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RESUMO 

CETRULO, Natália Molina. Indicadores de resíduos sólidos em sistemas de avaliação da 

sustentabilidade local: explorando processos participativos. 2020. 166 f. Tese (Doutorado 

em Ciências) - Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade, Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Versão original. 

Na avaliação da sustentabilidade local, a necessidade de análise do contexto requer o 

envolvimento dos atores sociais. Tal envolvimento possibilita incorporar ao sistema de 

avaliação as especificidades de cada contexto a que se destinam os indicadores. Há localidades 

onde os resíduos sólidos representam um fator crítico para a sustentabilidade e que, naquele 

caso, devem ser analisados de forma mais profunda. Nesse sentido, o objetivo dessa tese foi 

desenvolver uma abordagem participativa para integração do fator crítico nos instrumentos de 

avaliação da sustentabilidade local. Para alcançá-lo, primeiramente foi realizada uma revisão 

de literatura para compreender as principais características e abordagens metodológicas 

utilizadas para os indicadores de resíduos sólidos no contexto de sistemas de avaliação de 

sustentabilidade local. Em seguida foi realizado um estudo empírico para a construção um 

sistema de indicadores de resíduos sólidos para integrar nos processos de avaliação da 

sustentabilidade local. Foram realizados três workshops participativos em municípios 

brasileiros nos quais os resíduos eram considerados um fator crítico para a sustentabilidade 

local. As partes interessadas definiram objetivos para o sistema de indicadores e selecionaram 

os indicadores a partir do critério de relevância. Os indicadores selecionados foram avaliados 

por tomadores de decisão, a partir de uma análise multicritério, resultando em uma lista final 

de indicadores para cada município. As reflexões sobre indicadores para o fator crítico resíduos 

sólidos na avaliação de sustentabilidade local proporcionaram a elaboração de um modelo 

conceitual e diretrizes metodológicas para indicadores de fatores críticos na avaliação da 

sustentabilidade local. 

Palavras chave: Indicadores de sustentabilidade. Construção participativa de indicadores. 

Indicadores voluntários. Gestão de resíduos sólidos. Escala local. 





ABSTRACT 

CETRULO, Natália Molina. Solid waste indicators in local sustainability assessment 

systems: exploring participatory processes. 2020. 166 p. PhD Thesis (Postgraduate Program 

in Sciences). School of Arts, Sciences and Humaniyies, University of São Paulo, São Paulo, 

2020. Corrected version. 

In assessing local sustainability, the need for context analysis requires the involvement of social 

actors. Such involvement makes it possible to incorporate the specificities of each context to 

which the indicators are addressed in the evaluation system. There are locations where solid 

waste is a critical factor for sustainability and, in that case, should be analyzed in more depth. 

In this sense, the objective of this thesis was to develop a participatory approach to integrate 

the critical factor in the instruments for assessing local sustainability. To achieve this, a 

literature review was first carried out to understand the main characteristics and methodological 

approaches used for solid waste indicators in the context of local sustainability assessment 

systems. Then an empirical study was carried out to build a system of solid waste indicators to 

integrate into the local sustainability assessment processes. Three participatory workshops were 

held in Brazilian municipalities in which waste was considered a critical factor for local 

sustainability. Stakeholders defined objectives for the indicator system and selected the 

indicators based on the relevance criterion. The selected indicators were evaluated by decision 

makers, based on a multicriteria analysis, resulting in a final list of indicators for each 

municipality. The reflections on indicators for the critical solid waste factor in the assessment 

of local sustainability provided the development of a conceptual model and methodological 

guidelines for indicators of critical factors in the assessment of local sustainability. 

Key words: Sustainability indicators. Participatory indicators. Voluntary indicators. Solid 

waste management. Local scale. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

A Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (UNCED, 

1992) destacou o papel essencial dos indicadores como base para informação e para a 

gestão e, desde então, inúmeras propostas de avaliação de sustentabilidade utilizando 

indicadores têm surgido em todo o mundo. Os indicadores de sustentabilidade são 

instrumentos de apoio à tomada de decisão, uma vez que medem e captam um aspecto 

particular da política de desenvolvimento sustentável e contribuem na provisão de 

informações para planejamento, execução, monitoramento e avaliação (RYDIN; 

HOLMAN; WOLF, 2003).  

A caminhada em direção ao desenvolvimento sustentável requer um sistema 

elaborado de informações que considere a complexidade da realidade na tomada de 

decisão. E os indicadores de sustentabilidade são ferramentas fundamentais nesse 

processo (BOSSEL, 1999; VALENTIN; SPANGENBERG, 2000; SPANGENBERG, 

2002; LEE; HUANG, 2007). Por outro lado, resumir em números a complexidade das 

informações que envolvem a sustentabilidade é uma tarefa perigosa, uma vez que incluem 

tanto aspectos normativos e técnicos, como questões emocionais (BELL; MORSE, 2001). 

O desafio da avaliação do desenvolvimento sustentável instigou a elaboração de 

um grande número de indicadores, que muitas vezes não são utilizados. Em muitos casos, 

as propostas da “indústria de indicadores” (RYDIN; HOLMAN; WOLF, 2003; GIBSON, 

2006; MICKWITZ; MELANEN, 2009) são abandonadas ao final do projeto, sem nem ao 

menos terem sido implementadas (MICKWITZ; MELANEN, 2009). Segundo Rydin, 

Holman e Wolf (2003) isso pode ser explicado: a) pela falta de conhecimento sobre a 

realidade do local; b) pelas diferenças entre especialistas e leigos, comunidade e 

tomadores de decisão ou ainda entre técnicos e consultores (ou academia); c) por 

dificuldades inerentes ao processo de construção dos indicadores. 

A fim de alcançar uma utilização prática dos indicadores, é necessário 

compreender o contexto, político, institucional e cultural no qual está sendo construído 

para refletir as especificidades do local (RYDIN; HOLMAN; WOLF, 2003; MICKWITZ; 

MELANEN, 2009; POLIDO; JOÃO; RAMOS, 2014). E isso requer o envolvimento da 
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comunidade a que se destinam os indicadores, que devem ser construídos de forma 

coerente com tal realidade (SINGH et al., 2012). Por isso, a participação dos atores sociais 

no processo de construção de indicadores de desenvolvimento sustentável é considerada, 

por diversos autores, fundamental para a consolidação da ferramenta de avaliação de 

sustentabilidade (MEADOWS, 1998; BOSSEL, 1999; VALENTIN; SPANGENBERG, 

2000; KELLY; MOLES, 2002; RAMOS; CAEIRO; MELO, 2004; REED; FRASER; 

DOUGILL, 2006; RAMOS; CAEIRO, 2010). O envolvimento das partes interessadas 

reforça a legitimidade e a relevância da ferramenta, sendo inclusive prevista nos 

Princípios de Bellagio (HARDI; ZDAN, 1997). 

Sob essa perspectiva, o primeiro pressuposto dessa tese considera: Para 

representar a realidade local, os indicadores de sustentabilidade devem partir da visão 

compartilhada do problema e devem ser construídos de forma participativa (Pressuposto 

1).  

Outro aspecto importante de ser considerado em escala local é que existem 

especificidades daquela localidade que devem ser analisadas de forma mais profunda, 

uma vez que representam fatores críticos para a sustentabilidade. Há na literatura o uso 

de fatores críticos em diferentes contextos de análise, como para a sustentabilidade social 

(CHAN; LEE, 2008) ou para o alcance da paz e desenvolvimento nacional (IGBUZOR, 

2011). Há ainda o conceito já consolidado de “fatores críticos de sucesso” que se referem 

às variáveis que possuem forte influência no desempenho e sucesso de uma organização 

no setor em que atua (LEIDECKER; BRUNO, 1984). Em todos os casos, os fatores 

críticos são aspectos imprescindíveis de serem considerados no alcance de determinado 

objetivo. Ou, no caso da tese, os fatores críticos se referem a temas particularmente 

críticos de sustentabilidade e que precisam de uma análise mais detalhada e profunda. 

Na avaliação de sustentabilidade, os aspectos importantes de serem considerados 

na análise são transformados em indicadores e incorporados ao sistema, o que muitas 

vezes resulta em ferramentas complexas e densas. A perspectiva da sustentabilidade 

local1 é ainda mais complexa e menos previsível, e há especificidades passíveis de serem 

alteradas a partir da dinâmica da comunidade (TURCU, 2013). O que acontece muitas 

vezes é que, na tentativa de olhar de forma holística para vários aspectos da 

sustentabilidade, os sistemas de indicadores acabam por negligenciar alguns pontos 

importantes para o desenvolvimento sustentável daquela localidade. Ou seja, na tentativa 

 
1 A sustentabilidade local se refere à sustentabilidade de cidades, regiões, municípios ou comunidades 
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de abranger grande parte dos aspectos da sustentabilidade, os indicadores podem se tornar 

superficiais e algumas informações podem ser perdidas no processo. 

Logo, formulou-se o segundo pressuposto: os fatores críticos para a 

sustentabilidade do local precisam de uma avaliação mais detalhada (Pressuposto 2). 

O ideal seria que os sistemas de indicadores de sustentabilidade pudessem 

incorporar, de maneira detalhada, cada um dos aspectos da sustentabilidade. Mas, isso é 

inviável do ponto de vista prático. Neste caso seria necessário um grande número de 

indicadores para compor o sistema e que, consequentemente, requereriam muito mais 

recursos técnicos e monetários.  

Para algumas cidades, os fatores críticos à sustentabilidade são os resíduos sólidos 

e, nesses casos, faz-se importante uma análise mais aprofundada do problema. Para 

localidades onde os resíduos sólidos representam um problema à sustentabilidade, apenas 

dois ou três indicadores não são suficientes para prover informações detalhadas sobre a 

realidade e proporcionar a identificação de aspectos relevantes a serem incorporados à 

tomada de decisão.  

Não obstante, o problema dos resíduos faz parte do cotidiano das pessoas e 

começa no núcleo residencial, familiar (BULKELEY; GREGSON, 2009; RØPKE, 2009; 

BARR; GILG; SHAW, 2011). Isso reflete o quão a sociedade está imersa na problemática 

dos resíduos sólidos e parece lógico incluir as pessoas na gestão desse problema para 

caminhar em direção à sustentabilidade.  

Na prática, o envolvimento da comunidade deve começar na percepção do 

problema dos resíduos sólidos para a sustentabilidade da localidade, perpassando a 

concepção de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, até as expectativas de 

futuro para lidar com o problema. Desta maneira, é sobre esse alicerce de valores comuns 

que devem ser construídos os indicadores, em conformidade com Pressupostos 1 e 2 da 

tese. 

No entanto, grande parte dos sistemas de indicadores envolve as partes 

interessadas apenas nas etapas iniciais do processo, ou seja, no momento de construção 

dos indicadores. Por outro lado, pode-se considerar o envolvimento dos atores sociais ao 

longo do processo de avaliação ao utilizar dados coletados pelas partes interessadas, na 

forma de indicadores voluntários (COUTINHO et al, 2017). 

Há na literatura, experiências de utilização de monitoramento voluntário por 

comunidades para gestão de problemas ambientais locais (por exemplo: qualidade da 

água através de monitoramento de rios e lagos, ou perda de ecossistemas) (KER et al, 
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1994; HUNSBERGER; GIBSON; WISMER, 2005). Trata-se de integrar o conhecimento 

tradicional local à ferramenta de avaliação, através de informações coletadas pela própria 

comunidade. (HUNSBERGER; GIBSON; WISMER, 2005). Caeiro, Ramos e Huisingh 

(2012) propõe a união de indicadores voluntários aos indicadores formais, em framework 

para consumo doméstico sustentável, uma vez que tais indicadores “podem fornecer 

dados confiáveis, de alta qualidade, para complementar a avaliação formal” (p. 78). 

Em contexto semelhante, os resíduos sólidos fazem parte do cotidiano das pessoas 

e os indicadores voluntários podem configurar uma opção pertinente e de impacto 

significativo na ferramenta de análise da sustentabilidade do local.  

Por fim, pode-se enunciar o último pressuposto: indicadores voluntários devem 

ser integrados ao sistema de indicadores de resíduos sólidos para avaliação de 

sustentabilidade local (Pressuposto 3). 

Diante do que foi exposto, entende-se que para algumas localidades, onde o 

problema dos resíduos sólidos tem uma grande representatividade na sustentabilidade, a 

avaliação desse problema deve ser realizada através de um sistema mais robusto de 

indicadores. 

Na literatura sobre indicadores de resíduos sólidos na avaliação de 

sustentabilidade local, os indicadores de resíduos sólidos são apresentados sob três 

perspectivas. A primeira refere-se a indicadores focados na componente técnica da gestão 

de resíduos sólidos, que tratam detalhadamente de temas como análise de fluxo de 

material (ZACCARIELLO, CREMIATO, MASTELLONE, 2015), taxa de recuperação 

de energia (BUENO; LATASA; LOZANO, 2015), técnicas para avaliação e melhoria de 

performance (ADAMOVIĆ et al., 2017; CHAMIZO-GONZALEZ; CANO-MONTERO; 

MUÑOZ-COLOMINA, 2016; PLATA-DÍAZ et al., 2014; FRAGKOU; VICENT; 

GABARRELL, 2010), tratamentos biológicos (LOMBARDI; CARNEVALE; CORTI, 

2015) e inovações tecnológicas (NING; CHANG; HUNG, 2013).  

A segunda perspectiva se refere aos indicadores que são utilizados para a 

avaliação do desempenho dos sistemas de resíduos sólidos. Assim como na primeira 

perspectiva, são sistemas de indicadores específicos de resíduos sólidos, mas que se 

propõem a uma análise dos avanços da gestão de resíduos rumo à sustentabilidade 

(MENIKPURA et al., 2013; VEIGA et al., 2016; CASTRO; SILVA; MARCHAND, 

2015; WILSON et al., 2015). 

Na terceira perspectiva, estão indicadores de resíduos sólidos no contexto de 

avaliação de sustentabilidade local. Esta é a perspectiva dessa tese. Nesse caso, os 



31 

 

indicadores de resíduos sólidos compõem o sistema de avaliação, juntamente com 

indicadores de outras áreas da sustentabilidade (MORENO-PIRES; FIDÉLIS; RAMOS, 

2014; MARTINS; CÂNDIDO, 2015; MANITIU; PEDRINI, 2016). 

O que se observou, na revisão de literatura sobre indicadores de resíduos sólidos 

na avaliação de sustentabilidade local, é que existe uma carência de trabalhos que 

considera uma análise mais profunda do problema dos resíduos sólidos para a 

sustentabilidade local (Pressuposto 2), parte de um processo participativo de construção 

dos indicadores de resíduos sólidos (Pressuposto 1) e inclui indicadores voluntários nos 

sistemas de avaliação de sustentabilidade (Pressuposto 3), simultaneamente. 

Na primeira perspectiva, os estudos localizados utilizam indicadores de resíduos 

sólidos para analisar aspectos técnicos do processo de gerenciamento, que são 

importantes para a sustentabilidade local. Mas não se destinam à avaliação da 

sustentabilidade, nem do processo de gerenciamento em si, e nem da sustentabilidade 

daquela localidade. 

Já na segunda perspectiva, os fatores críticos para a sustentabilidade, no caso os 

resíduos sólidos, são analisados de uma forma mais profunda. São sistemas inteiros 

dedicados à análise da gestão de resíduos sólidos, mas que não foram propostos em 

contexto de avaliação da sustentabilidade local.  Além disso, com exceção ao sistema de 

indicadores apresentado por Wilson et al. (2012), os demais sistemas de indicadores não 

foram construídos de forma participativa. É muito importante ressaltar que os indicadores 

apresentados por Wilson et al. (2012) têm como finalidade o benchmarking entre cidades. 

Logo trata-se de um sistema com indicadores pré-determinados e que, portanto, não 

permite inserir na análise as especificidades do local (e muito menos fazer a gestão dessas 

especificidades ou fatores críticos para a sustentabilidade). 

A terceira perspectiva, entretanto, apresenta muitos sistemas nos quais os 

indicadores foram construídos de forma participativa, porém, os indicadores de resíduos 

sólidos têm uma representatividade muito pequena no total de indicadores do sistema, o 

que não é suficiente para tratar o problema quando ele é um fator crítico para 

sustentabilidade local.  

Nesse sentido, existe uma lacuna científica no que se refere a indicadores de 

resíduos sólidos como fatores críticos na análise da sustentabilidade local (Pressuposto 

2) e a presente tese pretende contribuir para esse campo do conhecimento ao responder a 

seguinte problemática: como métodos participativos de construção e gestão de 
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indicadores (Pressupostos 1 e 3) podem ser aplicados ao fator crítico resíduos sólidos na 

avaliação de sustentabilidade local? 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

- Desenvolver uma abordagem participativa para integração do fator crítico nos 

instrumentos de avaliação da sustentabilidade local. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

- Analisar como os indicadores do fator crítico resíduos sólidos já foram utilizados no 

contexto de avaliação de sustentabilidade local; 

- Construir um sistema participativo de indicadores do fator crítico resíduos sólidos para 

a sustentabilidade local; 

- Propor um modelo conceitual e diretrizes metodológicas para construção de indicadores 

de fatores críticos na avaliação da sustentabilidade local; 

 

1.2 Procedimentos metodológicos 

Para investigar indicadores para o fator crítico resíduos sólidos na avaliação de 

sustentabilidade local utilizando métodos participativos de construção e gestão de 

indicadores, o método foi organizado em 3 etapas, em consonância com os objetivos 

específicos da pesquisa.  

 

1.2.1 Etapa 1: Revisão de literatura 

A primeira etapa da pesquisa envolveu o objetivo específico 1: Analisar como os 

indicadores do fator crítico resíduos sólidos já foram utilizados no contexto de avaliação 

de sustentabilidade local, e baseou-se em revisão de literatura. Tratou-se de uma etapa 

fundamental para entender o campo de conhecimento onde está inserida a pesquisa, além 

de sustentar o problema e a justificativa de realização do estudo, considerando o 

conhecimento já acumulado no campo (LEVY; ELLIS, 2006; OKOLI; SCHABRAM, 

2010).   

Paré et al. (2015) apresentam nove tipos de revisão de literatura, classificadas a 

partir do objetivo, estratégia de busca utilizada, método de análise dos dados obtidos na 

pesquisa. Optou-se pela utilização de uma revisão de escopo, uma vez que é possível 

obter uma indicação sobre alcance a natureza da literatura disponível, além de identificar 
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possíveis lacunas existentes na literatura (RUMRILL; FITZGERALD; MERCHANT, 

2010; ARKSEY; O‘MALLEY, 2005).  

A revisão de escopo, na tese, busca mapear o panorama dos indicadores de 

resíduos sólidos utilizados em contextos de avaliação de sustentabilidade, no nível local, 

de forma a entender:  

i. O sistema de indicadores é específico para resíduos sólidos ou os indicadores estão 

incluídos em sistemas de indicadores de sustentabilidade?  

ii. O sistema de indicadores foi construído por meio de processo participativo?  

iii. Quantos indicadores de resíduos sólidos compõem os sistemas de indicadores de 

sustentabilidade?  

iv. Qual a representatividade dos indicadores de resíduos sólidos em relação aos 

demais aspectos?  

v. Os indicadores estão restritos à aspectos ambientais dos resíduos sólidos ou inclui 

outras dimensões (social, econômica, institucional ou outras)?  

vi. Existem indicadores de resíduos sólidos que refletem especificidades daquela 

localidade?  

vii. Indicadores voluntários foram considerados nos sistemas de indicadores de 

sustentabilidade?  

 Assim, a revisão de literatura foi realizada em artigos científicos, publicados em 

periódicos indexados (peer review), que abordam sistemas de indicadores em contexto de 

avaliação de sustentabilidade local, que inclui o contexto de cidades. A pesquisa utilizou 

as bases de dados Scopus e os parâmetros de busca foram: artigos ou revisões publicadas 

nos últimos 15 anos (de 2002 até maio de 2017). Foram utilizados os termos de busca no 

título, resumo e palavras-chave: "sustainability indicators" e (booliano AND) cities; 

"sustainability indicators" e (booliano AND) local; “sustainable development indicators” 

e (booliano AND) cities; “sustainable development indicators” e (booliano AND) local. 

A fim de incluir na busca sistemas de indicadores para avaliação de 

sustentabilidade local e, posteriormente, dentro desses sistemas, localizar os indicadores 

de resíduos sólidos, foi realizada uma segunda busca na literatura. Assim como na 

primeira, a base de dados utilizada foi o Scopus e os parâmetros: artigos ou revisões 

publicadas nos últimos 15 anos (de 2002 até maio de 2017) que abordaram indicadores 

de resíduos sólidos em contextos de sistemas de indicadores de sustentabilidade na escala 

local. Os termos de busca no título, resumo e palavras-chave foram: “solid waste 
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indicators”; “solid waste” e (booliano AND) Sustainability Indicators; “solid waste” e 

(booliano AND) “Sustainable development” indicators.  

A pesquisa nos artigos selecionados, tanto na primeira quanto na segunda revisão 

de literatura, seguiu as recomendações de Krippendorf (2004) e Fereday e Muir-Cochrane 

(2006). O processo envolveu a identificação desses temas por meio de leitura, releitura e 

análise das informações. Essa técnica permite ao pesquisador avaliar sistematicamente o 

conteúdo qualitativo, por meio de esquemas de decodificação e inferir, classificar e 

categorizar as informações (KRIPPENDORF, 2004).  Além disso, é possível compilar os 

dados, originalmente não padronizados, para uso de ferramentas estatísticas 

(TANGPONG, 2011). Os resultados da Etapa 1 estão apresentados no capítulo 2 da tese. 

 

1.2.2 Etapa 2: Sistema participativo de indicadores do fator crítico resíduos sólidos para 

a sustentabilidade local 

Para construir um sistema de indicadores de resíduos sólidos para a avaliação da 

sustentabilidade local (Objetivo específico 2) foram analisados modelos conceituais para 

avaliação de sustentabilidade que foram aplicados a diferentes contextos (HOPPE; 

COENEN, 2017; RAMOS; CAEIRO, 2010; RAMOS; CAEIRO; MELO, 2004). 

Entretanto, quatro artigos foram selecionados para embasar a construção do sistema de 

indicadores proposto nessa tese, uma vez que são participativos e aplicados à escala local: 

Marques et al (2013), Coelho et al (2010), Mascarenhas et al (2010) e Reed, Fraser e 

Dougill (2006).   

