambiente, abordando o espaço dos

municípios como um sistema composto por múltiplas variáveis que se inter-relacionam entre

si e com outros sistemas.
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Figura 7. Mapa de Potencial para Implantação de Aterro Sanitário no Maciço de Baturité.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Os  valores  resultantes  do  método  AHP  variaram  entre  0,09  e  0,42,  onde  0,09

representa o mínimo e 0,42 o máximo de potencial para implantação de um aterro sanitário.

Estes valores foram divididos em três classes distintas de potencial, conforme os intervalos

ilustrados na Tabela 3.

Tabela 3. Resultado da análise AHP. Fonte: Elaborada pelos autores.

VALOR AHP
POTENCIAL

(aterro sanitário)
DESCRIÇÃO

0,31 a 0,42 Alto
Menor  custo  de  implantação  e  operação  com  menor
impacto sobre o ambiente e as populações locais.

0,22 a 0,31 Moderado
Custos moderados para implantação  e operação,  sendo
necessárias  medidas  para  mitigar  os  impactos  sobre  o
ambiente e as populações locais.

0,09 a 0,22 Baixo
Áreas  onde  os  custos  para  implantação  e  operação
podem  inviabilizar  o  empreendimento,  com  impactos
significativos sobre o ambiente e as populações locais.
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Da área dos dez municípios do Maciço de Baturité que compõem o consórcio AMSA,

34,31% são de áreas classificadas como restritivas, ou seja, locais proibidos pela legislação e/

ou  não  recomendados  pela  norma  da  ABNT  para  implantação  de  um  aterro  sanitário.

Restando apenas 9,05% do território destes municípios classificados como de alto potencial,

ou seja, com menor custo de implantação e operação com menor impacto sobre o ambiente e

as populações locais (Figura 8).

Figura 8. Gráfico global do potencial para implantação de aterro sanitário classificado pelo método AHP.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Espacializando  as  áreas  classificadas  como  de  alto  potencial  para  implantação  de

aterro sanitário por município, é possível observar que Aracoiaba se destaca como detentora

de 39,04% das áreas com características ambientais e socioeconômicas propicias a instalação

de um aterro. Tal fato se deve, além da confluência de atributos positivos como geologia, solo

e relevo, a sua localização privilegiada em relação aos núcleos urbanos mais populosos, como

as sedes dos municípios de Baturité, Acarape, Redenção e o distrito de Antônio Diogo, que

juntos possuem 62% da população urbana dos dez municípios que compõem o Consórcio

Público dos Municípios do Maciço de Baturité Para o Saneamento Ambiental (Figura 9).

No  gráfico  da  Figura  9  também é  possível  inferir  que  os  municípios  serranos  de

Mulungu,  Pacoti,  Aratuba  e  Guaramiranga,  possuem  o  menor  percentual  de  áreas  com

atributos para implantação de um aterro sanitário, devido a características ambientais como

drenagem muito ramificada, relevo acidentado e principalmente por restrições legais como a

APA de Baturité e Áreas de Preservação Permanente (APP).

Figura  9.  Gráfico  do  percentual  de  áreas  com  alto  potencial  para  implantação  de  aterro  sanitário
classificado pelo método AHP por município. Fonte: Elaborada pelos autores.
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4 CONCLUSÃO

Conforme asseverado ao longo deste estudo de caso, o método AHP, empregado na

identificação  de  áreas  propícias  para  implantação  de  aterros  sanitários,  demonstrou  ser

eficiente  na análise  integrada  do ambiente,  abordando o espaço dos municípios  como um

sistema  composto  por  múltiplas  variáveis  que  se  inter-relacionam  entre  si  e  com  outros

sistemas.  Este  método  demonstra  ser  uma  alternativa  rápida  e  barata  para  realização  de

estudos  preliminares  para  identificação  de  áreas  com  potencial  para  construção  destes

empreendimentos de grande impacto ambiental e social.

Os resultados obtidos neste estudo atendem a primeira etapa do método aproximações

sucessivas, apresentando uma abordagem regional e escala municipal, servindo de subsídio

para nortear as etapas posteriores de mapeamento em escala local, realizada com base em

dados coletados in loco, e dos trabalhos de nível local e escala de empreendimento, onde será

realizada  uma  análise  com  maior  detalhe  visando  orientar  as  ações  de  engenharia  para

implantação do empreendimento.
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