A análise desses artigos possibilitou identificar procedimentos comuns no 

processo de construção de indicadores de sustentabilidade e que serviram de roteiro para 

o desenvolvimento das atividades. O roteiro adotado está em consonância com as 

abordagens metodológicas2 encontradas na literatura e os passos para a construção do 

sistema de indicadores está apresentado na Figura 1.1. 

 

 

 

 
2 As abordagens metodológicas foram encontradas nos trabalhos de: Marques et al (2013), Coelho et al 

(2010), Mascarenhas et al (2010), Reed, Fraser e Dougill (2006), Beratan et al. (2004), Parris e Kates 

(2003), Kelly e Moles (2002), Valentin e Spangenberg (2000), Hardi and Zand (1997), Schomaker (1997), 

Ramos, Caeiro e Melo (2004), Cloquell-Ballester et al (2006), Niemeijer and Groot (2008) e Mascarenhas, 

Nunes e Ramos (2015). 
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Figura 1.1 - Passos para a construção do sistema de indicadores de resíduos sólidos para avaliação da 

sustentabilidade local (Etapa 2) 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Passo 1: Definição das principais questões sobre resíduos sólidos e objetivos para a 

sustentabilidade local 

O processo de construção de indicadores teve como ponto de partida os aspectos 

de resíduos sólidos importantes a serem considerados e avaliados, uma vez que impactam 

na sustentabilidade da localidade estudada. O grupo de pessoas selecionadas para compor 

a amostra buscou refletir a diversidade da comunidade (VALENTIN; SPANGENBERG, 

2000). Isso contribuiu para uma visão mais ampla das peculiaridades do local, além de 

contribuir para a maior aceitação dos indicadores pela comunidade no futuro. A amostra 

foi intencional, pois utilizou-se o julgamento da pesquisadora para selecionar indivíduos 

que melhor responderiam aos objetivos da pesquisa. Esse tipo de amostragem é um dos 

mais utilizados nos estudos de caso (NEUMAN 2005; SAUNDERS; LEWIS; 

THORNHILL, 2009).  

O processo de definição das questões chave sobre resíduos e definição dos 

objetivos para a sustentabilidade ocorreu por meio de workshop baseado em uma versão 

adaptada do Ketso® Workshop Planner. A apresentação dos casos de estudo e a descrição 

dos workshops participativos em cada município está detalhada no capítulo 3 da tese.  

PASSO 1       

Definição dos objetivos

Workshop com as partes interessadas:

1. A partir do levantamento de questões chave da 

problemática dos resíduos sólidos para o município, 

foram definidos objetivos para a gestão de resíduos

PASSO 2   

Construção da lista inicial

Workshop com as partes interessadas:

1. Proposta de novos indicadores (se necessário)

2. Avaliação da relevância dos indicadores

PASSO 4

Análise: Lista inicial

Grupo focal:

Avaliar cada um dos indicadores segundo critérios

LISTA FINAL DE INDICADORES

Indicadores existentes

Revisão da Literatura

PASSO 3    

Definição de critérios e pesos

Grupo focal:

Definir os critérios

Definir os pesos dos critérios
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Passo 2: Construção da lista inicial de indicadores  

A lista inicial de indicadores de resíduos sólidos teve como base a revisão de 

literatura realizada na Etapa 1 e os resultados alcançados no passo 1, ou seja, a definição 

dos problemas relacionados aos resíduos sólidos em cada uma das localidades estudadas, 

assim como os objetivos para a sustentabilidade local.  

Os indicadores de resíduos sólidos identificados na literatura foram analisados 

pelas partes interessadas segundo critério de relevância, em consonância com os trabalhos 

de Hardi and Zdan (1997), Schomaker (1997), OECD (2001), Ramos, Caeiro e Melo 

(2004), Cloquell-Ballester et al (2006), Niemeijer and Groot (2008), Coelho et al (2010), 

Marques et al (2013) e Mascarenhas, Nunes e Ramos (2015). Os participantes atribuíram 

um score entre 1 e 5 para todos os indicadores. Foi incluída a opção de não resposta, para 

casos de desconhecimento, com intuito de diminuir, na medida do possível, a 

arbitrariedade das respostas.  Os indicadores foram ranqueados, a partir dos escores, 

resultando na lista inicial de indicadores do respectivo município. Os resultados dos 

workshops (Passos 1 e 2) são apresentados no capítulo 3. 

 

Passo 3: Definição de critérios e pesos para seleção de indicadores  

Os critérios utilizados para seleção dos indicadores foram estabelecidos a partir 

dos critérios utilizados nos trabalhos de Hardi and Zdan (1997), Schomaker (1997), 

Kurtz, Jackson e Fisher (2001), OECD (2001), Spangenberg (2002), Ramos, Caeiro e 

Melo (2004), Cloquell-Ballester et al (2006), Niemeijer and Groot (2008), Coelho et al 

(2010), Marques et al (2013) e Mascarenhas, Nunes e Ramos (2015). Ainda foram 

balizados pelos princípios de Bellagio (HARDI; ZAND, 1997) e pelas qualidades 

desejáveis de um bom indicador, segundo Meadows (1998). 

Além disso, foram atribuídos pesos para cada critério selecionado a fim de 

determinar a diferença de grau de importância entre os critérios selecionados para avaliar 

os indicadores. Para isso, foi realizado um grupo focal com especialistas em resíduos 

sólidos e tomadores de decisão. A técnica de amostragem escolhida para a seleção destes 

profissionais foi o snowball, técnica na qual poucos especialistas são identificados, mas 

o grupo vai aumentando por indicação dos integrantes iniciais (SAUNDERS; LEWIS; 

THORNHILL, 2009; LEE, 1993). 
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Passo 4: Análise da lista inicial de indicadores 

Nesse quarto passo, a lista inicial de indicadores construída no Passo 2 foi avaliada 

perante os critérios estabelecidos no Passo 3. A lista foi apresentada aos tomadores de 

decisão que fizeram a avaliação de cada indicador individualmente. A análise dos 

resultados ocorreu por meio de MCDA (Multi criteria decision analysis), mais 

especificamente do método ELECTRE III (FIGUEIRA; GRECO; EHRGOTT, 2005). 

O resultado dos passos 3 e 4, ou seja, a realização do grupo focal com os 

tomadores de decisão e a lista final de indicadores (produto desses passos), é apresentado 

no capítulo 4.  

 

1.2.3 Etapa 3: Modelo conceitual e diretrizes metodológicas para indicadores de fatores 

críticos na avaliação da sustentabilidade local 

A última etapa da pesquisa foi a elaboração do modelo conceitual e diretrizes 

metodológicas para indicadores de fatores críticos na avaliação da sustentabilidade local. 

Também foram incluídas nessa etapa da pesquisa as reflexões sobre a aplicação do 

sistema de indicadores de resíduos sólidos na avaliação da sustentabilidade local, 

previsões acerca de mecanismo de revisão e avaliação (ou meta-avaliação) da ferramenta.  

 

1.3 Motivações para a pesquisa 

 A ideia da tese, desde o princípio, era trabalhar com indicadores de 

sustentabilidade local. O ingresso no Programa de Pós Graduação em Sustentabilidade, 

em 2015, me proporcionou conhecer o trabalho da profa. Sylmara Dias com gestão de 

resíduos sólidos, quando evidenciou-se o impacto desse aspecto (resíduos sólidos) na 

sustentabilidade de localidades brasileiras. A primeira abordagem proposta para a tese 

utilizou a Economia Ecológica como arcabouço teórico e resultou na publicação do artigo 

“Waste Management and Sustainability: Indicators under Ecological Economy 

Perspective” no periódico Journal of Management and Sustainability (Apêndice A). 

 Porém, estudos mais aprofundados sobre indicadores de resíduos sólidos em 

sistemas de avaliação de sustentabilidade local me proporcionaram optar pela mudança 

na abordagem da pesquisa. Especialmente, quando estive na Universidade Nova de 

Lisboa, junto ao grupo de pesquisa do prof. Tomás Ramos, pude mergulhar com mais 

profundidade no estudo dos indicadores e, consequentemente, identificar o quão 

importante é olhar para um aspecto (aqui denominado fator crítico) para a 
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sustentabilidade de uma localidade, no contexto mais holístico de avalição da 

sustentabilidade local. 

 

1.4 Estrutura da Tese 

A presente tese está estruturada em cinco capítulos, dos quais os três principais 

representam artigos individuais (Capítulos 2 a 4). Os capítulos são sequenciais e podem 

ser lidos como artigos individuais. A Figura 1.2 apresenta a estrutura da tese, incluindo 

os objetivos e as estratégias utilizadas em cada capítulo. 

 

Figura 1.2 - Estrutura da tese, incluindo objetivos específicos e estratégias de pesquisa 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

O primeiro capítulo, a introdução, apresenta os pressupostos da tese, a pergunta 

de pesquisa, os objetivos e os procedimentos metodológicos que, posteriormente, foram 

abordados com maior riqueza de detalhes. No Capítulo 2 é apresentado o primeiro artigo 

da tese e trata da revisão de literatura realizada na pesquisa, que buscou compreender as 

principais características e abordagens metodológicas utilizadas para os indicadores de 

resíduos sólidos no contexto de sistemas de avaliação de sustentabilidade local.  

Revisão de 
literatura

• Analisar como os indicadores do 
fator crítico resíduos sólidos já 
foram utilizados no contexto de 
avaliação de sustentabilidade local

Estudo 
empírico

• Construir um sistema participativo 
de indicadores do fator crítico 
resíduos sólidos para a 
sustentabilidade local

Framework

•Propor um modelo conceitual e diretrizes 
metodológicas para construção de 
indicadores de fatores críticos na avaliação 
da sustentabilidade local

OBJETIVO ESPECÍFICO

Revisão de literatura

Estudo de casos
Workshop participativo

Grupo Focal
MCDA – Electre III
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OBJETIVO GERAL: Desenvolver uma abordagem participativa para integração do 
fator crítico nos instrumentos de avaliação da sustentabilidade local.
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Os capítulos 3 e 4 consistem no estudo empírico. O Capítulo 3 explora a 

participação dos atores sociais na construção de um sistema de indicadores para um fator 

crítico à sustentabilidade local, no caso, os resíduos sólidos, em três localidades do Maro 

Grosso. Já o Capítulo 4 apresenta os resultados do uso do MCDA Electre III na avaliação 

dos indicadores de sustentabilidade.  

O capítulo final da tese, contempla as principais reflexões sobre indicadores para 

o fator crítico resíduos sólidos na avaliação de sustentabilidade local utilizando métodos 

participativos de construção e gestão de indicadores. Nesse capítulo é também 

apresentado o modelo conceitual e diretrizes metodológicas para indicadores de fatores 

críticos na avaliação da sustentabilidade local.  
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CAPÍTULO 2 

INDICADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

DE SUSTENTABILIDADE LOCAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA3 

 

 

 

Resumo: O tema resíduos sólidos (RS) no contexto de sistemas de avaliação de 

sustentabilidade local (ASL) ainda foi pouco explorado. Este artigo faz uma revisão da 

literatura sobre essa temática, com foco na análise dos indicadores de RS e dos sistemas 

em que estão inseridos. É examinado se os indicadores conseguem representar a 

complexidade dos RS e aspectos da sustentabilidade. Os resultados desta revisão 

evidenciaram que 77,8% dos sistemas de indicadores utilizam no máximo dois 

indicadores para os RS. Evidenciaram também que a maioria deles é dedicada a 

representar as etapas da destinação e disposição final da gestão dos RS, os aspectos 

ambientais da sustentabilidade e os níveis de ordem intermediária na hierarquia de gestão 

de RS. Foram encontradas evidências sobre o impacto positivo da participação social nas 

questões analisadas. As considerações finais apresentam recomendações sobre a inclusão 

de indicadores de RS em sistemas de ASL. 

Palavras-chave: Indicadores de sustentabilidade; Sistemas de indicadores; 

Participação social; Hierarquia da gestão de resíduos.  

 

 

Abstract: The theme solid waste (SW) in the context of local sustainability 

assessment (LSA) systems has yet to be explored. This article makes a review of the 

literature on this subject, focusing on the analysis of SR indicators and the systems in 

which they are inserted. It is examined whether the indicators can represent the 

complexity of SW and aspects of sustainability. The results of this review showed that 

77,8% of the indicator systems (IS) use at most 2 indicators for SR. They also showed 

that most of them are dedicated to representing the elements of the destination and final 

disposition of SW management, the environmental aspects of sustainability and the 

medium levels of priority in the SW management hierarchy. Evidence was found on the 

positive impact of social participation on the issues analyzed. Final considerations present 

recommendations on the inclusion of SW indicators in LSA systems. 

Keywords: Sustainability indicators; Indicator Systems; Social participation; 

Waste management Hierarchy.        
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2.1 Introdução 

 

O crescimento populacional, o aumento da taxa de urbanização e as alterações nos 

padrões de consumo da sociedade acarretam aumento na produção de resíduos sólidos 

(ESMAEILIAN et al., 2018). Essa grande produção acrescida à variabilidade e 

diversificação na composição dos resíduos, afeta a sustentabilidade de forma bastante 

complexa e localizada, uma vez que abrange aspectos sociais, ambientais, de governança 

e de gestão, com grande variabilidade de local para local (BURNLEY, 2007; 

GUERRERO; MAAS; HOGLAND, 2013). Nesse sentido, é importante que aspectos da 

gestão dos resíduos sólidos (RS) sejam especificamente incorporados às ferramentas de 

avaliação de sustentabilidade local (ASL). 

Diante desse cenário, a literatura apresenta uma série de sistemas de indicadores 

de sustentabilidade local que incorporam os RS, como os desenvolvidos por Lee e Huang 

(2007), Nader, Salloum e Karam (2008) e Moreno-Pires, Fidélis e Ramos (2014). Nesses 

casos, os indicadores de RS compõem o sistema de avaliação, juntamente com 

indicadores de outras áreas da sustentabilidade, ou seja, para cada aspecto da 

sustentabilidade é atribuído um pequeno grupo de indicadores que tem a função de 

representá-los.  

Apesar de existirem vários trabalhos sobre indicadores de sustentabilidade em 

escala local, o tema específico de resíduos sólidos no contexto desses sistemas está pouco 

explorado. Diante da complexidade da temática dos resíduos sólidos, o questionamento 

que se faz é se os indicadores que compõem os sistemas de ASL são capazes de captar e 

demonstrar a realidade do problema nos territórios, onde esse tema assume particular 

importância para a sustentabilidade. Nesse sentido, o artigo tem como objetivo realizar 

uma revisão sistemática da literatura visando compreender as principais características e 

abordagens metodológicas utilizadas para os indicadores de resíduos sólidos no contexto 

de sistemas de avaliação de sustentabilidade local. 

 

2.2 Resíduos sólidos: complexidade e avaliação da sustentabilidade 

 

No escopo do presente trabalho, entende-se que para avaliar a sustentabilidade 

local é essencial que seja considerado todo o contexto dos resíduos sólidos para uma 

determinada localidade. Importante ressaltar que Resíduo Sólido Urbano (RSU) é 

somente uma das tipologias de resíduos geradas e a ela podem ser somados os resíduos 
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provenientes de outras fontes geradoras, como serviços de saúde, atividades agrícolas, 

construção civil, mineração, indústria e de qualquer outra fonte que esteja presente no 

local analisado. Não apenas a composição dos resíduos varia entre cidades, mas, também, 

dentro de uma cidade, e ao longo do tempo. Em um curto espaço de tempo, as 

características dos resíduos tendem a variar sazonalmente, mudando em quantidade e 

composição ao longo do ano (VERGARA; TCHOBANOGLOUS, 2012). O Quadro 2.1 

apresenta a classificação conforme as fontes geradoras e a variedade dos resíduos sólidos 

que podem ser produzidos mais frequentemente em uma localidade. Somada à questão da 

diversidade de resíduos em uma localidade está a geração, ambas influenciadas por 

fatores de urbanização, renda, cultura e padrão de consumo da sociedade (UNITED 

NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME, 2010, 2011; KAZA et al., 2018).  

Ao considerar, por exemplo, duas características dos RS, de geração e 

variabilidade, múltiplos aspectos da sustentabilidade estarão envolvidos, nomeadamente: 

a) utilização de recursos naturais; b) degradação dos recursos naturais, uma vez que nas 

localidades são gerados resíduos com cargas poluidoras das mais diversas naturezas 

(infectantes, tóxicas, radioativas, entre outras) (MARTINEZ-ALIER, 2001); c) justiça 

ambiental, numa perspectiva em que as sociedades pressionam os ecossistemas de forma 

desigual e injusta (países desenvolvidos vs. em desenvolvimento, norte vs. sul, população 

urbana vs. rural, centro vs periferia das cidades, entre outros) (WARLENIUS; PIERCE; 

RAMASAR, 2015); d) equidade intergeracional, compreendendo que a produção, o 

consumo e a consequente geração de resíduos interferem na capacidade dos ecossistemas 

em manter ou aumentar as oportunidades para as gerações futuras (PELLETIER, 2010).  

 

Quadro 2.1 – Classificação, fontes geradoras e variedade de tipos de resíduos sólidos. 

Classificação dos 

Resíduos Sólidos 

Atividade ou local onde o 

resíduo é gerado (fonte 

geradora) 

Tipos de resíduos Autores 

Resíduos residenciais Residências   Restos de alimentos, têxteis, 

jornais, embalagens (papel, 

papelão, plásticos, madeira, 

vidro, latas, etc), papel 

higiênico, fraldas descartáveis, 

resíduos de jardinagem, 

eletrônicos, móveis, pneus, 

óleos.  

Tchobanoglous; 

Kreith (2002); 

Pitchel (2005); 

Rhyner et al. (1995); 

Williams (2005); 

Schalch et al. 

(2002). 

  

Resíduos de 

estabelecimentos 

comerciais e 

prestadores de serviço 

Lojas, restaurantes, 

escritórios, bares, 

supermercados, hotéis 

Resíduos institucionais Escolas, presídios, 

hospitais (exceto os de saúde) 

Resíduos de serviços de 

limpeza urbana 

Limpeza das vias públicas, 

praias, limpeza de galerias, 

córregos, terrenos, 

paisagismo, entre outros 

Resíduos especiais, de varrição 

de rua, restos de podas de 

árvores, restos de construção e 

demolição, automóveis 

abandonados, corpos de 

animais, entre outros. 

Tchobanoglous; 

Kreith; Williams 

(2002); Pitchel 

(2005); Williams 

(2005); Schalch et 

al. (2002). 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Após a geração dos resíduos sólidos, outros fatores políticos, normativos, 

administrativos e operacionais interagem como processos da gestão integrada dos RS. 

Nesse artigo, considera-se que esses fatores estão relacionados aos processos de 

segregação na fonte, coleta, destinação (transporte, triagem, processamento, 

transformação de resíduos sólidos) e disposição final (VERGARA; 

Resíduos de serviço de 

saúde 

Hospitais, clínicas médicas e 

veterinárias, laboratórios de 

análises clínicas, farmácias, 

postos de saúde, consultórios 

odontológicos e outros 

estabelecimentos 

Sangue, fluídos corporais, 

órgãos ou partes de corpos de 

pessoas e animais, algodões, 

seringas, lâminas, materiais de 

manuseio, etc. 

Pitchel (2005); 

Schalch et al. (2002) 

Resíduos de construção 

e demolição 

Áreas em construção, reparo 

de rodovias, demolição de 

edifícios 

  

Materiais de demolições, restos 

de obras, reformas, compostos 

por madeira, aço, concreto, 

rochas, poeira, solo, etc. 

Tchobanoglous; 

Kreith; Williams 

(2002); Pitchel 

(2005); Williams 

(2005); Schalch et 

al. (2002). 

Resíduos de serviços de 

transporte 

Portos, aeroportos e terminais 

ferroviários e rodoviários 

Materiais de higiene e asseio 

pessoal e restos de alimentos, os 

quais podem veicular doenças 

provenientes de outras cidades, 

estados ou países. 

Pitchel (2005); 

Schalch et al. 

(2002). 

Resíduos industriais Empresas de construção, 

fabricação leve e pesada, 

refinarias, empresas químicas, 

de demolição, etc. 

  

 

Sucata, cinzas de combustão, 

areia de fundição, óleos, lodos, 

plásticos, papéis, madeira, 

fibras, restos de alimentos, 

pneus, resíduos de construção e 

demolição, resíduos especiais e 

resíduos perigosos. 

Tchobanoglous; 

Kreith; Williams 

(2002); Pitchel 

(2005); Rhyner et al. 

(1995); Williams 

(2005). 

Resíduos de agricultura Campo e áreas de colheita, 

pomar, vinícola, laticínio, 

fazendas 

Restos de alimentos, biomassa e 

embalagens. 

Tchobanoglous; 

Kreith; Williams 

(2002); Pitchel 

(2005); Rhyner et al. 

(1995); Williams 

(2005). 

Resíduos de mineração Empresas de mineração Solos, rochas e rejeitos gerados 

durante o processamento de 

minérios e fundição. 

Pitchel (2005); 

Rhyner et al. 

(1995); Williams 

(2005); Bagchi 

(2004). 

Resíduos perigosos 

universais  

Pequenas e grandes empresas, 

residências 

Baterias de níquel-cádmio e 

chumbo ácido (presente em 

equipamentos eletrônicos, 

celulares e notebooks), 

agroquímicos, termômetros de 

mercúrio, lâmpadas de 

mercúrio e chumbo, etc. 

Pitchel (2005). 

Resíduos de processos 

nucleares 

Plantas geradoras de 

eletricidade nuclear, 

instalações de 

reprocessamento de resíduos 

nucleares, instalações de 

armas nucleares, pesquisa e 

procedimentos médicos 

Subprodutos de processos de 

fusão nuclear ou 

processamento de combustível 

nuclear contendo, 

principalmente, urânio e 

Plutônio. Os materiais para 

manuseio dessas substâncias. 

Pitchel (2005). 
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TCHOBANOGLOUS, 2012; WILSON et al., 2012; KAZA et al., 2018). Aqui, todos 

esses processos estão intrinsicamente relacionados com aspectos da sustentabilidade, tais 

como: a) prevenção de poluição na disposição final ou tratamento dos resíduos, visando 

a manutenção dos recursos naturais e integridade do sistema socioecológico 

(PELLETIER et al., 2014); b) adaptação à economia circular, num paradigma de 

fechamento de ciclos, no qual os resíduos são vistos como matéria prima ou fonte 

energética (IACOVIDOU et al., 2017; SAVINI, 2019); c) eficiência financeira, visando 

redução no consumo de matéria e energia e uma produção mais limpa; d) interferência no 

bem-estar humano, uma vez que o RS têm o potencial de gerar mau cheiro, poluição 

visual, proliferação de vetores causadores de doenças e contaminação nos seres humanos 

(ZHANG; MATSUTO, 2013; SIMSEK et al., 2014) e) a civilidade socioambiental e a 

governança socioambiental democrática e participativa, uma vez que a segregação na 

fonte, reuso e outras etapas da gestão de RS envolvem estímulos ao engajamento e 

sensibilização do cidadão  (GRUNERT;  THORGENSEN, 2005; BARR; GILG; SHAW, 

2011; ROUSTA; DAHLÉN, 2015) e à responsabilidade coletiva (GIBSON; HASSAN; 

TANSEY, 2005; HENRIKSSON; ÅKESSON; EWERT, 2010). 

Além disso, as localidades podem apresentar aspectos específicos que impactam 

à sustentabilidade local. Nos países em desenvolvimento, por exemplo, há relatos da 

presença de pessoas e animais morando em lixões (BJERKLI, 2015; SAMSON, 2017), 

assim como discussões sobre a participação de catadores na coleta seletiva dos 

municípios, que precisam ser dignamente integrados e valorizados na gestão dos resíduos 

sólidos (CETRULO et al., 2018; VALLIN; GONÇALVES-DIAS, 2019). Já em países 

desenvolvidos, as localidades podem enfrentar problemas como a alta geração de resíduos 

sólidos, especialmente eletrônicos e a dependência sociotécnica (locked in) de plantas de 

incineração como caminho prioritário para o tratamento dos resíduos sólidos municipais 

(CORVELLEC; CAMPOS; ZAPATA, 2013). 

Neste sentido, a inserção da dimensão RS em avaliações de sustentabilidade local 

utilizando sistema de indicadores não é simples. Nas avaliações de sustentabilidade, 

aspectos importantes a serem considerados na análise são transformados em indicadores 

e incorporados ao sistema, o que muitas vezes resulta em ferramentas complexas e densas. 

Na tentativa de olhar de forma holística para os aspectos da sustentabilidade, os sistemas 

de indicadores acabam por negligenciar alguns pontos importantes para o 

desenvolvimento sustentável daquela localidade em análise. Ou seja, na tentativa de 

abranger grande parte dos aspectos da sustentabilidade, os indicadores podem se tornar 
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superficiais e informações importantes podem ser perdidas no processo. No caso de 

aspectos complexos, como a temática dos resíduos sólidos, há maior probabilidade de 

isso ocorrer.  

Outra questão, não menos importante, está ligada à complexidade dos RS variar 

de local para local. Do ponto de vista da avaliação da sustentabilidade local é importante 

ressaltar que, para a utilização prática desses sistemas, é necessário compreender o 

contexto, político, institucional e cultural no qual o indicador está sendo construído para 

refletir as especificidades locais (RYDIN; HOLMAN; WOLF, 2003; MICKWITZ; 

MELANEN, 2009; POLIDO; JOÃO; RAMOS, 2014). E isso requer o envolvimento da 

comunidade a que se destinam os indicadores, devendo ser construídos de forma coerente 

com tal realidade (MORENO-PIRES, 2011; SINGH et al., 2012). Uma vez que a 

comunidade está envolvida na construção dos indicadores, há garantias de que fatores 

relevantes daquela localidade serão avaliados pelo sistema de indicadores, ou melhor, que 

os indicadores serão escolhidos em decorrência do que é importante avaliar para aquela 

comunidade (BELL; MORSE, 2001; FRASER et al., 2006). E isso é especialmente 

importante na questão dos resíduos, uma vez que esse problema faz parte do cotidiano 

das pessoas e começa no núcleo residencial e familiar (BULKELEY; GREGSON, 2009; 

RØPKE, 2009; BARR; GILG; SHAW, 2011).  Portanto, esse aspecto reflete o grau de 

envolvimento da sociedade na problemática dos resíduos sólidos, o que depende da 

inclusão das pessoas da própria comunidade na gestão de RS e para melhoria das questões 

relacionadas à sustentabilidade, uma vez que somente elas percebem e sentem os 

problemas locais causados pelos resíduos. Além disso, a própria participação dos atores 

sociais no processo de construção de indicadores é fundamental para a consolidação da 

ferramenta de avaliação de sustentabilidade local e reforça aspectos de estímulo à uma 

civilidade socioambiental e à governança democrática (MEADOWS, 1998; VALENTIN; 

SPANGENBERG, 2000; RAMOS; CAEIRO; MELO, 2004; REED; FRASER; 

DOUGILL, 2006). Nesse contexto, o conceito de governança ganha importância 

significativa por incorporar determinantes políticos aos vários interesses e realidades dos 

atores sociais envolvidos na gestão de RS em cada localidade. 

  

2.3 Método 

 

A revisão sistemática de literatura foi realizada em artigos científicos, publicados 

em periódicos indexados que abordam sistemas de indicadores (SI) em contexto de 
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avaliação de sustentabilidade local. A pesquisa utilizou a base de dados Scopus®, pois é 

o maior banco de dados da literatura revisada por pares. Os parâmetros de busca foram 

artigos ou revisões publicadas nos últimos 15 anos (de 2002 até maio de 2017). Foram 

utilizados os termos de busca: "sustainability indicators" e “cities”; "sustainability 

indicators" e “local”; “sustainable development indicators” e “cities”; “sustainable 

development indicators” e “local”; “solid waste indicators”; “solid waste” e 

“sustainability indicators”; “solid waste” e “sustainable development indicators”. Dos 

651 artigos encontrados, foram excluídos os repetidos, os que não apresentavam 

indicadores de resíduos sólidos nas ferramentas de avaliação de sustentabilidade e os que 

não se referiam ao “contexto local” (cidades, regiões, municípios ou comunidades).  

Um total de 77 artigos passaram para análise temática dos dados, conforme as 

recomendações de Krippendorf (2004) e Fereday e Muir-Cochrane (2006). O processo 

envolveu a identificação desses temas por meio de leitura, releitura e análise das 

informações. Dessa forma, foi possível o reconhecimento de padrões e três grupos de 

artigos foram encontrados: a) o primeiro, composto por SIs que avaliam o desempenho 

técnico para gestão de resíduos sólidos (25 trabalhos) e abordam temas como análise de 

fluxo de material (ZACCARIELLO; CREMIATO; MASTELLONE, 2015), taxa de 

recuperação de energia (BUENO; LATASA; LOZANO, 2015), técnicas para avaliação e 

melhoria de performance dos sistemas de recolha, tratamento e gestão (ADAMOVIĆ et 

al., 2017; CHAMIZO-GONZALEZ; CANO-MONTERO; MUÑOZ-COLOMINA, 2016; 

PLATA-DÍAZ et al., 2014), tratamentos biológicos (LOMBARDI; CARNEVALE; 

CORTI, 2015) e inovações (NING; CHANG; HUNG, 2013). Porém, os indicadores que 

compõem esses sistemas não são dedicados à avaliação da sustentabilidade local; b) no 

segundo grupo, os SI também são dedicados exclusivamente à componente dos RS (tais 

como no artigo de VEIGA et al., 2016; CASTRO; SILVA; MARCHAND, 2015; 

SANTIAGO; DIAS, 2012), porém o foco está na avaliação da sustentabilidade da gestão 

de resíduos sólidos e não na avaliação da sustentabilidade da localidade (16 trabalhos); c) 

o último grupo é composto por indicadores que estão inseridos em SI para avaliação da 

sustentabilidade local (36 trabalhos) e os resíduos sólidos somam-se aos demais aspectos 

da sustentabilidade que compõem as ferramentas. Apenas os artigos dessa última 

categoria foram incluídos nessa revisão.  

Três etapas de análise foram realizadas com os 36 artigos incluídos na revisão 

sistemática. Na primeira, foram descritas as características dos estudos (análise 
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quantitativa) quanto ao periódico, área de publicação, número de autores, distribuição 

temporal e espacial dos estudos (Seção 4).  

Para entender como ocorreu a inserção da temática dos resíduos sólidos nos 

Sistemas de Indicadores, a segunda etapa abordou o processo de construção do sistema 

de avaliação de sustentabilidade local (ASL) e na representatividade dos indicadores de 

resíduos sólidos. Para tanto, foram levantados: o número total de indicadores do sistema, 

o número de indicadores de RS, a organização do SI adotada pelo autor (dimensões do 

desenvolvimento sustentável ou áreas temáticas), as dimensões nas quais estavam 

alocados os indicadores de RS e o processo de construção do sistema de avaliação de 

sustentabilidade local (Seção 5). 

Por fim, foi feita uma análise (Seção 6) com a finalidade de verificar se os 

indicadores escolhidos, que compõe os SI, conseguem representar a complexidade dos 

RS e sua relação com a sustentabilidade. Para tanto, todos os indicadores de RS foram 

classificados quanto:  

a) à etapa do processo que ele representa na Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. Sejam eles, geração, coleta, destinação, disposição final e 

governança [essa divisão foi adotada considerando os conceitos 

apresentados por Tchobanoglous, Kreith e Williams (2002), Vergara e 

Tchobanoglous (2012) e pela Diretiva Europeia 2008/98/CE 

(PARLAMENTO EUROPEU, 2008)];  

b) ao nível de importância que ele representa na hierarquia da GRS (a 

hierarquia de GRS da Diretiva Europeia 2008/98/CE (PARLAMENTO 

EUROPEU, 2008) foi utilizada como base devido sua harmonia com os 

aspectos da sustentabilidade. Nela, a prioridade estratégica é a não geração 

de resíduos seguida, sucessivamente, pelas ações de reuso, reciclagem, 

recuperação até a disposição final); 

c) ao seu potencial de representar os aspectos da sustentabilidade (sintetizados 

nas dimensões ambiental, econômica e social).   

 

2.4 Características dos estudos 

 

A análise cronológica dos trinta e seis (36) estudos levantados na revisão de literatura 

apontou um aumento no número de publicações sobre o tema nos últimos quinze anos 

(Figura 2.1), com destaque para os anos de 2010 e 2015.  
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Figura 2.1 – Distribuição dos artigos científicos de avaliação de sustentabilidade local que contam com 

indicadores de RS, por ano de publicação.   

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A sustentabilidade, inicialmente explorada em acordos e protocolos na escala 

internacional, passa a ser incorporada em políticas, programas e projetos na escala local 

(ICLEI, 2017; MAPAR et al., 2017). Evidências dessa nova orientação podem ser 

observadas no ODS 11 (UNITED NATION, 2015) que versa sobre as Cidades e 

Comunidades Sustentáveis. A importância da localidade na busca pelo desenvolvimento 

sustentável aponta para a necessidade de adoção de ferramentas para avaliação de 

sustentabilidade local (MAPAR et al, 2017). Da mesma forma, observa-se o aumento 

dessa discussão na literatura, no que se refere à análise de sistemas de indicadores já 

consolidados (SHEN et al, 2011; KING, 2016), bem como das novas propostas e dos 

desdobramentos da temática em escala local (MASCARENHAS; NUNES; RAMOS, 

2015). A participação da comunidade no desenvolvimento das ferramentas é melhor 

discutida na Seção 5. 

No que se refere à área4 de publicação, a maioria dos artigos selecionados foram 

publicados em periódicos nas áreas de Ciência Ambiental (28%), Agricultura e Ciências 

 
4 A área da publicação está em consonância com a categorização da Scimago. 
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Biológicas (22%) e Gestão e Negócios (14%). Há ainda estudos publicados na área de 

Energia (11%), Ciências Sociais (8%) e Engenharia (5%), dentre outras, porém com 

menor representatividade. Essa diversidade observada nas áreas de publicação dos 

estudos pode ser explicada pelo caráter multidimensional e interdisciplinar intrínseco à 

sustentabilidade e que é ainda mais imprescindível de ser contemplada em ferramentas 

de avaliação (BOSSEL, 1999; RAMOS; CAEIRO, 2010). Por outro lado, as Ciências 

Ambientais apresentam um escopo abrangente ao incorporarem as relações entre o 

ambiente e a sociedade, proporcionando um caráter mais holístico à área de estudo. Nessa 

perspectiva, há aderência das publicações selecionadas no que tange à avaliação de 

sustentabilidade local.  

A revisão de literatura apontou muita dispersão entre os periódicos que já 

publicaram sobre o tema, com maior incidência para o periódico Ecological Indicators (7 

artigos), seguido da revista Sustainability (4 artigos). A relação dos periódicos, bem como 

o respectivo número de artigos localizados sobre indicadores de RS inseridos em sistemas 

para avaliação da sustentabilidade local está apresentada no Quadro 2.2. 

 

Quadro 2.2 - Distribuição dos artigos científicos de avaliação de sustentabilidade local que contam com 

indicadores de RS, por periódico.   

Periódico 
Número de 

artigos 

Ecological indicators 7 

Sustainability 4 

Cities 2 

Environmental Impact Assessment Review 2 

Journal of Environmental Planning and Management 2 

Tourism Management 2 

Journal of Environmental Management 2 

Australian Journal of Social Issues 1 

Building and Environment 1 

Environment, Development and Sustainability 1 

Environmental Progress & Sustainable Energy 1 

European Planning Studies 1 

Habitat International 1 

Int. J. Sustainable Society 1 

International Journal of Sustainable Development & World Ecology 1 

International review for spatial planning and sustainable development 1 

Journal of Cleaner Production 1 

Local Environment 1 

Progress in Planning 1 

Rev. Ambient. Água 1 

Sustainability Science 1 

URBE - Brazilian Journal of Urban Management 1 

Total 36 

Fonte: Elaboração própria 
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Vale ressaltar que a maior parte dos trabalhos selecionados (89%) foram 

produzidos por mais de um autor. Esse dado pode ter sido influenciado pelo caráter mais 

sistêmico e interdisciplinar das discussões acerca da avaliação de sustentabilidade. Entre 

os artigos localizados, foram identificados 99 diferentes autores dos quais cinco aparecem 

em duas referências e somente um autor em três artigos. 

No que se refere à origem dos autores, 47% são europeus, com destaque para 

Portugal com 8 pesquisadores que trabalhavam com o tema. Dentre os 24% de autores 

asiáticos, 8 pesquisadores eram chineses e dentre os 22% do continente americano, 

destaca-se o Brasil com 11 autores. Há ainda a participação de pesquisadores da Oceania, 

com cerca de 7% do total de autores. Numa análise agrupada por continente, localidades 

na Europa foram estudadas em mais de 30% dos trabalhos (notar que quase metade dos 

autores identificados nesta revisão eram europeus), 22% dos artigos se dedicaram a 

analisar localidades da América, 14% da Ásia e 8% da Oceania. Chama a atenção a 

ausência de autores e SI para o continente africano. 

 

2.5 Características dos sistemas de indicadores 

 

Essa seção se dedica a explorar como ocorreu a inserção da temática dos resíduos 

sólidos nos Sistemas de Indicadores. Como pode ser observado no Quadro 2.3, esses 

sistemas são desenvolvidos em nível local, tanto para comunidades, cidades ou regiões. 

Há grande variabilidade na forma de organização dos SI, tanto em tipo, quanto em 

quantidade das categorias. Por exemplo, Nader, Salloum e Karam (2008) organizaram o 

sistema em cinco temas; Castellani e Sala (2010) utilizaram seis áreas; Fehr et al. (2004) 

utilizaram onze parâmetros de sustentabilidade; e Braulio-Gonzalo, Bovea e Ruá (2015) 

utilizaram 14 categorias. 

 

Quadro 2.3: Características dos sistemas de indicadores de avaliação de sustentabilidade local, que contam 

com indicadores de RS. 

Autor 
Local do 

estudo 
Organização do SIa 

Número de 

indicadores 

do SI 

Número de 

Indicadores 

de RS 

Processo de 

construção 

do SI 

Kelly e Moles 
(2002) 

Cidade 
(Irlanda) 

Ambiental; Social; Econômica 25 2 Participativo 

Yuan et al. 

(2003) 

Cidade 

(Xangai, 

China) 

Não há categorização  17 1 Participativo 

Fehr et al. 

(2004) 

Cidades 

(Brasil) 

Evolução demográfica; Transporte público; 

Resíduos sólidos; Efluentes líquidos; 

Monitoramento do ar; Abastecimento de água 
doce; Educação pública; Manifestações; culturais; 

Abastecimento de energia; Manutenção de 

parques; Uso do solo e preservação dos recursos 

68 6 Não explica 
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McAlpine e 

Birnie (2005) 

Comunidade 

(Ilha 

Guernsey) 

Não há categorização 

 

55  3 Participativo 

Choi e 

Sirakaya 

(2006) 

Comunidade Social; Econômica; Ecológica; Política; 

Tecnológica; Cultural 

125 2 Não 

participativo 

Fraser et al. 
(2006) 

Comunidade 
(Ilha 

Guernsey) 

Não há categorização 
 

17 3 Participativo 

Lee e Huang 
(2007) 

Cidade 
(Taipei, 

Taiwan) 

Ambiental; Social; Econômica; Institucional 51 3 Não 
participativo 

Nader, Salloum 
e Karam (2008) 

Municípios do 
Líbano 

População e indicadores socioeconômicos; 
Indicadores econômicos; Indicadores ambientais; 

Atividades do desenvolvimento sustentável e 

indicadores políticos 

110 6 Participativo 

Mickwitz e 
Melanen 

(2009)  

Região de 
Kymenlaakso 

(Finlândia) 

Não há categorização 
 

50 2 Participativo 

Spilanis et al. 
(2009) 

Ilhas da Grécia 
(Paros and 

Kos) 

Ambiental; Social; Econômica 39 1 Não 
participativo 

Castellani e 

Sala (2010) 

Comunidade  População; Habitação; Serviços; Economia e 

trabalho; Ambiente; Turismo, energia e 
transporte 

20 1 Participativo 

Chávez-Cortés 

e Maya (2010) 

Comunidade Ambiental; Social; Econômica; Institucional 34 2 Participativo 

Cox et al. 
(2010) 

Comunidade 
(Vitória –

Austrália)  

Saúde, segurança e inclusão na comunidade; 
Economia dinâmica e resiliente; Construção 

sustentável e ambiente natural; Riqueza cultura 

e comunidades vibrantes; Democracia e 
engajamento da comunidade 

90 2 Participativo 

Mascarenhas et 

al. (2010) 

Região de 

Algarve 
(Portugal) 

Não há categorização 

 

20 2 Participativo 

Tanguay et al. 

(2010) 

Cidades 

(Estados 

Unidos, 
Europa e 

Canadá) 

Ambiental; Social; Econômica; Equitativa (entre 

social e econômico); Habitável (entre social e 

ambiental); Viável (entre econômico e 

ambiental); Sustentável (intersecção do 

ambiental, econômico e social 

29 2 Não 

participativo 

Tolón-Becerra, 
Lastra-Bravo e 

Galdeano-

Gómez (2010) 

Comunidades 
rurais 

(Andaluzia – 

Espanha) 

Meios de trabalho; Demografia; Economia local; 
Turismo, energia e transporte; Agricultura e gado 

Recursos naturais; Recursos sociais 

228 2 Não explica 

Yigitcanlar e 

Dur (2010)  

Cidade (Gold 

Coast, 

Australia) 

Ambiente; Demografia; Uso do solo e forma 

urbana; Transporte 

29 1 Não 

participativo 

Choon et al. 
(2011)  

Cidades da 
Malásia 

Bem-estar ecológico; Bem-estar humano 30 5 Não 
participativo 

Shen et al. 

(2011) 

Cidades (Ásia, 

Europa e 
América do 

Norte)  

Ambiental; Social; Econômica; Governança 37 1  Não 

participativo 

Turcu (2012) Comunidade 

(bairros na 

Inglaterra) 

Sustentabilidade ambiental; Sustentabilidade 

social; Sustentabilidade econômica; 

Sustentabilidade institucional 

26 1 Participativo 

Xu e Coors 

(2012) 

Comunidade 

(Cidade da 
Alemanha) 

Ambiente; Habitação; Economia; Sociedade 

 

24 1 Não 

participativo 

Castellani e 

Sala (2013) 

Cidades da 

Itália 

Ar e clima; Água; Uso do solo; Agricultura e 

gado; Biodiversidade; Resíduos; Energia 

21 2 Não 

participativo 

Tourneau et al 
(2013) 

Comunidades 
da Amazônia 

(Brasil) 

Condições de vida; Condições ambientais; 

Necessidades presentes e perspectivas futuras; 

Governança 

44 1 Participativo 

Turcu (2013) Comunidades 
(áreas urbanas 

do Reino 

Unido) 

Sustentabilidade ambiental; Sustentabilidade 
social; Sustentabilidade econômica; 

Sustentabilidade institucional 

24 1 Participativo 

Canavese, 
Ortega e 

Queirós (2014) 

Região de 
Algarve 

(Portugal) 

Demografia; Saúde; Utilização e qualidade da 
água; Produção e tratamento de resíduos;  

Poluição do ar; Financiamento 

13 2 Não 
participativo 

Graymore 
(2014)  

Comunidade 
(Vitória –

Austrália)  

Bem-estar ecológico; Bem-estar humano 41 2 Participativo 
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Mascarenhas, 

Nunes e Ramos 

(2014) 

Região de 

Algarve 

(Portugal) 

Não há categorização 

 

14  1 Participativo 

Moreno Pires, 

Fidélis e 

Ramos (2014) 

Cidades de 

Portugal 

(Cascais e 
Oeiras) 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável; 

Instituições do ambiente costeiro e marinho; 

Conservação natural e Biodiversidade; 
Conservação natural/ Planejamento de florestas; 

Ar; Água 

Resíduos; Energia; Transportes; Ruídos 
Agricultura; Turismo 

21  1 Participativo 

Braulio-

Gonzalo, 
Bovea e Ruá 

(2015) 

Cidade 

(Espanha) 

Solo; Morfologia urbana; Mobilidade e 

transporte; Natureza e biodiversidade; Construção 
e habitação; Energia; Água 

Materiais; Resíduos; Poluição; Aspectos sociais; 

Aspectos econômicos; Gestão e instituição; 
Inovação 

63 2 Não 

participativo 

Egilmez, 

Gumus e 

Kucukvar 

(2015) 

Cidades 

(Estados 

Unidos e 

Canadá) 

Ar; Uso de energia; Construções; Água 

Resíduos; Uso da terra; Transportes 

16 1 Não 

participativo 

Martins e 

Cândido (2015) 

Cidades 

(Brasil) 

Racionalidade eco energética; Metabolismo 

urbano; Pureza; Cidadania; Eficiência; 
Equidade; Patrimônio 

172 15 Não 

participativo 

Robati, 

Monavari e 

Majedi (2015) 

Cidades 

(Capital do Irã 

e cidades do 
oeste da Ásia) 

Física; Socioeconômica; Cultural 16 1 Não 

participativo 

Sui-Qui e Leng 

(2015) 

Cidade 

(México) 

Ambiental; Socioeconômica; Urbana; Turismo 50 6 Participativo 

King (2016) Cidade 
(Estados 

Unidos) 

Econômica; Ambiental; Social 25 1 Participativo 

Manitiu e 
Pedrini (2016) 

Cidades 
(Europa) 

Ambiental; Social; Cultural 61 2 Não 
participativo 

Pereira e Vieira 

(2016) 

Cidade 

(Belém, Brasil) 

Não há 11 1 Não 

participativo 

Fonte: Elaboração própria 

Nota: a As categorias utilizadas pelos autores para organizar os SI são variáveis, por exemplo: dimensões, 

setores, áreas, temas, parâmetros. Em negrito estão destacadas as categorias, nas quais estão inseridos os 

indicadores de RS. 

 

Também há grande distinção nas categorias nas quais os indicadores de RS são 

inseridos, o que faz sentido uma vez que as categorias são muito diversas. Porém, notou-

se que um determinado aspecto dos resíduos sólidos pode estar alocado em categorias 

com propósitos divergentes. Como exemplo, tem-se o indicador sobre geração de 

resíduos hospitalares, que no sistema apresentado por Nader, Salloum e Karam (2008) 

está alocado no tema “População e indicadores socioeconômicos” e no SI proposto por 

Martins e Cândido (2015) está alocado na dimensão “racionalidade ecoenergética”. 

No que se refere ao processo de construção das ferramentas de avaliação da 

sustentabilidade, só foi possível observar a participação da população na construção do 

sistema de indicadores em metade dos artigos analisados (Quadro 2.3). Indicativo de SI 

construídos sem o envolvimento das partes interessadas, numa abordagem de tomada de 

decisão top down. Os resultados não indicam relação entre a participação dos atores 

sociais e a quantidade de indicadores de resíduos sólidos nos SI.  
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Em relação à representatividade dos indicadores de resíduos sólidos nos sistemas 

de avaliação de sustentabilidade local, uma análise de frequência evidenciou que mais de 

80% dos SI apresentam somente um, dois ou três indicadores de RS (fi = 15, 13 e 3, 

respectivamente). Apenas quatro trabalhos apresentam cinco ou mais indicadores, sendo 

que Martins e Cândido (2015) incluíram 15 indicadores de RS. 

 

2.6 Características dos indicadores de resíduos sólidos 

 

O Quadro 4 apresenta os 50 indicadores de resíduos sólidos encontrados nos SI 

para ASL e identifica os objetos aos quais eles buscam representar. Esses objetos foram 

divididos em três categorias: etapa do processo da GRS, nível de importância na 

hierarquia da GRS e dimensões de sustentabilidade.  

 

Quadro 2.4: Características dos indicadores de resíduos sólidos presentes nos SI, segundo seu potencial de 

representar etapa do processo da GRS, nível de importância na hierarquia da GRS e dimensões da 

sustentabilidade. 

Indicador Autor 

Etapa do 

processo da 

GRS 

Nível de 

importância 

na 

hierarquia 

da GRS 

Dimensão de 

sustentabilidade 

Geração de 

resíduos8 

Tolón-Becerra, Lastra-Bravo e 

Galdeano-Gómez (2010); Cox et 

al. (2010); Yigitcanlar e Dur 

(2010); Robati, Monavari e 

Majedi (2015); King (2016); 

Shen et al. (2011); Nader, 

Salloum e Karam (2008); Sui-

Qui e Leng (2015); Lee e Huang 

(2007); Castellani e Sala (2013); 

Mcalpine e Birnie (2005); Fraser 

et al. (2006); Xu e Coors (2012); 

Chávez-Cortés e Maya (2010); 

Martins e Cândido (2015) 

Geração Alta Ambiental, 

Econômica e 

Social 

Produção de RSU 

por tipo de resíduo 

Mascarenhas et al. (2010) Geração Alta Ambiental, 

Econômica e 

Social 

Quantidade de 

resíduos sólidos 

(entulhos) per 

capita (hab./dia) 

Martins e Cândido (2015) Geração Alta Ambiental e 

Econômica 

Quantidade de 

resíduos em caixa 

estacionária per 

capita (hab./dia) 

Martins e Cândido (2015) Geração 

 

Alta Ambiental, 

Econômica e 

Social 

Quantidade de 

resíduos de podas 

per capita (hab./dia) 

Martins e Cândido (2015) Geração Alta Ambiental 

Composição do 

resíduo municipal 

Nader, Salloum e Karam (2008) Geração Alta Ambiental e 

Social 



55 

 

Resíduos perigosos Sui-Qui e Leng (2015); Kelly e 

Moles (2002) 

Geração 

(Perigosos) 

Alta Ambiental 

Geração de resíduos 

hospitalares3 

Nader, Salloum e Karam (2008); 

Martins e Cândido (2015) 

Geração 

(Perigosos) 

Alta Ambiental 

Resíduos sólidos 

coletados por 

habitante/ano9 

Manitiu e Pedrini (2016); Choon 

et al. (2013) 

Geração e coleta Alta Ambiental e 

Social 

Produção e Coleta 

seletiva de resíduos 

municipais e 

recuperação de 

resíduos municipais 

Moreno Pires, Fidélis e Ramos 

(2014) 

Geração, Coleta 

e Destinação 

(reciclagem) 

Média e alta  Ambiental, 

Econômica e 

Social 

Cobertura da coleta 

de resíduos sólidos1 

Pereira e Vieira (2016); 

Canavese, Ortega e Queirós 

(2014); Choon et al. (2013) 

Coleta  Baixa Ambiental e 

Social 

Sistema de coleta 

eficiente2 

Sui-Qui e Leng (2015); Martins e 

Cândido (2015) 

Coleta Baixa Econômica  

Porcentagem de 

resíduos coletados / 

previsto 

Castellani e Sala (2013) Coleta * * 

Tipo de coleta dos 

resíduos sólidos 

Fehr et al (2014) Coleta * * 

Proporção de 

domicílios com 

disposição dos 

resíduos coletados 

Martins e Cândido (2015) Coleta Baixa Ambiental e 

Social 

Distância das 

residências aos 

contêineres de 

coleta seletiva 

Braulio-Gonzalo et al. (2015) Coleta Média  Social 

Frequência de 

coleta de resíduos 

sólidos 

Fehr et al (2014) Coleta Baixa  Ambiental e 

Social 

Coleta seletiva de 

resíduos sólidos4 

Martins e Cândido (2015); 

Castellani e Sala (2010); 

Canavese, Ortega e Queirós 

(2014) 

Coleta  Média  Ambiental e 

Social 

Número e 

porcentagem de 

residências que 

apresentam 

problemas na 

disposição dos 

resíduos domésticos 

Nader, Salloum e Karam (2008) Coleta  Baixa  Ambiental e 

Social 

Coleta de lixo e 

reciclagem por 

10.000 habitantes 

Choon et al. (2013) Coleta e 

destinação 

(reciclagem) 

 

Baixa e 

média  

Ambiental, 

Econômica e 

Social 

Tratamento e gestão 

dos resíduos sólidos 

Yuan et al. (2003) Coleta, 

Destinação 

(processamento) 

e Disposição 

Baixa e 

média  

Ambiental e 

Econômica 

Destinação de 

resíduo sólido 

doméstico 

Nader, Salloum e Karam (2008) Destinação Média e 

baixa  

Ambiental 

Existência de 

empresas de 

reciclagem5 

Martins e Cândido (2015)  Destinação 

(reciclagem) 

* * 
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Taxa de reciclagem6 Mcalpine e Birnie (2005); Fraser 

et al. (2006); Egilmez, Gumus, e 

Kucukvar (2015); Lee e Huang 

(2007); Tanguay et al (2010); 

Turcu (2012); Turcu (2013); Cox 

et al. (2010); Choi e Sirakaya 

(2006); Fehr et al (2014); 

Graymore (2014) 

Destinação 

(reciclagem) 

Média  Ambiental, 

Econômica e 

Social 

 

Volume de resíduos 

reciclados 

Chávez-Cortés e Maya (2010); 

Sui-Qui e Leng (2015) 

Destinação 

(reciclagem) 

Média  Ambiental, 

Econômica e 

Social 

Número de estações 

de reciclagem 

Robati, Monavari e Majedi 

(2015) 

Destinação 

(reciclagem) 

Média  Ambiental 

Proporção de 

resíduos sólidos 

compostos 

(encaminhados à 

compostagem) 

Lee e Huang (2007) Destinação 

(compostagem) 

Média  Ambiental e 

Econômica 

Taxa de 

recuperação de 

resíduos 

Mickwitz e Melanen (2009) Destinação 

(recuperação) 

Média  Ambiental, 

Econômica e 

Social 

Taxa de tratamento 

dos resíduos 

industriais 

Zhou et al. (2015) Destinação 

(processamento) 

Baixa  Ambiental 

Proporção dos 

resíduos de 

construção e 

demolição tratados 

Braulio-Gonzalo et al. (2015) Destinação 

(processamento) 

Baixa  Ambiental e 

Econômica 

Tratamento dos 

resíduos 

Tourneau et al. (2013) Destinação 

(processamento) 

Baixa  Ambiental e 

Econômica 

Recuperação e 

eliminação de 

resíduos 

Mascarenhas, Nunes e Ramos 

(2014) 

Destinação 

(recuperação) e 

Disposição final 

Média e 

baixa  

Ambiental, 

Econômica e 

Social 

Valorização e 

disposição de 

resíduos 

Mascarenhas et al. (2010) Destinação 

(recuperação) e 

Disposição final 

Média e 

baixa 

Ambiental, 

Econômica e 

Social 

Disposição dos 

resíduos sólidos 

Kelly e Moles (2002) Disposição final Baixa  Ambiental 

Descarga per capta 

de resíduos sólidos 

Choi e Sirakaya (2006) Disposição final Baixa  Ambiental 

Problemas na 

disposição final dos 

resíduos domésticos 

Nader, Salloum e Karam (2008) Disposição final Baixa  Ambiental e 

Social 

Eliminação dos 

resíduos sólidos em 

aterros controlados 

Tolón-Becerra, Lastra-Bravo e 

Galdeano-Gómez (2010) 

Disposição final Baixa  Ambiental 

Existência de 

unidades de 

processamento dos 

resíduos sólidos, 

tipo aterro sanitário 

Martins e Cândido (2015) Disposição final Baixa  Ambiental 

Resíduos 

domésticos 

destinados ao 

aterro7 

Mickwitz e Melanen (2009); 

Graymore (2014); Tanguay et al 

(2010) 

Disposição final Baixa  Ambiental 

Proporção de 

resíduos sólidos 

processados pelo 

aterro 

Manitiu e Pedrini (2016) Disposição final Baixa Ambiental 



57 

 

Prioridade de 

encaminhamento 

para o aterro 

sanitário 

Fehr et al (2014) Disposição final Baixa  Ambiental 

Aterro em 

concordância com a 

norma 

Sui-Qui e Leng (2015) Disposição final Baixa  Ambiental 

Qualidade do aterro Fehr et al (2014) Disposição final Baixa  Ambiental 

Área de aterro dos 

resíduos sólidos 

Spilanis et al. (2009) Disposição final Baixa Ambiental 

Período de 

envolvimento em 

programas de 

reciclagem 

Choon et al. (2013) Governança  * Social 

Existência de 

projetos 

comunitários de 

reciclagem 

Martins e Cândido (2015) Governança * Social 

Tipo de 

administração 

(gestão de resíduos 

sólidos) 

Fehr et al (2014) Governança 

 

* * 

Apresentação do 

relatório do 

programa de 

reciclagem 

Choon et al. (2013) Governança  * * 

Disponibilidade de 

política e gestão de 

resíduos sólidos 

Choi e Sirakaya (2006) Governança  * * 

Repasse de resíduos 

sólidos coletados 

para outro 

município 

Martins e Cândido (2015) * Baixa  Ambiental, 

Econômica e 

Ambiental 

Fonte: Elaboração própria 

Notas: 
1 Inclui os indicadores “Acesso à coleta regular de resíduos sólidos (%)” e “Porcentagem da área que recebe 

serviços de coleta de lixo”. 
2 Inclui o indicador “Percentual da população atendida com frequência de duas ou três vezes por semana 

pelo serviço de coleta de resíduos”. 
3 Inclui o indicador “Quantidade de resíduos hospitalares per capita (hab./dia)”. 
4 Inclui os indicadores: “Existência de sistema de coleta seletiva de resíduos” e “Resíduos municipais 

coletados de forma seletiva”. 
5 Inclui os indicadores “Existência de empresas de tecnologias para reciclagem de materiais” e “Existência 

de tecnologias patenteadas para reciclagem”. 
6 Inclui os indicadores “Resíduos municipais reciclados”, “Proporção de resíduos reciclados”, “Quantidade 

de resíduos reciclados (ton./hab./ano)” e “Reciclagem de resíduos domésticos’. 
7 Inclui o indicador “Quantidade de resíduos domiciliares enviados para aterro sanitário (ton./ano)”. 
8 Inclui os indicadores “Produção anual de resíduos”, “Geração de resíduos domésticos”, “Geração de 

resíduos e gestão”, “Geração de resíduo sólido municipal”, “Produção per capta de resíduos”, “Produção 

diária de resíduos”, “Resíduos domiciliares”, “Resíduos comerciais”, “Quantidade de resíduos sólidos 

domiciliares per capita (hab./dia)”. 
9 Inclui o indicador “Média diária de coleta de lixo por pessoa”. 

* Não foi possível classificar com as informações disponíveis nos artigos. 

 

A primeira observação é que muitas das tipologias de RS (ver Quadro 2.1) foram 

incorporadas aos SI. Embora a maior parte dos indicadores sejam referentes a resíduos 

residenciais, comerciais e institucionais, há indicadores específicos para resíduos de 
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serviços de limpeza urbana (por exemplo, ‘Quantidade de resíduos de podas per capita’), 

resíduos de construção e demolição (por exemplo, ‘Quantidade de resíduos sólidos – 

entulhos, per capita’), resíduos Industriais (por exemplo, ‘Taxa de Tratamento dos 

resíduos industriais’) e resíduos de serviço de saúde. Não foram identificados indicadores 

específicos para resíduos de agricultura ou de mineração, que poderiam ser incorporados 

para localidades, cujas atividades econômicas são baseadas nessas atividades. Isso retoma 

a discussão acerca de como a temática deve ser considerada de forma localizada, uma vez 

que há grande variabilidade na geração de resíduos, em termos quantitativos e 

qualitativos.  

A GRS é complexa, envolve várias etapas (geração, coleta, destinação, disposição 

final e governança) e como todas essas etapas estão interconectadas à sustentabilidade 

local, seria interessante que o conjunto de indicadores para ASL buscassem representá-

las (ver Seção 2). No entanto, os resultados mostram que apenas dois dos sistemas 

estudados (YUAN et al., 2003; MORENO PIRES; FIDÉLIS; RAMOS, 2014) contam 

com indicadores capazes de captar três etapas do processo de GRS. De fato, os conjuntos 

de indicadores propostos pela maioria dos sistemas (94,3%) são capazes de representar 

somente uma ou duas dessas etapas. Como está descrito a seguir, há uma tendência na 

utilização de indicadores de destinação, disposição final de resíduos sólidos e coleta, 

sendo os indicadores de governança menos frequentes. 

Os indicadores da etapa ‘destinação’ dos RS foram os mais frequentes (30%) com 

destaque para o indicador ‘Taxa de reciclagem’ que está em onze sistemas de avaliação 

de sustentabilidade. É importante destacar que Turcu (2012; 2013) e Egilmez, Gumus e 

Kucukvar (2015) utilizam apenas esse indicador para representar o tema dos resíduos 

sólidos no sistema de ASL. Entende-se que ‘Taxa de reciclagem’ contempla a dimensão 

ambiental (em aspectos de diminuição de recursos naturais e prevenção de poluição) e a 

dimensão econômica, mais especificamente atrelado à economia circular. O indicador 

ainda capta a dimensão social relacionada à motivação e engajamento da população 

necessárias para o sucesso de programas de reciclagem. Apesar das três dimensões de 

sustentabilidade poderem ser representadas pelo indicador, o indicador consegue retratar 

somente níveis intermediários da hierarquia de gestão de resíduos sólidos (reciclagem e 

valorização dos resíduos), pois não incorpora as questões prioritárias de prevenção e 

redução na geração de resíduos.  

Quatorze indicadores (28%) para a etapa ‘disposição final’ foram identificados e 

a grande maioria contempla apenas a dimensão ambiental, mais especificamente aspectos 
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de prevenção de poluição, como ‘Descarga per capita de resíduo sólidos’ e ‘Resíduos 

domésticos destinados ao aterro’. Há três exceções: o indicador ‘Problemas na disposição 

dos resíduos domésticos’, no qual é possível identificar a dimensão social relacionada ao 

bem-estar da população e os indicadores ‘Recuperação e eliminação de resíduos’ e 

‘Valorização e disposição de resíduos’, nos quais, além da prevenção de poluição, há 

outro aspecto da dimensão ambiental relacionado à diminuição de utilização de recursos 

naturais. Os mesmos dois indicadores podem representar a dimensão econômica, no que 

se refere à economia circular e à dimensão social, no aspecto de engajamento da 

população.  

Foram também identificados dez indicadores (20%) utilizados para representar a 

‘geração’ de resíduos. Autores como Yigitcanlar e Dur (2010), Robati, Monavari e Majedi 

(2015), King (2016) e Xu e Coors (2012) utilizam apenas indicadores dessa natureza para 

representar a problemática dos resíduos. Tais autores entendem que eles são de suma 

importância para representar a problemática dos resíduos sólidos, pois a geração de 

resíduos está intrinsecamente ligada ao consumo e, no contexto social contemporâneo, 

esse aspecto representa elemento importante para avaliação da sustentabilidade. De fato, 

há um fluxo muito intenso de produção, consumo e descarte (GONÇALVES-DIAS, 

2015), que impactam negativamente na sustentabilidade local. Porém, existem outros 

aspectos da sustentabilidade relacionados aos RS, que não podem ser captados por esses 

indicadores (por exemplo, prevenção de poluição e governança socioambiental 

democrática e participativa). 

Outra característica analisada foi a capacidade dos indicadores em representar os 

níveis de importância na hierarquia da GRS (alta prioridade: prevenção e não geração; 

média prioridade: ações de reuso, reciclagem e valorização dos resíduos5; baixa 

prioridade: ações de tratamento ou disposição final). Os indicadores que ilustram os 

níveis de baixa prioridade foram os mais frequentes (40%), seguidos daqueles com alta 

(18%) e média prioridade (14%). Somente cinco (10%) SIs contam com um conjunto de 

indicadores apto a retratar os três níveis da hierarquia da GRS, dezenove (38%) 

conseguem sinalizar dois níveis e doze (24%) somente um. Portanto, foi identificada uma 

preferência pela utilização de indicadores e sistemas concentrados na pós geração dos 

 
5 Valorização de resíduos pode ser entendida como “[...] a capacidade de uma cadeia produtiva utilizar os 

resíduos como matéria-prima. Em vez de enviar itens aparentemente inúteis ou encaminhar coprodutos 

para um aterro sanitário, o objetivo passa a ser encontrar utilidade para esses resíduos” (Teodósio; 

Gonçalves-Dias; Santos, 2014, p.237). 
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resíduos. Porém, numa perspectiva da sustentabilidade (uma vez que são estudos de ASL) 

eram esperados um número maior de indicadores dedicados a mensurar os esforços da 

sociedade para prevenção e minimização dos resíduos ou redução da demanda por 

recursos naturais (PELLETIER, 2010). 

Em relação às dimensões de sustentabilidade, a maioria dos sistemas incorpora 

indicadores capazes de representar aspectos para as três dimensões (72.22% dos SI). Há 

maior quantidade de indicadores destinados a captar e retratar aspectos da dimensão 

ambiental (40 indicadores), nomeadamente diminuição de recursos naturais e prevenção 

de poluição. Na dimensão econômica, a grande maioria dos indicadores remetem à 

economia circular, porém há outras duas concepções observadas: ‘Repasse de resíduos 

sólidos coletados para outro município’ e ‘Sistema de coleta eficiente’. Tais indicadores 

denotam um ponto de vista de eficiência financeira. De outro lado, o indicador 

‘Quantidade de resíduos sólidos (entulhos) per capita’ pode indicar processos mais limpos 

de produção econômica e industrial. Foi considerado que 19 indicadores podem 

representar aspectos da dimensão social da sustentabilidade: a) onze indicadores 

incorporam a mobilização da sociedade para valorização, recuperação de resíduos e 

reciclagem; b) quatro deles, ‘Cobertura da coleta de resíduos sólidos’, ‘Frequência de 

coleta de resíduos sólidos’, ‘Problemas na disposição dos resíduos domésticos’ e 

‘Número e porcentagem de residências que apresentam problemas na disposição dos 

resíduos domésticos’, remetem ao bem-estar da sociedade. Além de problemas de saúde 

pública ocasionados pela disposição incorreta dos resíduos, como incômodo provocado 

pelo odor, contato visual e proliferação de vetores (ZHANG; MATSUTO, 2013; 

SIMSEK et al., 2014); c) já os indicadores ‘Produção de RSU por tipo de resíduo’, 

‘Resíduos sólidos coletados por habitante/ano’, ‘Composição do resíduo municipal’ e 

‘Geração de resíduos’ trazem à tona a concepção de justiça social. A composição e a 

quantidade de resíduos gerados por uma sociedade estão intrinsecamente relacionadas à 

renda, cultura e padrão de consumo. Logo, é possível uma análise acerca da equidade 

intrageracional (países desenvolvidos vs. em desenvolvimento, norte vs. sul, população 

urbana vs. rural) e intergeracional.  

A última análise é relacionada ao impacto da abordagem da construção dos 

indicadores (participativos vs. não participativos) no potencial em representar as etapas 

do processo da GRS, os níveis de hierarquia da GRS e as dimensões da sustentabilidade. 

Das ASL participativas, 27,78% apresentaram um conjunto de indicadores apto a captar 

pelo menos 3 elementos da GRS, essa proporção foi menor em ASL não participativas 
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(12,5%). Metade dos sistemas não participativos contam com indicadores para 

representar somente uma etapa da GRS, isso ocorre em menor proporção para os 

processos participativos (27,8%). Analisando a questão da representação dos níveis de 

ordem da hierarquia da GRS, há maior proporção de SI participativos que captam pelo 

menos dois níveis (72,2%) do que não participativos (56,62%). Em relação às dimensões 

de sustentabilidade que devem ser objeto dos indicadores, 77,78% dos SI baseados em 

processos participativos propuseram conjuntos de indicadores capazes de representar 

aspectos das três dimensões da sustentabilidade, essa proporção foi menor em SI não 

participativos (62,5%). 

 

2.7 Considerações finais  

 

Entender como os indicadores de resíduos sólidos foram inseridos em sistemas de 

avaliação de sustentabilidade local tem muita relevância para permitir que novos sistemas 

venham a ser construídos e possam aprender com as limitações e potencialidades dos já 

existentes. A revisão aqui realizada visou identificar e analisar como é que os indicadores 

são utilizados para representar a temática dos RS, considerada de alta complexidade para 

a tomada de decisão de gestores públicos e privados. 

Da investigação destaca-se que mais de 80% dos SI de ASL apresentam no 

máximo três indicadores para representar toda complexidade dos RS. Dessa forma, o 

conjunto de indicadores não é capaz de captar e representar todas as etapas da GRS. De 

fato, os resultados apontam que a maioria dos SI (80,5%) são aptos a representar, no 

máximo, duas dessas etapas. As etapas da GRS foram organizadas em níveis de prioridade 

(hierarquia da GRS) e os resultados mostraram que a maioria dos indicadores utilizados 

são dedicados a ilustrar os níveis de baixa prioridade (somente cinco SI contam com um 

conjunto de indicadores apto a retratar os três níveis da hierarquia da GRS). Em relação 

às dimensões de sustentabilidade, 72.22% dos SI contam com indicadores capazes de 

captar aspectos das três dimensões (econômica, ambiental e econômica). Foram 

encontradas evidências de que o processo participativo influencia positivamente na 

capacidade dos conjuntos de indicadores representar a complexidade da GRS e sua 

conexão com a sustentabilidade.     

Algumas recomendações gerais são aqui delineadas para a inclusão mais 

apropriada de indicadores de RS nos sistemas de indicadores para avaliação de 

sustentabilidade local:  
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a) com base nos princípios de sustentabilidade é recomendável que o SI capte, 

através de seus indicadores de RS, aspectos de diminuição de utilização de recursos 

naturais e de prevenção de poluição (dimensão ambiental); adaptação à economia 

circular, eficiência financeira e de produção mais limpa (dimensão econômica); além dos 

aspectos de bem-estar e de justiça social (dimensão social);  

b) é recomendável que os SI contemplem todos os níveis de importância da 

hierarquia da GRS, desde a utilização de tecnologias caracterizadas como fim de tubo 

(end of pipe) até questões de mudanças paradigmáticas de não geração. Através da 

metanálise do SI, a tendência é que ele amadureça interativamente com a GRS e que cada 

vez menos indicadores da base da ordem da hierarquia da GRS sejam utilizados;  

c) c) é recomendável que todas as etapas do processo da GRS sejam 

contempladas, pois todas apresentam relação com aspectos da sustentabilidade. 

Um dos temas para estudos futuros pode ser o desenvolvimento de um conjunto 

de indicadores comuns de GRS para integrar-se ao SI local. Esta lista comum deve ser 

sempre complementada pelas especificidades de cada contexto local, em particular se os 

resíduos forem um fator crítico para a sustentabilidade local. Outra recomendação para 

estudos futuros é a investigação sobre a complementação dos indicadores de RS outras 

áreas da sustentabilidade, dentro dos SI, sob uma abordagem de avaliação integrada (não 

reducionista e fragmenta em pilares sujeita ao efeito de trade-offs).  
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CAPÍTULO 3 

INDICADORES PARA FATORES CRÍTICOS À SUSTENTABILIDADE 

LOCAL: EXPLORANDO A PARTICIPAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS NO 

CASO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

 

 

 

Resumo: Este artigo explorou o processo participativo de construção de um 

sistema de indicadores para um fator crítico resíduos sólidos à sustentabilidade local. 

Foram realizados estudos de caso em três municípios brasileiros. Apesar dos resíduos 

sólidos serem um fator crítico nas três localidades houve variabilidade no ranking dos 

indicadores para cada município, o que corrobora a ideia de que a complexidade local 

para o fator crítico à sustentabilidade não pode ser avaliada por um sistema padronizado 

de indicadores. Os estudos de caso também revelaram preferência por indicadores 

voluntários e insuficiência dos indicadores técnicos para abarcar os aspectos considerados 

relevantes para a análise do fator crítico nos municípios. O resultado evidenciou a 

importância de inserção das várias partes interessadas na construção de indicadores para 

o fator crítico à sustentabilidade local a fim de proporcionar uma visão coerente com a 

percepção da realidade e com as necessidades específicas da comunidade a que se 

destinam os indicadores. 

Palavras chave: indicadores de sustentabilidade; indicadores voluntários; sistema 

participativo de indicadores. 

 

Abstract: This paper explored the participatory process of building a system of 

indicators for a critical factor of solid waste to local sustainability. Case studies were 

carried out in three Brazilian municipalities. Although solid waste is a critical factor in 

the three locations, there was variability in the ranking of indicators for each municipality, 

which corroborates the idea that the local complexity for the critical factor to 

sustainability cannot be assessed by a standardized system of indicators. The case studies 

also revealed a preference for voluntary indicators and insufficiency of technical 

indicators to cover the aspects considered relevant for the analysis of the critical factor in 

the municipalities. The work highlighted the importance of inserting the various 

stakeholders in the construction of indicators for the factor critical to local sustainability 

in order to provide a view consistent with the perception of reality and with the specific 

needs of the community to which the indicators are intended. 

Key words: sustainability indicators; voluntary indicators; participatory indicator 

system. 
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3.1 Introdução 

 

A avaliação da sustentabilidade pode ser considerada como qualquer processo que 

direciona a tomada de decisão em contextos de políticas, planos, programas, projetos ou 

atividades (BOND; MORRISON-SAUNDERS, 2011; RAMOS, 2019). Os trabalhos 

sobre avaliação de sustentabilidade têm aumentado exponencialmente nas últimas 

décadas (ver Bond; Morrison-Saunders; Pope, 2012), assim como sobre o uso de 

indicadores nos processos de avaliação e monitoramento (HOLMAN, 2009; TANGUAY 

et al., 2010). O desenvolvimento sustentável requer um sistema elaborado de informações 

que considere que a complexidade da realidade seja operacionalizada na tomada de 

decisão. E os indicadores de sustentabilidade podem ser ferramentas fundamentais nesse 

processo (MEADOWS, 1998; BOSSEL, 1999; VALENTIN; SPANGENBERG, 2000; 

SPANGENBERG, 2002), contribuindo na provisão de informações para planejamento, 

monitoramento e avaliação (RYDIN; HOLMAN; WOLF, 2003; WAAS et el, 2014). 

Porém, esses sistemas são compostos por vários aspectos da sustentabilidade e o 

número de indicadores utilizados, por sua natureza redutiva, pode não ser suficiente para 

representar questões críticas à sustentabilidade local e apoiar a tomada de decisão 

correlata. Entre esses fatores críticos à sustentabilidade, podemos citar: a) o risco de seca 

em localidades do norte da África (AHMADALIPOURA et al, 2019; b) o risco de 

desertificação na Ásia Central (JIANG et al, 2019); c) as inundações para localidade da 

Europa, Ásia, América Latina e África (DOUGLAS, 2017); e d) os resíduos sólidos para 

muitos países do sul da Ásia, Oriente Médio, África e América Latina (KAZA et al.l, 

2018; BJERKLI, 2015; SAMSON, 2015).  

Idealmente, os sistemas de indicadores de sustentabilidade procuram incorporar, 

de maneira ponderada, cada um dos aspectos da sustentabilidade relativos a um 

determinado contexto ou objeto de avaliação (UNITED NATIONS, 2007). Contudo, esta 

abordagem é difícil de concretizar devido ao número de indicadores, à diversidade e 

complexidade dos sistemas naturais e humanos a avaliar (OECD, 2008), à necessidade de 

desenvolver ferramentas de avaliação equilibradas em termos temáticos (UNITED 

NATIONS, 2007), e dos recursos necessários para desenvolver e manter os sistemas de 

avaliação. Por outro lado, dispor de um sistema simultaneamente, balanceado e detalhado, 

pode parecer um contrassenso, significa que avaliar fatores críticos à sustentabilidade 

local na profundidade desejável pode constituir um desafio de difícil concretização. 

Apesar da importância deste desafio de generalização e equilíbrio temático da avaliação 
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versus focagem num tema particularmente crítico de sustentabilidade, evitando 

avaliações superficiais, existe uma lacuna de investigação sobre este tópico, sendo 

escassa a literatura que analisa esta questão.   

Assim, este capítulo tem como principal objetivo explorar o processo participativo 

de construção de um sistema de indicadores para um fator crítico à sustentabilidade local. 

Através de um processo participativo adotado em três casos de estudo associados a 

municípios brasileiros, é analisado o tema resíduos sólidos como fator crítico de 

sustentabilidade local. 

Para as localidades estudadas, os indicadores de sistemas generalizados e 

balanceados não seriam suficientes para representar a complexidade de um tema crítico à 

sustentabilidade local, os resíduos sólidos. Nesses municípios, a questão dos resíduos 

sólidos é complexa (envolve aspectos ambientais, sociais, de governança e de gestão) e a 

utilização de somente dois ou três indicadores6 negligenciaria o monitoramento do 

progresso de aspectos relevantes, refletindo na tomada de decisão rumo à sustentabilidade 

local. Nessa mesma perspectiva, a focagem num tema particularmente crítico de 

sustentabilidade está atrelada ao conhecimento sobre a realidade do local e uma 

abordagem participativa de construção de indicadores possibilita um maior entendimento 

de suas especificidades, considerando os contextos político, institucional e cultural. 

 

3.1.1 A participação em sistemas de avaliação de sustentabilidade 

 

Historicamente, o desafio da avaliação do desenvolvimento sustentável instigou a 

concepção de muitos indicadores, que por vezes ficam restritos à utilização dos próprios 

atores participantes da sua elaboração (RINNE; LYYTIMÄKI; KAUTTO, 2012). Há 

casos em que as propostas da “indústria de indicadores” (RYDIN; HOLMAN; WOLF, 

2003; GIBSON, 2006; MICKWITZ; MELANEN, 2009) são abandonadas ao final do 

projeto, sem nem ao menos terem sido implementadas (MICKWITZ; MELANEN, 2009). 

Isso pode ser explicado, segundo Rydin, Holman e Wolf (2003), dentre outros fatores, 

pela falta de conhecimento sobre a realidade do local. Torna-se, portanto, evidente a 

importância em envolver a comunidade a quem se destinam os indicadores (SINGH et 

al., 2012), uma vez que cada processo de avaliação de sustentabilidade deve ser feito sob 

 
6 Em revisão sistemática da literatura sobre sistemas de indicadores de sustentabilidade local, (ver capítulo 

2) fica evidenciado que 80% dos artigos localizados apresentam somente um, dois ou três indicadores para 

representar os aspectos dos resíduos sólidos. 
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medida para o contexto em que está sendo desenvolvido (BOND; MORRISON-

SAUNDERS; POPE, 2012).  

A participação dos atores sociais no processo de construção de indicadores de 

desenvolvimento sustentável é considerada, por diversos autores, fundamental para a 

consolidação de ferramentas de avaliação de sustentabilidade (BELL; MORSE, 2001; 

REED; FRASER; DOUGILL, 2006; RAMOS; CAEIRO, 2010). O envolvimento das 

partes interessadas reforça a legitimidade e a relevância da ferramenta (ver Hardi; Zdan, 

1997) e pode melhorar a qualidade das decisões por fornecer informações mais completas 

(REED, 2008).  

As partes interessadas têm sido crescentemente envolvidas no desenvolvimento 

de sistemas de indicadores para avaliação da sustentabilidade local, como exemplo, na 

Irlanda (KELLY; MOLES, 2002), Líbano (NADER; SALLOUM; KARAM, 2008), 

Reino Unido (TURCU 2012; TURCU, 2013), Austrália (COX et al, 2010; GRAYMORE, 

2014) e em Portugal (MASCARENHAS et al, 2010; MORENO PIRES; FIDÉLIS; 

RAMOS, 2014; MASCARENHAS; NUNES; RAMOS, 2014).  

No sentido de tornar as informações sobre a realidade local ainda mais completas, 

há a possibilidade de envolvimento dos atores sociais ao longo de todo o processo de 

avaliação (e não apenas nas etapas iniciais da construção de indicadores) ao utilizar 

indicadores voluntários (COUTINHO et al, 2017). Os indicadores voluntários são 

coletados e avaliados voluntariamente pelas partes interessadas. Podem complementar o 

monitoramento convencional e abranger diferentes fases dos processos de avaliação de 

sustentabilidade (MASCARENHAS, NUNES E RAMOS 2014; RAMOS et al. 2014; 

RAMOS, 2019; DOMINGUES; LOZANO; RAMOS, 2018). São indicadores que 

possibilitam integrar o conhecimento tradicional local à ferramenta de avaliação 

(HUNSBERGER; GIBSON; WISMER, 2005). 

 

3.2 Casos de estudo 

 

Os três municípios estudados, Nobres, Sapezal e São José do Rio Claro localizam-

se no Estado do Mato Grosso, região Centro-Oeste do Brasil (Figura 3.1). A cidade de 

Nobres é próxima ao Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, uma importante 

Unidade de Conservação do bioma Cerrado. Já Sapezal e São José do Rio Claro 

localizam-se numa área transitória entre o Cerrado e a Amazônia.  
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Fig. 3.1: Localização dos municípios estudados 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

São municípios de pequeno porte (menos que 20 000 habitantes), com Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH-M abaixo da média nacional (0,755) e Produto Interno 

Bruto - PIB per capta pouco acima da média do Brasil (cerca de R$31.833,50), com 

exceção de Sapezal que apresenta um PIB per capta 3,5 vezes maior que a média nacional, 

aproximadamente. Uma descrição desses municípios é fornecida na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1: Características sociodemográficas dos municípios estudados. 

  Nobres São José do Rio Claro Sapezal 

Território (km2) 3.911,85 4.533,01 13.642,30 

População 15.002 17.124 18.09 

Principal atividade 

econômica 

Indústria de cimento e 

calcáreo 

Extrativismo vegetal Agronegócio 

(soja) 

PIB per capta R$35.667,87 R$33.865,26 R$113.763,91 

IDH -M 0,699 0,682 0,732 

Fonte: IBGE (2019) 

 

Os três municípios apresentam problemas de saneamento básico e limpeza 

pública. Menos da metade dos domicílios dos municípios estudados tem esgotamento 
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sanitário adequado7 (em São José do Rio Claro apenas 3,7% dos municípios tem 

esgotamento sanitário adequado); menos de 20% das residências estão localizadas em 

vias públicas com urbanização adequada8 (em Sapezal esse valor chega a 3,3%). 

Os indicadores de gestão de resíduos sólidos foram fundamentais para a escolha 

dos munícipios como casos de estudo para esse trabalho. Destacando-se, por exemplo, o 

fato de que os resíduos sólidos desses municípios são destinados para lixões a céu aberto, 

sem licença ambiental, nos quais ainda há presença de pessoas catando materiais 

recicláveis (IBGE, 2019, SNIS, 2017).   

Além de Nobres, Sapezal e São José do Rio Claro, outros municípios 

apresentavam os indicadores selecionados para a escolha dos casos de estudo. A lista de 

municípios foi apresentada aos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do 

Mato Grosso e, nos três municípios supracitados, os resíduos sólidos foram considerados 

um fator crítico à sustentabilidade. Portanto, os critérios considerados para a seleção dos 

casos de estudo foram: a) ter lixão a céu aberto; b) ter pessoas catando no lixão; e c) ser 

considerado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado um município onde os resíduos 

sólidos são um fator crítico para a sustentabilidade local. 

 

3.3 Métodos 

 

Para explorar a construção de um sistema de indicadores para fatores críticos que 

integre um sistema de avaliação de sustentabilidade local optou-se por uma abordagem 

de pesquisa de métodos mistos (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2009), a partir de 

estudos de casos múltiplos (YIN, 2009) nos municípios de Nobres, Sapezal e São José do 

Rio Claro. Atores sociais locais participaram da definição dos objetivos e construção dos 

indicadores em workshops participativos. A importância da participação pública na 

construção de indicadores de sustentabilidade local está amplamente discutida na 

literatura (ver Fraser et al., 2006; Mickwitz et al., 2006; Reed; Fraser; Dougill, 2006; 

Rosenström; Kyllönen, 2007). A adoção de workshops participativos como método para 

o envolvimento dos stakeholders pode ser observado nos trabalhos de Nader, Salloum e 

Karam (2008), Coelho et al, 2010, Mascarenhas et al (2010), Marques et al (2013), dentre 

outros. 

 
7 Esgotamento sanitário do tipo rede geral de esgoto ou fossa séptica.  
8 Presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio. 
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A construção dos indicadores se deu a partir de objetivos de planejamento, gestão 

e monitoramento do fator crítico resíduos sólidos. Nesse estudo optou-se pela não 

utilização de objetivos provenientes de instrumentos de planejamento institucionalizados 

(e.g. Política Nacional). Visando fortalecer o reconhecimento do que é importante sobre 

o tema para o local, os objetivos foram definidos pelos próprios participantes dos 

workshops. Para tanto, o método utilizado foi uma versão adaptada do Ketso® Workshop 

Planner (KETSO, 2018), que permite uma participação mais produtiva das pessoas na 

atividade (TIPPETT, 2013). Em outras palavras, esse método é mais eficaz do que ter 

algumas pessoas simplesmente conversando durante uma reunião, pois todos podem 

trabalhar em suas ideias em paralelo, evitando problemas como intimidação, imposição 

de ideias, entre outros. O método (ou sua versão adaptada) já foi utilizado em diferentes 

tipos de workshops participativos, nomeadamente: a) no planejamento do turismo em 

regiões como Curdistão e na Nova Zelândia (SARKY; WRIGHT; EDWARDS, 2016; 

WENGEL, MCINTOSH, COCKBURN-WOOTTEN; 2019), b) para compartilhar 

conhecimento sobre práticas de água potável no Peru (FURLONG; TIPPETT, 2013), c) 

para discutir a pobreza na Rússia (IVASHINENKO, 2014), d) para dar visibilidade a 

opinião de professoras sauditas (ALABBASI; STEMA, 2018), e com outras finalidades. 

Para a construção dos indicadores, os participantes tiveram acesso a uma lista de 

indicadores identificados em revisão de literatura (discutida de forma detalhada no 

Capítulo 2). A essa lista, podiam ser adicionados indicadores pelos participantes para 

representar os objetivos definidos por eles. Para o ranqueamento dos indicadores, foram 

utilizados questionários estruturados (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2009), 

organizados na forma de lista de indicadores, que foram respondidas presencialmente nos 

workshops participativos9. Um passo a passo da metodologia está descrito a seguir: 

 

Passo 1: Identificação dos atores chave dos municípios.  

 

A fim de contribuir para uma visão mais ampla das peculiaridades do local e 

representar a variabilidade de percepções da sociedade sobre um mesmo problema, 

representantes de vários setores da sociedade foram convidados para participar dos 

workshops, a Tabela 3.2 apresenta a síntese dos participantes. 

 

 
9 Material suplementar disponível nos Apêndices B, C e D 
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Tabela 3.2: Número de participantes, por grupo de stakeholder e cidade 

Perfil dos participantes  Nobres 
São José do 

Rio Claro 
Sapezal 

Ministério público Ministério Público local 1 0 1 

Administração local 

Prefeitura 1 0 0 

Secretaria de Administração 1 0 1 

Secretaria de Meio Ambiente 2 1 0 

Secretaria de Educação 1 0 7 

Secretaria de Turismo 1 0 0 

Secretaria de Obras 1 1 0 

Secretaria de Finanças 1 0 1 

Secretaria de Saúde 1 4 1 

Secretaria de Assistência 

Social 
0 1 3 

Associação de catadores Associação de Catadores 1 0 0 

Sociedade civil 

organizada 

Conselho Municipal de Saúde 4 0 0 

Conselho Municipal de 

Turismo 
1 0 0 

Rotary 0 3 0 

Poder legislativo 
Câmara Municipal de 

Vereadores 
0 2 0 

Total 16 12 14 

Fonte: Elaboração própria 

 

Embora vários setores da sociedade tenham sido convidados para os workshops, 

a maior parte dos participantes foram representantes do governo local. Somente em 

Nobres houve uma participação mais representativa da sociedade civil. Em nenhuma das 

localidades houve a participação de magistrados, mídia, ONGs ou academia. A 

dificuldade de participação de membros das cooperativas de catadores também foi 

evidenciada, seja pela restrição de meios de comunicação (e.g. e-mail ou mensagem de 

texto) ou pela dificuldade deles se ausentarem da jornada de trabalho. 

 

Passo 2: Apresentação do âmbito da pesquisa e conceitos básicos 

 

 Seguindo a abordagem de Mascarenhas, Nunes e Ramos (2015) e Mascarenhas 

et al (2016), foi realizada uma apresentação sobre o conceito de indicador e seu uso para 

a avaliação de sustentabilidade, utilizando linguagem não técnica. Além disso, foram 

delimitados os objetivos dos workshops e as principais tarefas que seriam desenvolvidas 

pelo grupo. O objetivo dessa apresentação foi promover uma linha de base comum sobre 

os assuntos que seriam discutidos e potencializar o envolvimento dos participantes nas 

etapas subsequentes.  
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Passo 3: Definição dos objetivos para a gestão de resíduos  

 

Em cada cidade, os participantes foram organizados em grupos de 4 a 6 pessoas, 

formados preferencialmente por representantes de setores diferentes, a fim de fomentar 

uma discussão sob diferentes pontos de vista. A finalidade desta primeira sessão do 

workshop foi definir, de forma participativa, os objetivos da gestão dos resíduos sólidos 

para cada município. Para isso, foi utilizada uma versão adaptada10 do Ketso®, no qual 

os principais aspectos sobre os resíduos sólidos formaram os galhos temáticos 

(selecionados pelos próprios participantes). A adaptação realizada para o workshop 

(Figura 3.2) está relacionada aos significados das cores das folhas: folhas marrons (alusão 

à terra) significaram "o que já está sendo feito” no município em relação a cada galho 

temático (e.g. disposição final de resíduos); verde (alusão as folhas novas) significaram 

"possibilidades/necessidades futuras" em relação a cada galho; cinza (referência às 

nuvens) significaram "desafios" para cada “possibilidades/necessidades futuras”. Por fim, 

na sequência foi solicitado que os participantes alocassem folhas amarelas (referência à 

luz do sol), que representaria os pontos mais importantes de serem considerados 

(“iluminados”). Todos os grupos apresentaram suas folhas amarelas e as ideias mais 

frequentes, em plenário, foram transformadas nos objetivos da gestão dos resíduos sólidos 

do município. 

 

Fig. 3.2 - Versão adaptada do Ketso® para o workshop participativo 

             
              Fonte: Própria 

 
10 A metodologia Ketso utiliza a metáfora de uma árvore para organizar os pensamentos de um grupo. Os 

participantes devem dispor “folhas” que reflitam sua experiência em galhos temáticos sobre uma superfície 

de feltro. As folhas são divididas em cores diferentes para representar significados diferentes (e.g. objetivos, 

desafios, soluções, possibilidades futuras). Esses significados podem ser adaptados para contextos 

diferentes. 



72 

 

Passo 4: Ranqueamento dos indicadores  

 

O processo de ranqueamento dos indicadores teve como ponto de partida os 

objetivos da gestão de resíduos sólidos em cada município estudado (passo anterior). Uma 

lista de indicadores (Quadro 3.1) foi elaborada a partir de revisão de literatura e 

organizada em duas categorias: Indicadores técnicos e indicadores voluntários. Os 

participantes foram instruídos a propor novos indicadores para que todos os objetivos 

fossem cobertos (assim como realizado por Coelho et al., 2010 e Ferreira et al., 2018). 

Em seguida, os participantes foram convidados a avaliar a lista de indicadores 

segundo o critério de Relevância (ver Ramos; Caeiro, Melo, 2004) que, no caso, referiu-

se à pertinência do indicador para monitorar algum dos objetivos propostos. Foi utilizada 

uma escala variando de 1 (relevância muito baixa) a 5 (relevância muito elevada). O 

respondente poderia ainda selecionar 0 (não se aplica) e NS (não sabe).  

Para realizar o ranqueamento, os indicadores foram classificados por um score11 

relacionado à frequência das respostas. Para cada indicador podia ser atribuído um score 

de 0 a 1, calculado através da agregação das avaliações individuais, representando uma 

medida geral de relevância do indicador. Quanto mais próximo de 1, maior o número de 

pessoas que atribuíram relevâncias elevadas.  

 

Quadro 3.1: Lista com código e nome dos indicadores. 

Cód. Nome do Indicador  

IV1 Odor proveniente do lixão 

IV2 Lixo depositado na área externa (via de acesso) ao lixão 

IV3 Lixo transportado pela água da chuva/ enxurrada 

IV4 Presença de animais (urubus/ pássaros) nas proximidades do lixão 

IV5 Presença de animais (roedores, insetos) nas proximidades do lixão 

IV6 Presença de animais (cachorro, cavalo, gado) no lixão 

IV7 Presença de pessoas catando no lixão 

IV8 Disposição de resíduos por terceiros (e não por veículo autorizado pela prefeitura) no lixão 

IV9 Depósito de lixo em terreno baldio em área urbana ou rural 

IV10 Disposição de lixo no local inadequado (fora da lixeira, na rua, na calçada) 

IV11 Uso de veículo não apropriado para a coleta 

IV12 Falta de uso de equipamentos de proteção pelos coletores/ garis  

IV13 Queima de lixo  

IV14 Disposição de resíduos infectantes no lixão (resíduos de clínicas veterinárias, farmácias, hospitais, etc) 

IV15 Disposição de resíduos de construção e demolição no lixão 

IV16 Depósito com acúmulo de resíduos de construção e demolição em terreno baldio em área urbana ou rural 

IV17 Disposição de resíduos gerados em atividades agropecuárias e silvicultura no lixão 

IV18 Depósito com acúmulo de resíduos gerados em atividades agropecuárias e silvicultura 

IV19 Disposição de produtos eletroeletrônicos no lixão 

IV20 Depósito com acúmulo de produtos eletroeletrônicos em terreno baldio em área urbana ou rural 

IV21 Disposição de pneus no lixão 

 
11 O score (S) foi calculado pela normalização (0 a 1) do resultado da equação: 𝑆 =

1

𝑛
∑ 𝑅𝑗
𝑛
𝑗=1 , Onde 𝑅𝑗 

representa a relevância do indicador com respeito a cada respondente j  ( 1,..., j n= ). 



73 

 

IV22 Depósito com acúmulo de resíduos de pneus em terreno baldio em área urbana ou rural 

IV23 Disposição de pilhas e baterias (inclusive automotivas) no lixão 

IV24 Depósito com acúmulo de pilhas e baterias (inclusive automotivas) em terreno baldio em área urbana ou rural 

IV25 Satisfação com a qualidade/ limpeza do serviço de coleta 

IV26 Satisfação com a frequência do serviço de coleta 

IV27 Satisfação com a frequência da coleta seletiva 

IV28 Satisfação com a qualidade/ limpeza da coleta seletiva 

IT29 Disposição dos resíduos sólidos  

IT30 Descarga per capta de resíduos sólidos  

IT31 Problemas na disposição dos resíduos domésticos 

IT32 Eliminação dos resíduos sólidos em aterros controlados 

IT33 Existência de unidades de processamento dos resíduos sólidos, tipo aterro sanitário 

IT34 Resíduos domésticos destinados ao aterro 

IT35 Proporção de resíduos sólidos processados pelo aterro 

IT36 Prioridade de encaminhamento para o aterro sanitário 

IT37 Aterro em concordância com a norma 

IT38 Qualidade do aterro 

IT39 Recuperação e eliminação de resíduos 

IT40 Valorização (reutilização) e disposição de resíduos 

IT41 Geração de resíduos 

IT42 Produção de RSU por tipo de resíduo 

IT43 Resíduos sólidos coletados por habitante/ano 

IT44 Quantidade de resíduos sólidos (entulhos) per capita (hab./dia) 

IT45 Quantidade de resíduos de podas per capita (hab./dia) 

IT46 Composição do resíduo municipal 

IT47 Tipo de administração (gestão de resíduos sólidos) 

IT48 Apresentação do relatório do programa de reciclagem 

IT49 Disponibilidade de política e gestão de resíduos sólidos 

IT50 Período de envolvimento em programas de reciclagem 

IT51 Área de aterro dos resíduos sólidos 

IT52 Existência de projetos comunitários de reciclagem 

Nota: IV = Indicadores voluntários; IT = Indicadores técnicos 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.4 Resultados  

 

3.4.1 Objetivos propostos para a gestão de resíduos  

 

Os workshops promoveram intensa discussão sobre os resíduos sólidos nos 

municípios e permitiram aos atores chave envolvidos a elaboração de objetivos para os 

sistemas de gestão dos resíduos sólidos de cada uma das localidades (Quadro 3.2). É 

possível observar que a maioria dos objetivos foram similares entre os três municípios, 

apesar das diferentes características destes territórios e da composição dos atores que 

participaram dos workshops, evidenciando convergências de prioridades. 
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Quadro 3.2: Objetivos identificados nos workshops participativos, por município. 

 Nobres  São José do Rio Claro Sapezal 

Objetivo 1 
Destinar os resíduos para aterro 

sanitário 

Destinar os resíduos para 

aterro sanitário 

Construir aterro sanitário no 

município 

Objetivo 2 
Estabelecer um programa de 

coleta seletiva 

Implementar projeto de coleta 

seletiva 

Ampliar o programa de coleta 

seletiva 

Objetivo 3 
Implementar um programa de 

educação ambiental 

Implementar um programa de 

educação ambiental 

Implementar um programa de 

educação ambiental 

Objetivo 4 
Criar uma estação de 

compostagem 

Criar uma unidade de triagem 

e compostagem 

Criar um projeto de 

compostagem 

Objetivo 5 
Instituir uma associação de 

catadores 

Criar um Fundo de Meio 

Ambiente 

Ampliar as oficinas de 3R’s no 

município 

Objetivo 6 
Destinar adequadamente os 

resíduos de construção civil 

Disponibilizar lixeiras 

coletivas (para a separação de 

materiais recicláveis) 

Aplicar multas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.4.2. Ranqueamento dos indicadores 

 

Embora os resultados dos workshops tenham apresentado convergência na 

definição dos objetivos para os SIs dos municípios, o mesmo não ocorreu com o 

ranqueamento dos indicadores (Figura 3.3).  
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Fig. 3.3: Ranking dos indicadores por município 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Dos 52 indicadores da lista (Figura 3.3), apenas quatro (IV4, IV5, IV9 e IT41) 

aparecem entre os TOP 20 dos três municípios.  Dos quatro indicadores, três são 

indicadores voluntários (IV4, IV5 e IV9), assim como a maioria dos indicadores que 

compõem os TOP 20 mais relevantes nos três municípios (Figuras 3.4, 3.5 e 3.6).  

 

Fig. 3.4: Indicadores mais relevantes do município de Nobres – TOP 20 mais frequentes 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nota:***indicadores comuns aos três municípios 
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Fig. 3.5: Indicadores mais relevantes do município de Sapezal – TOP 20 mais frequentes 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nota:***indicadores comuns aos três municípios 

 

 

Já em Sapezal, dentre os cinco mais relevantes, há três indicadores técnicos e dois 

voluntários (Figura 3.5). O mesmo cenário foi observado município de São José do Rio 

Claro, dentre os cinco indicadores mais relevantes, há três indicadores técnicos e dois 

voluntários (Figura 3.6). 
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Fig. 3.6: Indicadores mais relevantes do município de São José do Rio Claro – TOP 20 mais frequentes 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nota:***indicadores comuns aos três municípios 

 

 

3.5 Discussão 
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Disposição de resíduos por terceiros…

Problemas na disposição dos…

Presença de roedores/insetos nas…

Proporção de resíduos sólidos…

Quantidade de entulhos per capita…

Satisfação com a frequencia do…

Quantidade de resíduos de podas per…

Presença de urubus/ pássaros nas…

Composição do resíduo municipal

Geração de resíduos***

Resíduos sólidos coletados por…

Disposição de resíduos de…

Depósito de lixo em terreno baldio…

Descarga per capta de resíduos sólidos

Queima de lixo

Satisfação com a qualidade/ limpeza…
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Nos casos estudados, a definição participativa dos objetivos possibilitou que as 

preocupações da sociedade local fossem contempladas. Para exemplificar, pode-se citar 

que grande parte da preocupação dos participantes estava atrelada ao cumprimento da 

legislação, mais especificamente da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e isso 

influenciou bastante na definição dos objetivos. Nas discussões dos grupos apareceram 

os temas da disposição final e da necessidade de aumentar a reciclagem e essas 

preocupações dos participantes foram contempladas por objetivos. Os participantes das 

três cidades discutiram a viabilidade de se montar um consórcio entre municípios para 

atender a PNRS (estabeleceu o prazo limite de agosto de 2014 para que os municípios 

encerrem a disposição dos resíduos sólidos urbanos nos lixões a céu aberto12). Da mesma 

forma, discutiram a necessidade de implantar programas de coleta seletiva13 para que os 

municípios garantissem acesso aos recursos financeiros da União (direcionamento da 

PNRS).  

 

3.5.2 Indicadores (técnicos e voluntários) para fatores críticos 

  

Os sistemas de avaliação da sustentabilidade local, tradicionalmente, são 

compostos por indicadores, organizados em dimensões, temas ou áreas (SPILANIS et al, 

2009; TANGUAY et al., 2010; SANTANA-MEDINA et al., 2013). E cada uma dessas 

categorias é composta por um número limitado de indicadores que devem representar os 

principais aspectos a serem monitorados no processo de avaliação. Isso implica na 

necessidade de escolher poucos indicadores para representar toda a complexidade 

envolvida em cada tema, o que para muitos temas é difícil de concretizar. E, 

particularmente, para temas críticos à sustentabilidade local essa é uma limitação. Isso foi 

observado nos estudos de caso. Para exemplificar, nos três municípios analisados, a 

reciclagem de resíduos está atrelada a questões de vulnerabilidade social (e.g. pessoas 

catando materiais recicláveis no lixão), existência de associação de catadores, assim como 

de catadores autônomos e independentes. Em sistemas de indicadores tradicionais de 

 
12 Nobres, Sapezal e São José do Rio Claro, juntam-se a mais de 3 300 municípios brasileiros que ainda 

dispõem os resíduos em lixões ou aterros controlados. De fato, a implementação de algumas fases da PNRS 

para pequenos municípios é um desafio ainda maior e estão relacionadas à falta de capacidade técnica e 

gerencial da equipe local além da pequena capacidade financeira dos municípios para cumprimento das 

exigências e implementação da PNRS, especialmente na fase inicial (como observado por Cetrulo et al, 

2018; Chaves, Santos Jr e Rocha, 2014). 
13 Apenas 18% dos municípios brasileiros têm programa de coleta seletiva e mesmo nesses a taxa de 

reciclagem é bastante baixa (ver Cetrulo et al., 2018 e Rebehy et al. 2017). 
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avaliação de sustentabilidade local, essas questões não fariam parte do sistema (ver 

Capítulo 2). 

Além disso, os casos de estudo evidenciaram que, apenas os indicadores técnicos 

não seriam suficientes para abarcar os aspectos considerados relevantes para a análise do 

fator crítico nos municípios de Nobres, São José do Rio Claro e Sapezal. Considerando 

os TOP20 para as três cidades, é possível observar a presença de indicadores relacionados 

à presença de urubus/pássaros nas proximidades do lixão (IV 4), presença de 

roedores/insetos nas proximidades do lixão (IV 5) e o depósito de lixo em terreno baldio 

(IV 9). E esses indicadores não foram encontrados em outros sistemas de avaliação da 

sustentabilidade local (ver Capítulo 2), ou seja, se fossem utilizados somente indicadores 

técnicos, e sem o foco nos fatores críticos, esses temas não seriam avaliados.  

 Ainda em relação aos indicadores voluntários, foi possível observar preferência 

dos participantes por este tipo de indicador. Através dos diálogos entre a equipe de 

investigação e os participantes foi possível observar que: a) a linguagem desse tipo de 

indicador está mais próxima das pessoas e mais fácil de compreender; b) as pessoas se 

identificam mais com esse tipo de indicador, pois eles traduzem aspectos importantes do 

cotidiano daquela comunidade. Além disso, não foram observadas relações entre 

preferência por indicadores voluntários e a composição das partes interessadas no 

workshop. Mesmo na cidade de Sapezal (quase todos participantes eram representantes 

do governo), 75% dos indicadores no TOP 20 foram voluntários. Mas, é importante 

destacar que em Nobres (participação maior da sociedade civil) 85% dos indicadores 

foram voluntários.  

Sobre os indicadores do TOP20 para as três cidades, foi possível observar a 

presença de indicadores comuns a outros sistemas de indicadores destinados a realizar 

uma avaliação holística da sustentabilidade de uma localidade. Por exemplo, o indicador 

referente a geração de resíduos (IT41), também é encontrado em sistemas elaborados a 

partir de processos participativos, tais como: Nader, Salloum e Karam (2008) para 

localidades no Líbano, Cox et al. (2010) na Austrália, Chávez-Cortés e Maya (2010) no 

México, Castellani e Sala (2013) na Itália, Sui-Qui e Leng (2015) na China e King (2016) 

nos Estados Unidos.  

E, por último, é importante destacar a grande variação no ranqueamento dos 

indicadores para as três cidades estudadas. Visando soluções para os problemas, isso 

reforça a argumentação de que a complexidade local para um tema crítico à 

sustentabilidade não pode ser avaliada por um sistema padronizado de indicadores (ver 
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Moreno-Pires, Fidélis e Ramos, 2014). Cada município apresenta uma realidade única, 

no que se refere às condições ambientais, aspectos socioeconômicos, de governança, 

políticos e culturais.  

 

3.5.3 Considerações sobre o processo participativo 

  

As principais vantagens da participação dos atores chave na construção do sistema 

de indicadores dizem respeito à inclusão dos aspectos localmente relevantes para aquela 

sociedade e o aumento da capacidade de atuação na comunidade, como reflexo de maior 

envolvimento das pessoas com as questões locais (FRASER et al., 2006). Tais vantagens 

são ainda mais expressivas no caso de um sistema de indicadores para um fator crítico à 

sustentabilidade local, uma vez que esse fator impacta a vida das pessoas que ali residem 

de diferentes formas, dependendo da localidade na qual a pessoa reside no município e 

das características do território, do grau de vulnerabilidade social, condições 

socioeconômicas. O estudo de caso em Nobres exemplifica esse fenômeno, dois 

indicadores estavam disponíveis para representar a questão dos resíduos de construção 

civil, sendo que o primeiro, ‘disposição de resíduos de construção e demolição no lixão’ 

(IV15), foi avaliado pelos moradores como sendo de baixa relevância e o segundo, 

‘acúmulo de resíduos de construção e demolição em terreno baldio’ (IV16), foi avaliado 

como de mediana relevância (score 0,6). Ou seja, embora os dois indicadores se destinem 

a um fim semelhante, o depósito em terrenos baldios é percebido como um problema mais 

importante que sua disposição no lixão. Essa percepção da população é importante e pode 

estar vinculada ao sentimento pessoal com o problema (no caso específico, enquanto os 

resíduos de construção estiverem sendo descartados no lixão da cidade, não há contato 

visual dos moradores com o problema14) como também pode estar vinculada a uma pré-

avaliação do problema na localidade (no exemplo concreto, os participantes podem 

perceber que a disposição de resíduos de construção em terrenos baldios é uma prática 

comum e precisa ser monitorada com mais cuidado). E isso estará atrelado às percepções 

individuais sobre o mesmo problema, que são afetadas por questões culturais, de 

formação profissional e de compreensão sobre a relevância da sustentabilidade local 

 
14 Paradoxo causado pelo fenômeno NIMBY (not-in-my-backyard), no qual os cidadãos querem a solução 

para problemas dos resíduos desde que não seja próximo de suas residências (JOHNSON, SCICCHITANO, 

2012). 
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(VIEGAS et al., 2018).  Moradores de áreas com ausência de coleta como favelas e vilas 

podem ter percepção diferente do descarte irregular. 

Dessa forma é importante ressaltar a necessidade de se obter uma participação 

equilibrada entre os atores sociais a fim de evitar uma homogeneidade de pensamentos 

(ver Ferreira et al, 2018). Tal como apresentado na sessão de resultados, a grande maioria 

dos participantes dos workshops nos três municípios eram representantes do governo 

local, fato que pode ter contribuído para escolha de objetivos alinhados com o 

cumprimento da legislação. As discussões revelaram uma grande preocupação com o 

acesso aos recursos financeiros da União e à aplicação de sanções pelo Ministério 

Público. Vale ressaltar que a promotoria estava presente em dois dos três workshops, o 

que pode ter pressionado ainda mais a escolha de objetivos para adequação dos 

municípios à PNRS. Esses resultados apontam para a necessidade de mais investigação 

sobre do equilíbrio na participação dos atores chave e corroboram com Ramos et al 

(2014), ao inserir outros elementos importantes a serem considerados no processo de 

participação de stakeholders, tais como conflitos de interesse e nível de engajamento. 

Outra ressalva à participação refere-se à dificuldade no acesso a alguns 

stakeholders. O que se observou no caso estudado é que a inclusão das partes menos 

favorecidas ou socialmente excluídas consiste em uma dificuldade a ser ultrapassada. 

Apesar das tentativas de inclusão desses atores, que nestes casos foram entrar em contato 

com catadores por telefone, ir fisicamente ao lixão conversar com essas pessoas, foi difícil 

trazê-las para o processo. Isso significa que, apesar do processo ser participativo, a 

representatividade desses, com base no que se observou, não foi a mesma dos demais 

atores.  

Em relação à metodologia para participação nos workshops, foi possível observar 

que a versão adaptada do Ketso® (ver material disponível nos Apêndices B, C e D) 

contribuiu positivamente para a participação de todos os atores, por se tratar de uma 

metodologia lúdica e de simples compreensão das tarefas. Logo, fica como aprendizado 

que esse tipo de metodologia realmente contribui para inclusão de pessoas com diferentes 

formações e níveis hierárquicos, de forma a contribuir que elas participem do mesmo 

espaço de discussão de forma mais equilibrada, minimizando a assimetria informacional 

e incluindo as mais diversas perspectivas do problema.  Já a análise das listas de 

indicadores foi mais complicada para esses participantes devido, especialmente, ao baixo 

nível de escolaridade. Os facilitadores do workshop procuraram apoiar os participantes 

no desenvolvimento das atividades, a fim de minimizar a assimetria informacional. 
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Porém, é imprescindível levar em consideração que em caso de fatores críticos para a 

sustentabilidade, as pessoas mais afetadas, muitas vezes, têm um nível de escolaridade 

muito baixo.  

Os casos estudados contribuíram para reflexões interessantes sobre a participação 

no contexto da construção de indicadores para um fator crítico sustentabilidade local. As 

dificuldades da participação equilibrada, os conflitos de interesse que ocorrem nos 

espaços de discussão, os obstáculos para inserção de alguns atores ao processo, a 

assimetria informacional são exemplos de limitações inerentes ao processo participativo 

observadas na prática. Estudos futuros podem contribuir para a superação dessas 

adversidades identificadas nos casos. De qualquer forma, incluir a percepção dos 

diferentes atores sobre o fator crítico e possibilitar a seleção de indicadores que sejam 

úteis para a comunidade local é extremamente importante pois permite que a participação 

vá além da avaliação, mas também esteja atuando no monitoramento desse aspecto crítico 

para a localidade, ao longo do tempo. Dessa forma, o processo de reconhecimento dos 

aspectos prioritários a serem avaliados e geridos, a elaboração de objetivos e a seleção de 

indicadores apropriados ao contexto local pode proporcionar à comunidade uma 

oportunidade de empoderamento e engajamento para a sustentabilidade (ver Fraser et al 

2006).  

 

3.4.6 Discussões finais sobre a construção de indicadores para fatores críticos 

 

A experiência no processo de construção do sistema de indicadores para o fator 

crítico à sustentabilidade local revelou aspectos importantes de serem discutidos.  O 

primeiro diz respeito à proposta de novos indicadores, em nenhuma das três cidades isso 

ocorreu. Apesar do uso de metodologia semelhante, Mascarenhas et al. (2010) relatam ter 

recebido propostas de novos indicadores na região do Algarve (dos 20 indicadores 

selecionados, quatro foram propostos pela comunidade). Podemos inferir algumas 

explicações como baixa capacidade técnica, insegurança na proposição de novos 

indicadores, especialmente dado o efeito inibidor que a academia pode causar no 

workshop. Porém, seriam necessários estudos mais aprofundados nas realidades locais a 

fim de entender a (des)motivação na elaboração de novos indicadores. Como o 

desenvolvimento dos objetivos foi realizado com os participantes, a lista de indicadores, 

advinda da literatura, não continha indicadores para representar todos. Por exemplo, a 
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compostagem e a educação ambiental foram objetivos comuns aos três municípios e 

nenhum indicador relativo a eles fará parte dos SIs dessas cidades.   

Outro aspecto importante de ser destacado é que apesar do workshop ser 

participativo, a primeira seção contou com uma metodologia mais apropriada para lidar 

e considerar a visão de mundo de todos. Idealmente as duas etapas deveriam contam com 

uma metodologia para lidar com esses aspectos. Para exemplificar essa limitação, pode 

ser usada uma observação no caso de estudo de Nobres. A metodologia Ketso conseguiu 

captar as percepções de um catador sobre as dificuldades do trabalho autônomo no lixão 

do município (tanto que um objetivo foi definido para essa questão). Porém, na segunda 

etapa do workshop, nenhum indicador foi destinado para monitorar esse objetivo, ou seja, 

no processo de agregação das avaliações individuais a percepção do catador foi 

desconsiderada. As avaliações individuais se dão a partir das crenças, percepções pessoais 

e valores arraigados sobre a questão e para a maioria dos participantes aquele não era um 

problema relevante. Mais uma vez fica evidente a necessidade de repensar estratégias 

para valorizar as várias percepções dos diretamente afetados (Ramos et al, 2014), desde 

as etapas iniciais de discussão dos problemas e proposta de objetivos até a escolha dos 

indicadores finais. 

Por fim, foi possível observar que o processo privilegiou indicadores voluntários 

no sentido de possibilitar o monitoramento do progresso (grande parte do tipo “sim/não” 

ou “existência/ausência”). Além disso, o único critério para avaliação dos indicadores foi 

a relevância. Portanto, é importante que uma análise por especialistas seja realizada para 

corrigir possíveis falhas nos indicadores, criar indicadores para os objetivos descobertos 

e avaliar os indicadores segundo outros critérios como a disponibilidade de dados, 

mensurabilidade, custo e clareza do indicador. 

 

3.5 Conclusão 

 

Este trabalho explorou o processo participativo de construção de um sistema de 

indicadores para o fator crítico à sustentabilidade local (resíduos sólidos) em três 

municípios brasileiros. A participação dos atores chave na avaliação de sustentabilidade 

local contribui para a aceitação e consolidação da ferramenta de avaliação junto à 

sociedade, melhora a qualidade da informação e possibilita a inserção das especificidades 

locais. Para sistemas de indicadores destinados à avaliação de um fator crítico à 
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sustentabilidade local, a participação das partes interessadas fez ainda mais sentido, dada 

a necessidade de incorporar as especificidades da localidade, à ferramenta de avaliação. 

Foi possível observar que, apesar dos resíduos sólidos serem um fator crítico nas 

três localidades houve variabilidade no ranking dos indicadores para cada município, o 

que corrobora a ideia de que a complexidade local para o fator crítico à sustentabilidade 

não pode ser avaliada por um sistema padronizado de indicadores. Os estudos de caso 

também revelaram preferência dos stakeholders por indicadores voluntários e 

insuficiência dos indicadores técnicos para abarcar os aspectos considerados relevantes 

para a análise do fator crítico nos municípios. Com relação aos objetivos, conclui-se que 

a elaboração participativa foi capaz de contemplar as principais preocupações da 

sociedade local e os objetivos evidenciaram convergência de prioridades na gestão de 

resíduos sólidos nos municípios estudados. Por fim, os resultados reforçam a importância 

de inserção das várias partes interessadas na construção de indicadores para o fator crítico 

à sustentabilidade local a fim de proporcionar uma visão coerente com a percepção da 

realidade e com as necessidades específicas da comunidade a que se destinam os 

indicadores. 

 Para trabalhos futuros, sugere-se explorar como os indicadores para um fator 

crítico pode ser integrado ao sistema completo de indicadores de sustentabilidade local. 

Soma-se ainda o fato que essa focagem no fator crítico pode ser efêmera, ou seja, os ciclos 

de avaliação e monitoramento podem mostrar que esse tema deixou de ser crítico à 

sustentabilidade local, de modo a tornar o sistema de indicadores específico desnecessário 

no longo prazo. 
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CAPÍTULO 4 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

LOCAL: EXPLORANDO O USO DO ELECTRE III 

 

 

 

Resumo: Este artigo descreve o processo de seleção de indicadores de 

sustentabilidade local, associados ao fator crítico resíduos sólidos, através de análise 

multicritério, utilizando o método Electre III. Para isso, foi realizado um estudo de caso 

no estado no Mato Grosso, em três municípios que apresentam o fator crítico resíduos 

sólidos para a sustentabilidade de suas localidades. Os resultados evidenciaram vantagens 

no uso do Electre III quanto ao tipo de problema (ranking dos indicadores), à 

determinação sem imprecisão e incerta dos dados e à necessidade de agregar critérios e 

evitar situações de compensação. A integração de uma ferramenta para apoiar a tomada 

de decisão no processo de avaliação de indicadores permitiu selecionar indicadores com 

melhor viabilidade técnica para a compor a lista final, em um contexto em que vários 

critérios são aplicados simultaneamente. A inserção do Electre III pode promover maior 

aceitabilidade e credibilidade dos indicadores da lista final, contribuindo para a robustez 

do SI indicadores do fator crítico resíduos sólidos para a sustentabilidade local. 

Palavras chave: análise multicritério; seleção de indicadores; indicadores de 

sustentabilidade. 

 

Abstract: This paper describes the process of selecting local sustainability 

indicators, associated with the critical solid waste factor, through multicriteria decision 

analysis, using the Electre III method. For this, a case study was carried out in the state 

in Mato Grosso, in three municipalities that present the critical factor of solid waste for 

the sustainability of their localities. The results showed advantages in the use of Electre 

III regarding the type of problem (ranking of indicators), the determination without 

imprecision and uncertain data and the need to add criteria and avoid situations of 

compensation. The integration of a tool to support decision-making in the indicator 

avaliation process allowed the selection of indicators with the best technical feasibility to 

compose the final list, in a context in which several criteria are applied simultaneously. 

The insertion of Electre III can promote greater acceptability and credibility of the 

indicators in the final list, contributing to the robustness of the sustainability indicators 

system of the critical solid waste factor for local sustainability. 

Keywords: multicriteria decision analysis; selection of indicators; sustainability 

indicators. 
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4.1 Introdução 

Os sistemas de indicadores de sustentabilidade são discutidos na literatura sob 

diferentes contextos e abordagens. Apesar da relevância da área de estudo, ainda não há 

consenso sobre metodologias e modelos conceituais (RAMOS, 2019). Isso pode ser 

observado no contexto local: há diferentes frameworks para a construção de indicadores 

de sustentabilidade local (ver Reed, Fraser e Dougill, 2006, Hoppe e Coenen, 2011 e 

Mascarenhas et al., 2010). Entretanto é possível observar uma etapa comum no processo 

de construção de indicadores, na qual há uma lista inicial de indicadores (mais longa), 

que é reduzida a uma lista final (mais enxuta). Esta seleção dos indicadores ocorre com 

base em critérios (MASCARENHAS; NUNES; RAMOS, 2015). 

Esses procedimentos podem ser observados no trabalho de Marques et al. (2013): 

a lista inicial, advinda da literatura, continha cerca de 1500 indicadores. Uma quantidade 

considerada excessiva para compor o sistema de indicadores daquele território. Nesse 

caso, os autores fizeram duas etapas para a seleção dos indicadores: a primeira resultou 

em 90 indicadores e a lista final, foi composta por 26. Para isso, esses autores utilizaram 

uma triangulação15 de métodos e técnicas de pesquisa, tais como survey, workshops e 

grupos focais.  Dizdaroglu (2015) utilizou survey com especialistas para chegar à lista 

final com 23 indicadores. Já Ashok et al. (2017) e Musa et al. (2019) utilizaram Delphi 

para a redução da lista inicial de indicadores proposta. Mascarenhas et al (2010) 

utilizaram análise de frequência das respostas dos especialistas (questionários) para 

chegar à lista final de indicadores comuns à região do Algarve. 

Por sua vez, os critérios utilizados no processo de seleção dos indicadores estão 

amplamente identificados na literatura.  A relevância, por exemplo, é um critério muito 

utilizado e se faz presente nos trabalhos de Hardi and Zdan (1997), Schomaker (1997), 

OECD (2001), Ramos, Caeiro e Melo (2004), Cloquell-Ballester et al (2006), Niemeijer 

and Groot (2008), Coelho et al (2010), Marques et al (2013) e Mascarenhas, Nunes e 

Ramos (2015). Já o critério exequibilidade, relacionado a quantidade de recursos e/ou 

tempo necessário para alcançar o indicador, pode ser encontrado em Ramos, Caeiro e 

Melo (2004), Coelho et al. (2010) e Taelman et al. (2019). Marques et al. (2013) utilizam 

apenas os dois critérios (relevância e alcançabilidade) para a seleção de indicadores. Mas 

 
15 A triangulação permite que o fenômeno em estudo seja abordado de diferentes formas, ou por meio de 

métodos múltiplos, em tempos e com base em fontes diferentes (FLICK, 2018). Para Weiss (1998), 

quando se utiliza o referido método as evidências obtidas são consideradas fortes, pois se reduzem 

eventuais vieses no processo de coleta.  
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há muitos outros critérios utilizados para a seleção de indicadores de sustentabilidade, 

como: adequação, aplicabilidade, utilidade, mensurabilidade, atingibilidade, 

compreensibilidade, relevância, disponibilidade dos dados, sensibilidade, facilidade de 

coleta de dados, custos (HARDI; ZDAN, 1997; OECD, 2001; CLOQUELL-

BALLESTER et al., 2006;  NIEMEIJER; GROOT, 2008; MASCARENHAS; NUNES; 

RAMOS, 2015). Porém, observa-se que há uma limitação nessa área de estudo: essa 

análise (de cada um dos indicadores para cada critério selecionado) não é feita de forma 

sistemática e com processos claramente definidos. Além disso, com uma lista de 

indicadores extensa, os tomadores de decisão podem não ser capazes de considerar todos 

os critérios devido à sua racionalidade limitada e falta de capacidade de processar todas 

as informações necessárias.  

Alguns estudos já avançaram nesse sentido e utilizaram análise multicritério 

(MCDA) para selecionar os indicadores. Mendoza e Prabhu (2000) usaram Analytic 

Hierarchy Process (AHP) para selecionar indicadores de sustentabilidade para gestão de 

recursos florestais. Rey-Valette, Damart e Roussel (2007) propuseram ELECTRE Tri 

para selecionar indicadores de sustentabilidade. Castillo e Pitfield (2010) usaram AHP 

para identificar e selecionar indicadores de transporte sustentável.  Chen, Lin e Tseng 

(2014) aplicaram MCDA para avaliar indicadores de sustentabilidade para a indústria 

mineral na China. Contudo, esses estudos não consideram algumas características que são 

importantes no processo de seleção de indicadores: a) Tipo de problema (seleção de 

indicadores de uma lista extensa), muitas vezes, a melhor maneira é gerar um ranking de 

todos os indicadores na lista inicial de indicadores para apoiar a equipe a escolher o 

melhor ou os melhores; b) A determinação imprecisa, incerta ou incorreta dos dados, é 

importante que o método MCDA incorpore a natureza difusa (imprecisa e incerta) da 

tomada de decisão. O indicador é pontuado através das opiniões da equipe (que são 

imbuídas de valores pessoais, experiências entre outras); c) Necessidade de agregar 

critérios: a compensação de um baixo desempenho em um critério não deve ser 

balanceada por um alto desempenho em outro critério. Portanto, é importante que o 

método evite situações de compensação (BOTTERO et al., 2015). E o MCDA Electre III 

incorpora esses aspectos (FIGUEIRA; GRECO; EHRGOTT, 2005). 

Nesse sentido, o objetivo desse capítulo é selecionar indicadores de 

sustentabilidade local, associados ao fator crítico resíduos sólidos, através de análise 

multicritério, utilizando o método Electre III. O estudo de caso foi realizado no estado no 
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Mato Grosso, em três municípios que apresentam o fator crítico resíduos sólidos para a 

sustentabilidade de suas localidades.  

 

4.2 Método 

 

4.2.1 ELECTRE III  

 

O Electre III é um modelo de análise multicritério da família Electre (do inglês 

Elimination and Choice Translation Reality), que considera a incerteza e a imprecisão, 

geralmente inerentes aos dados produzidos por previsões e estimativas. Em outras 

palavras, quando os valores obtidos para os critérios não podem ser tomados como 

números verdadeiramente precisos (FIGUEIRA; GRECO; EHRGOTT, 2005; CINELLI; 

COLES; KIRWAN, 2014). 

É um método de superação baseado na comparabilidade parcial, no qual relações 

de superação são simuladas com o uso de relações binárias. Para lidar com o problema de 

dados imprecisos, o Electre III usa pseudo-critérios para gerar relações difusas de 

superação. Para isso, limiares de preferência (p), indiferença (q) e veto (v) são utilizados, 

evitando erros de interpretação nas relações devido a diferenças menos importantes. O 

Electre III é baseado em dois processos principais, a construção e a exploração de relações 

de superação (Apêndice E) (CINELLI; COLES; KIRWAN, 2014; BOTTERO et al., 

2015). 

 

4.2.2 Estudo de caso 

 

Para selecionar indicadores de sustentabilidade local, associados ao fator crítico 

resíduos sólidos, utilizando o método Electre III, foi realizado um estudo de caso no 

Estado do Mato Grosso, nos municípios de Nobres, Sapezal e São José do Rio Claro. As 

características do território e os dados socioeconômicos de cada município foram 

apresentados no Capítulo 3.  A Figura 4.1 apresenta o fluxograma com as etapas para 

realização do Electre III no estudo de caso: 
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Fig.4.1: Etapas da realização do Electre III para a seleção de indicadores 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Na primeira etapa, uma lista de indicadores, técnicos e voluntários, para o fator 

crítico resíduos sólidos foi apresentada aos atores chave dos municípios Nobres, São José 

do Rio Claro e Sapezal, em workshop participativo. Os participantes selecionaram os 

indicadores, a partir do critério de relevância para a sociedade local. A figura 4.2 

apresenta a lista dos indicadores mais relevantes (TOP 20) para os municípios de Nobres, 

São José do Rio Claro e Sapezal (o Capítulo 2 descreve detalhadamente os workshops 

participativos, para a seleção dos indicadores). 
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Fig. 4.2: Indicadores mais relevantes (TOP 20) para municípios 

 

cód. Descrição do Indicador (resumo)

IV01 Odor proveniente do lixão
IV02 Lixo depositado na área externa (via de acesso) ao lixão
IV03 Lixo transportado pela água da chuva/ enxurrada
IV04 Presença de urubus/ pássaros nas proximidades do lixão
IV05 Presença de roedores/insetos nas proximidades do lixão
IV09 Depósito de lixo em terreno baldio em área urbana ou rural
IV10 Disposição inadequada de lixo nas vias
IV13 Queima de lixo 
IV16 Depósito de resíduos de construção em terreno baldio
IV19 Disposição de produtos eletroeletrônicos no lixão
IV20 Depósito de produtos eletroeletrônicos em terreno baldio
IV22 Depósito de pneus em terreno baldio
IV23 Disposição de pilhas e baterias no lixão
IV24 Depósito de pilhas e baterias em terreno baldio
IV25 Satisfação com a qualidade/ limpeza do serviço de coleta
IV26 Satisfação com a frequencia do serviço de coleta
IV27 Satisfação com a frequencia da coleta seletiva
IT31 Problemas na disposição dos resíduos domésticos
IT34 Resíduos domésticos destinados ao aterro
IT41 Geração de resíduos

IV03 Lixo transportado pela água da chuva/ enxurrada
IV04 Presença de urubus/ pássaros nas proximidades do lixão
IV05 Presença de roedores/insetos nas proximidades do lixão
IV07 Presença de pessoas catando no lixão
IV09 Depósito de lixo em terreno baldio em área urbana ou rural
IV10 Disposição inadequada de lixo nas vias
IV14 Disposição de resíduos infectantes no lixão 
IV16 Depósito de resíduos de construção em terreno baldio
IV19 Disposição de produtos eletroeletrônicos no lixão
IV20 Depósito de produtos eletroeletrônicos em terreno baldio
IV21 Disposição de pneus no lixão
IV22 Depósito de pneus em terreno baldio
IV23 Disposição de pilhas e baterias no lixão
IV24 Depósito de pilhas e baterias em terreno baldio
IT33 Existência de unidades de processamento
IT36 Prioridade de encaminhamento para o aterro sanitário
IT37 Aterro em concordância com a norma
IT38 Qualidade do aterro
IT41 Geração de resíduos
IT49 Disponibilidade de política e gestão de resíduos sólidos

IV04 Presença de urubus/ pássaros nas proximidades do lixão
IV05 Presença de roedores/insetos nas proximidades do lixão
IV08 Disposição de resíduos por terceiros no lixão
IV09 Depósito de lixo em terreno baldio em área urbana ou rural
IV13 Queima de lixo 
IV15 Disposição de resíduos de construção e demolição no lixão
IV25 Satisfação com a qualidade/ limpeza do serviço de coleta
IV26 Satisfação com a frequencia do serviço de coleta
IV27 Satisfação com a frequencia da coleta seletiva
IV28 Satisfação com a qualidade/ limpeza da coleta seletiva
IT30 Descarga per capta de resíduos sólidos 
IT31 Problemas na disposição dos resíduos domésticos
IT33 Existência de unidades de processamento
IT35 Proporção de resíduos sólidos processados pelo aterro
IT37 Aterro em concordância com a norma
IT41 Geração de resíduos
IT43 Resíduos sólidos coletados por habitante/ano
IT44 Quantidade de entulhos per capita (hab./dia)
IT45 Quantidade de resíduos de podas per capita (hab./dia)
IT46 Composição do resíduo municipal

NOBRES

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

SAPEZAL
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Os indicadores mais relevantes dos três municípios (TOP 20) foram reunidos em 

uma Lista inicial. Devido aos indicadores comuns, a Lista inicial foi composta por 37 

indicadores. No método Electre III, cada indicador é considerado uma alternativa, 

portanto, na Figura 4.3 são apresentados os indicadores da Lista inicial com seus 

respectivos códigos (ver Capítulo 3) e a nomenclatura adotada no método (Alternativas). 

 

Fig.4.3: Lista inicial de indicadores 

cód. Descrição do Indicador (resumo)  Alternativa* 

IV1 Odor proveniente do lixão a1 

IV2 Lixo depositado na área externa (via de acesso) ao lixão a2 

IV3 Lixo transportado pela água da chuva/ enxurrada a3 

IV4 Presença de animais (urubus/ pássaros) nas proximidades do lixão a4 

IV5 Presença de animais (roedores, insetos) nas proximidades do lixão a5 

IV7 Presença de pessoas catando no lixão a6 

IV8 Disposição de resíduos por terceiros (e não por veículo autorizado pela prefeitura) no lixão a7 

IV9 Depósito de lixo em terreno baldio em área urbana ou rural a8 

IV10 Disposição de lixo no local inadequado (fora da lixeira, na rua, na calçada) a9 

IV13 Queima de lixo  a10 

IV14 Disposição de resíduos infectantes no lixão  a11 

IV15 Disposição de resíduos de construção e demolição no lixão a12 

IV16 
Depósito com acúmulo de resíduos de construção e demolição em terreno baldio em área 

urbana ou rural 
a13 

IV19 Disposição de produtos eletroeletrônicos no lixão a14 

IV20 
Depósito com acúmulo de produtos eletroeletrônicos em terreno baldio em área urbana ou 

rural 
a15 

IV21 Disposição de pneus no lixão a16 

IV22 Depósito de pneus em terreno baldio a17 

IV23 Disposição de pilhas e baterias no lixão a18 

IV24 
Depósito com acúmulo de pilhas e baterias (inclusive automotivas) em terreno baldio em 

área urbana ou rural 
a19 

IV25 Satisfação com a qualidade/ limpeza do serviço de coleta a20 

IV26 Satisfação com a frequência do serviço de coleta a21 

IV27 Satisfação com a frequência da coleta seletiva a22 

IV28 Satisfação com a qualidade/ limpeza da coleta seletiva a23 

IT30 Descarga per capta de resíduos sólidos  a24 

IT31 Problemas na disposição dos resíduos domésticos a25 

IT33 Existência de unidades de processamento dos resíduos sólidos, tipo aterro sanitário a26 

IT34 Resíduos domésticos destinados ao aterro a27 

IT35 Proporção de resíduos sólidos processados pelo aterro a28 

IT36 Prioridade de encaminhamento para o aterro sanitário a29 

IT37 Aterro em concordância com a norma a30 

IT38 Qualidade do aterro a31 

IT41 Geração de resíduos a32 

IT43 Resíduos sólidos coletados por habitante/ano a33 

IT44 Quantidade de resíduos sólidos (entulhos) per capita (hab./dia) a34 

IT45 Quantidade de resíduos de podas per capita (hab./dia) a35 

IT46 Composição do resíduo municipal a36 

IT49 Disponibilidade de política e gestão de resíduos sólidos a37 

Nota: *a lista inicial de indicadores é o conjunto de alternativas A, uma vez que cada indicador é 

considerado uma alternativa, de acordo com o Electre III 

Fonte: Elaboração própria 
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Na etapa seguinte (Etapa 2), foi determinada a família de critérios. A escolha dos 

critérios foi baseada em revisão de literatura. Foram selecionados os critérios: Clareza 

(SCHOMAKER, 1997; MASCARENHAS; NUNES; RAMOS, 2015); Aderência aos 

objetivos (MASCARENHAS; NUNES; RAMOS, 2015); Mensurabilidade 

(SCHOMAKER, 1997; OECD, 2001; CLOQUELL-BALLESTER et al., 2006); 

Alcançabilidade (RAMOS; CAEIRO, MELO, 2004; COELHO et al., 2010; MARQUES 

et al., 2013); Disponibilidade de dados (SCHOMAKER, 1997; CLOQUELL-

BALLESTER et al., 2006; COELHO et al., 2010; MASCARENHAS; NUNES; RAMOS, 

2015); Sensibilidade à mudança (SCHOMAKER, 1997; SPANGERBERG, 2002; 

CLOQUELL-BALLESTER et al., 2006). O Quadro 4.1 apresenta os critérios (gm) 

selecionados, a descrição e os parâmetros.  

A seguir foram definidas as escalas de avaliação para cada critério (ver Apêndice 

F), para evitar problemas de subjetividade, arbitrariedade e de ranking reverso. Isso é 

especialmente importante em casos que são utilizados escalas discretas, como é o caso 

desse estudo.  

 

Quadro 4.1: Critérios selecionados 

Critério Descrição Escala qualitativa 

g1 - Clareza  
O indicador e suas variáveis são 

facilmente compreendidos  

5 níveis que consideram a adequação para 

comunicação com técnicos, tomadores de 

decisão, grupos de usuários específicos e 

com o público em geral  

g2 - Aderência aos 

objetivos  

O indicador mede e o que precisa 

ser medido 

6 níveis que consideram a capacidade do 

indicador em captar o fenômeno para o qual 

foi proposto 

g3 - Mensurabilidade  

O indicador é mensurável em 

termos qualitativos ou 

quantitativos com o processo 

proposto 

6 níveis que consideram a potencialidade e 

acuracidade de mensuração do indicador 

g4 - Exequibilidade  

O indicador é alcançável e 

realizável considerando a 

disponibilidade de recursos e 

tempo 

6 níveis que consideram a quantidade de 

recursos/tempo para alcançar o indicador  

g5 – Disponibilidade de 

dados  

Disponibilização de dados para o 

cálculo do indicador 

5 níveis que consideram a disponibilidade 

ou dificuldade para disponibilização de 

dados necessários para o cálculo do 

indicador 

g6 – Sensibilidade à 

mudança  

O indicador é sensível às 

mudanças que estão sendo 

monitoradas (percepção de 

tendências, monitoramento de 

políticas) no tempo 

5 níveis que consideram a capacidade 

temporal de captação de mudanças pelo 

indicador 

Fonte: Elaboração própria 
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Para a definição de pesos e análise dos indicadores e critérios, a literatura sugere 

a formação de um grupo de especialistas trabalhando juntos, lado a lado, através da 

aplicação de um grupo focal (BOTTERO et al., 2015). Assim como no trabalho de Pinto 

et al. (2017) e Bottero et al. (2015), o grupo focal foi composto por três especialistas/ 

tomadores de decisão. A equipe que participou do grupo focal era composta por técnicos 

da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, com formação em 

Engenharia Sanitária e/ ou Engenharia Ambiental, que atuam ou atuaram (no passado 

recente) na tomada de decisão do setor de resíduos sólidos do estado do Mato Grosso.  

A equipe atribuiu pesos ( jw ) a cada critério. No Electre III, esses pesos significam 

níveis de importância entre os critérios. Foi utilizado o procedimento revisado de Simos 

(Revised Simos’ Procedure) para determiná-los (FIGUEIRA; ROY, 2002). Este 

procedimento simples, indiretamente, permite determinar valores para os pesos usando 

um conjunto de cartas. O grupo, em consenso, ordenou as cartas (cada carta equivale a 

um critério) e inseriu cartas em branco para significar maiores distâncias entre a 

importância das posições dos critérios16.  

Por fim, a equipe também determinou um valor aleatório (razão) entre os pesos 

do critério mais importante e o menos importante na classificação (valor Z). 

Posteriormente, o software Diviz foi utilizado para obter pesos balanceados ( jw ) para o 

Electre III e associar os pesos com cada critério (mais detalhes em Figueira e Roy 2002). 

Na etapa 3, o grupo focal foi responsável por avaliar cada indicador (alternativa) 

perante cada critério. Ou seja, foi necessário que o grupo focal avaliasse a clareza, 

aderência aos objetivos, mensurabilidade, exequibilidade, disponibilidade de dados e 

sensibilidade à mudança dos 37 indicadores que estavam na lista inicial.  

Mais especificamente, a lista inicial de indicadores é o conjunto de alternativas A, 

uma vez que cada indicador é considerado uma alternativa 1( ,..., ,...)ia A a a = . Os 

critérios para selecionar os indicadores são o conjunto de critérios 1( ,..., ,..., )j mg g g . Da 

avaliação feita pelo grupo focal (consenso) para todos os indicadores ia A  por critério 

jg , é gerada uma matriz de performance ( )j ig a . Ao final desta etapa, o especialista em 

MCDA, em conjunto com o grupo focal, determinou os limiares de preferência ( p ), 

indiferença ( q ) e veto ( v ), utilizando para isso as definições conceituais de cada limiar.  

 
16 Material suplementar disponível no Apêndice H 
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 A etapa final (Etapa 4) consistiu em aplicar o Electre III (descrições no Apêndice 

E), utilizado o software Diviz.  

 

4.3. Resultados e discussão 

 

4.3.1 Pesos para os critérios 

A Tabela 4.1 apresenta a sequência que em os critérios foram ranqueados pelos 

especialistas, no grupo focal. O critério aderência aos objetivos (g2 ) foi entendido como 

o mais importante. Já os critérios mensurabilidade (g3 ) e exequibilidade (g4 ), com o 

mesmo nível de importância, ocuparam a segunda posição. Na sequência, por ordem de 

importância foram ranqueados os critérios sensibilidade à mudança (g6), clareza (g1) e 

disponibilidade de dados (g5), conforme ilustra a Tabela 4.1.  

 

                               Tabela 4.1: Tabela de pesos 

Rank Critério 
Cartas em 

branco 
wj 

1 g2  0.29 

  1  

2 g3   g4  0.21 

  1  

3 g6  0.13 

  0  

4 g1  0.10 

  0  

5 g5  0.06 

                                             Fonte: Elaboração própria 

 

Depois de ordenar os critérios por sua importância relativa, o grupo entendeu que há 

uma distância de importância entre o Rank 1 (g1) e Rank 2 (g3 e g4) e desse último para 

Rank 3 (g6). Por fim, foi perguntado ao grupo quantas vezes mais o último grupo de 

critérios é mais importante do que o primeiro grupo. Essa razão é determinada Z (ver 

BOTTERO, et al., 2015). O grupo chegou num consenso a relação de importância entre 

a primeira e última posição da sequência estabelecida por eles, ou seja, entre o Rank1 e o 

Rank 5, e no entendimento do grupo focal, esse valor deveria ser seis (Z = 6). Com esses 

dados, foram determinados os wj para cada critério, que estão apresentados na última 

coluna da Tabela 4.1.  

 

4.3.2 Performance dos indicadores 
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A matriz de performance (Tabela 4.2) é o resultado da avaliação que o grupo focal 

realizou para cada indicador (an) da lista inicial perante cada critério (gn), de forma 

consensual. Ao final da tabela também são apresentados os limiares de preferência, de 

indiferença e de veto, definidos em grupo. Notar que foi definido que 1 nível de diferença 

já é suficiente para comparar os pares de alternativas. Tanto para diferença, quanto para 

indiferença. Também foram definidos os valores de vetos para os critérios g2, g3, g4 e g5.   

 

Tabela 4.2: Matriz de performance dos indicadores 

 
 

Clareza 

(g1) 

Aderência 

(g2) 

Mensurabilidade 

(g3) 

Exequibilidade 

(g4) 

Disponibilidade 

(g5) 

Sensibilidade 

(g6) 

IV01 a1 5 1 2 5 4 5 

IV02 a2 5 5 6 4 4 4 

IV03 a3 5 5 6 2 3 3 

IV04 a4 5 3 2 3 2 1 

IV05 a5 5 3 1 1 1 1 

IV07 a6 5 1 2 6 4 1 

IV08 a7 5 3 4 5 4 5 

IV09 a8 5 5 6 4 4 4 

IV10 a9 5 5 6 2 3 3 

IV13 a10 5 6 5 3 2 5 

IV14 a11 5 4 1 5 1 1 

IV15 a12 5 4 1 5 1 1 

IV16 a13 5 5 6 4 4 4 

IV19 a14 5 4 1 1 1 1 

IV20 a15 5 5 6 4 4 4 

IV21 a16 5 6 5 5 4 5 

IV22 a17 5 5 6 5 4 4 

IV23 a18 5 5 2 4 2 4 

IV24 a19 5 5 6 4 4 4 

IV25 a20 5 1 5 5 4 5 

IV26 a21 5 1 5 5 4 5 

IV27 a22 5 6 5 5 4 5 

IV28 a23 5 6 5 5 4 5 

IT30 a24 1 6 6 4 4 5 

IT31 a25 1 1 1 1 1 1 

IT33 a26 5 6 6 6 5 2 

IT34 a27 5 6 6 4 5 5 

IT35 a28 5 6 6 4 5 5 

IT36 a29 1 3 6 4 3 5 

IT37 a30 1 1 1 1 1 1 

IT38 a31 2 6 6 3 3 3 

IT41 a32 3 1 6 4 4 5 

IT43 a33 5 6 6 4 4 5 

IT44 a34 3 6 2 2 2 1 

IT45 a35 3 6 1 1 1 1 

IT46 a36 5 6 6 4 4 4 

IT49 a37 1 6 5 5 4 2 

 qj 1 1 1 1 1 1 

 pj 1 1 1 1 1 1 

 vj - 3 3 4 4 - 

Nota: os números ( )j ig a  representam os níveis das escalas qualitativas (verbal e ordinal) ; qj  é o limiar de 

indiferença; pj  é o limiar de preferência; vj é o limiar de veto. 

Fonte: Elaboração própria 
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4.3.3. Ranking dos indicadores  

Considerando a matriz de performance dos indicadores (Tabela 4.2) e os critérios, 

com seus respectivos pesos (Tabela 4.1), o Electre III gera índices de credibilidade, 

concordância e discordância para avaliar a superação entre pares de alternativas, no caso, 

indicadores. Após isso, através de um processo de destilação (destillation proccess) é 

gerado um ranking das alternativas. A Figura 4.4, apresenta o ranking dos 37 indicadores 

do estudo de caso.  
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Fig. 4.4: Ranking das alternativas 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Para melhor compreensão da figura 4.4, é importante esclarecer dois aspectos: a) 

a seta indica ‘preferível que’, por exemplo a26 é preferível ao a27;  b) indicadores em 

circularidade tem o mesmo nível de preferência, por exemplo a25 e a30, ou ainda, a27, a28 

e a33. Isso significa dizer que o indicador “Existência de unidades de processamento dos 

resíduos sólidos, tipo aterro sanitário” (a26) é preferível a todos os outros indicadores. Na 

sequência, foram ranqueados os indicadores “Resíduos domésticos destinados ao aterro” 

(a27), “Proporção de resíduos sólidos processados pelo aterro” (a28) e “Resíduos sólidos 

coletados por habitante/ano” (a33), todos com o mesmo nível de preferência. Já os 

indicadores (Problemas na disposição dos resíduos domésticos a25) e Aterro em 

concordância com a norma (a30), apresentaram pior avaliação dentre todos os da lista 

(última posição do ranking).  

Apesar dos quatro primeiros serem indicadores técnicos, é possível observar que 

dentre os dez indicadores que ocupam as primeiras posições no ranking, cinco são 

indicadores técnicos e cinco são voluntários. Embora a análise tenha sido realizada por 

critérios mais técnicos, como clareza do indicador ou exequibilidade, os dois tipos de 

indicadores (técnicos e voluntários) apresentaram resultados satisfatórios na análise 

multicritério.  

O desafio em considerar, ao mesmo tempo, vários critérios para a análise das 

alternativas foi a principal justificativa para a adoção do MCDA, assim como observado 

no trabalho de Mendoza e Prabhu (2000). 

Quando analisada a escolha de um método de análise multicritério para a seleção 

de indicadores, é possível afirmar que esse tipo de abordagem se mostrou consistente no 

que tange a um instrumento para apoio à tomada de decisão.  

 No que se refere ao uso do Electre III como método para a seleção de indicadores, 

houve vantagens em relação a outros MCDA. Primeiramente, o Electre III faz parte de 

um grupo de métodos de análise multicritério apropriado para problemas em que é 

necessário realizar o ranking das alternativas, ou seja, o método é adequado para esse tipo 

de problema. No caso da seleção de indicadores o ideal é que a lista inicial de indicadores 

seja ranqueada para servir de apoio à tomada de decisão, permitindo escolher os 

indicadores conforme seja conveniente (exemplo: indicadores para cada objetivo do SI, 

indicadores por dimensão de sustentabilidade ou outra classificação que se faça 

necessária). No caso de estudo, o ranking permitiu a definição das listas finais de 

indicadores para cada município, conforme pode ser observado na seção seguinte.  
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Outra vantagem no uso do Electre III para a seleção de indicadores se refere à 

capacidade do método em conseguir lidar com dados imprecisos ou incertos, pois utiliza 

pseudo-critérios no lugar dos “critérios verdadeiros”. Nos problemas de MCDA é comum 

que os dados de entrada tenham problemas de incerteza e imprecisão (por exemplo falhas 

de medição ou na determinação) (ver Ezbakhe e Pérez-Foguet, 2018). No caso de seleção 

de indicadores, os dados de entrada da matriz de avaliação (indicadores por critério) são 

determinados pelo julgamento e conhecimento do especialista e/ou tomador de decisão, 

utilizando uma escala, o que claramente é carregado de incerteza e imprecisão. Dessa 

forma, a utilização de um método que utiliza pseudo-critérios foi vantajoso, por conseguir 

minimizar o impacto da hesitação entre optar pela preferência ou pela indiferença entre 

duas alternativas (FIGUEIRA et al., 2013). 

Como último aspecto, é importante ressaltar que no processe de seleção de 

indicadores, cada indicador é avaliado perante um grande número de critérios e o baixo 

desempenho de um indicador em um critério não deve ser balanceada por um alto 

desempenho em outro critério (trade-off). O Electre III consegue evitar essas situações de 

compensação utilizando condições restritivas (BOTTERO et al., 2015). No estudo de 

caso, por exemplo, os especialistas não associaram nenhum limiar de veto para o critério 

sensibilidade à mudança (g6). Dessa forma, mesmo o indicador a26 tendo um score de 2 

nesse critério (numa escala de 5), o indicador foi o preferido a todos os outros indicadores 

da lista. Ou seja, os altos escores nos outros critérios compensaram esse baixo score no 

critério g6, uma vez que não foi utilizado a condição restritiva para evitar a compensação 

(limiar de veto para o critério g6). Em simulação (Apêndice G), foi inserido um limiar de 

veto 2 para o critério sensibilidade à mudança (g6). Ou seja, se uma alternativa A tiver um 

score no critério g6  dois pontos a menos que uma alternativa B, consequentemente, a 

alternativa A não poderá ser preferível a B, mesmo que nos outros critérios apresente 

escores maiores. Nesse cenário, o indicador a26 não seria mais o indicador com maior 

preferência. Esse exemplo (simulação realizada) ilustra a importância da escolha de um 

método que evite compensação. No caso dos indicadores, é possível exemplificar vários 

casos em que a compensação seria um problema gravíssimo: por exemplo, em caso de 

inviabilidade para coletar os dados.   

 

4.3.4 Lista final de indicadores 
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O ranking dos 37 indicadores permitiu a reorganização das listas individuais dos 

municípios, analisados como estudo de caso nesse trabalho. Foram selecionados para 

compor a lista final de cada município, os indicadores que, na análise comparativa entre 

eles, superaram um número maior de indicadores do que foram superados. As listas finais 

estão na Figura 4.5. 

 

Fig. 4.5: Lista final de indicadores para municípios 

cód. Descrição do Indicador 

NOBRES 

IT34 Resíduos domésticos destinados ao aterro 

IV27 Satisfação com a frequência da coleta seletiva 

IV22 Depósito de pneus em terreno baldio 

IV02 Lixo depositado na área externa (via de acesso) ao lixão 

IV09 Depósito de lixo em terreno baldio em área urbana ou rural 

IV16 Depósito de resíduos de construção em terreno baldio 

IV20 Depósito de produtos eletroeletrônicos em terreno baldio 

IV24 Depósito de pilhas e baterias em terreno baldio 

IV13 Queima de lixo 

SAPEZAL 

IT33 Existência de unidades de processamento 

IV21 Disposição de pneus no lixão 

IV22 Depósito de pneus em terreno baldio 

IV09 Depósito de lixo em terreno baldio em área urbana ou rural 

IV16 Depósito de resíduos de construção em terreno baldio 

IV20 Depósito de produtos eletroeletrônicos em terreno baldio 

IV24 Depósito de pilhas e baterias em terreno baldio 

IT49 Disponibilidade de política e gestão de resíduos sólidos 

SÃO JOSÉ 

IT33 Existência de unidades de processamento 

IT35 Proporção de resíduos sólidos processados pelo aterro 

IT43 Resíduos sólidos coletados por habitante/ano 

IV27 Satisfação com a frequência da coleta seletiva 

IV28 Satisfação com a qualidade/ limpeza da coleta seletiva 

IT46 Composição do resíduo municipal 

IT30 Descarga per capta de resíduos sólidos 

IV09 Depósito de lixo em terreno baldio em área urbana ou rural 

IV13 Queima de lixo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como pode ser observado, houve uma redução significativa no número de 

indicadores da lista final (8 a 9 indicadores para cada município). Nos três casos 

observados acima, o primeiro indicador da lista final é um indicador técnico, que foi 
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melhor classificado na análise comparativa entre os indicadores. Por outro lado, a 

proporção entre indicadores técnicos e voluntários variou bastante: enquanto Nobres 

apresenta apenas um indicador técnico na lista final, em São José, a maioria dos 

indicadores que compõem a lista final são técnicos (5 de 9 indicadores). 

Há apenas um indicador comum à lista final dos três municípios (IV09). Na lista 

final de Nobres, a maioria dos indicadores são comuns e somente os indicadores IT034 e 

IV02 são exclusivos da lista final daquela localidade. De forma semelhante, na cidade de 

Sapezal, apenas os indicadores IV021 e IT049 são exclusivos àquela lista final e os 

demais são comuns. São José tem uma lista final composta por quatro indicadores comuns 

às demais listas de indicadores e cinco exclusivos: IT035, IT043, IV028, IT046 e IT030. 

 Esse resultado reforça a importância da construção de um sistema de indicadores 

específico para a gestão do fator crítico na localidade. Estão na lista final os indicadores 

que foram considerados relevantes para a população (ver Capítulo 2) e tecnicamente 

viáveis (considerando a clareza do indicador, aderência aos objetivos, mensurabilidade, 

exequibilidade, disponibilidade dos dados e sensibilidade à mudança) para a avaliação do 

fator crítico para a sustentabilidade daquela localidade. 

 

 

4. Conclusão 

A experiência no uso do modelo de análise multicritério Electre III para a seleção 

de indicadores de sustentabilidade, mais especificamente, indicadores do fator crítico 

resíduos sólidos para a sustentabilidade local, foi bem sucedida.  

Os resultados evidenciaram a contribuição da ferramenta quanto: a) Tipo de 

problema, uma vez que o resultado na forma de ranking se mostra adequado para apoiar 

a tomada de decisão, no caso da seleção de indicadores; b) A determinação sem 

imprecisão, incerta dos dados, uma vez que os dados de entrada utilizados se baseiam na 

análise dos especialistas/ tomadores de decisão; c) Necessidade de agregar critérios, e 

evitar situações de compensação. A equipe de especialistas definiu peso para cada critério 

e analisou os indicadores da lista inicial, um a um, para cada critério proposto. O MDCA 

Electre III comparou os indicadores entre si e os ranqueou, proporcionando subsídios para 

a tomada de decisão, ou seja, para a seleção da lista final de indicadores. 

A integração de uma ferramenta para apoiar a tomada de decisão no processo de 

seleção de indicadores permitiu selecionar indicadores com melhor viabilidade técnica 

para a compor a lista final, em um contexto em que vários critérios são aplicados 
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simultaneamente. A inserção do Electre III no processo de construção do SI, em razão de 

sua consistência metodológica na seleção de alternativas, pode promover maior 

aceitabilidade e credibilidade dos indicadores da lista final, contribuindo para a robustez 

do SI indicadores do fator crítico resíduos sólidos para a sustentabilidade local. 

Para estudos futuros, há a possibilidade de testar outras opções de técnicas de 

análise multicritério para a seleção de indicadores, por exemplo, que utilize como 

abordagem Sorting e não Ranking, ou ainda, comparar os resultados da seleção dos 

indicadores por Delphi ou análise de frequência e métodos de análise multicritério. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

A presente tese teve como objetivo desenvolver uma abordagem participativa para 

integração de um fator crítico 17 nos instrumentos de avaliação da sustentabilidade local. 

A pesquisa teve início com uma revisão de literatura, apresentada no Capítulo 2, que 

analisou como os indicadores do fator crítico resíduos sólidos já foram utilizados no 

contexto de avaliação de sustentabilidade local (Objetivo específico 1 da tese). Observou-

se que a grande maioria dos sistemas de avaliação da sustentabilidade local, cerca de 80%, 

apresentam no máximo três indicadores para representar toda complexidade dos resíduos 

sólidos. Diante disso, é possível afirmar que o conjunto de indicadores: a) não é capaz de 

captar e representar todas as etapas da gestão integrada de resíduos sólidos (geração, 

coleta, destinação, disposição final e governança). Somente dois dos trinta e seis sistemas 

de indicadores estudados contavam com indicadores capazes de captar as três dimensões 

do processo de gestão de resíduos sólidos; b) não é capaz de representar todos os níveis 

da hierarquia da gestão de resíduos sólidos (alta prioridade: prevenção e não geração; 

média prioridade: ações de reuso, reciclagem e valorização dos resíduos; baixa 

prioridade: ações de tratamento ou disposição final). Somente cinco dos SI levantados 

contam com um conjunto de indicadores capazes de retratar os três níveis da hierarquia 

da gestão de resíduos sólidos; c) a maioria dos sistemas de indicadores (72%) contavam 

com indicadores aptos a captar aspectos das três dimensões de sustentabilidade 

(ambiental, econômica e social). Também foram apresentadas no Capítulo 2 algumas 

recomendações para a inclusão de indicadores de resíduos sólidos nos sistemas de 

indicadores para avaliação de sustentabilidade local. 

A construção de um sistema participativo de indicadores do fator crítico resíduos 

sólidos para a sustentabilidade local, objetivo específico 2 da tese, foi apresentada ao 

longo dos capítulos 3 e 4.  O Capítulo 3 sublinha a importância de inserir as várias partes 

interessadas (atores chave) na construção de indicadores para o fator crítico resíduos 

sólidos. Nos três municípios estudados, as principais preocupações da sociedade local e 

 
17Na tese, os fatores críticos se referem a temas particularmente críticos de sustentabilidade e que 

precisam de uma análise mais detalhada e profunda. 
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as prioridades na gestão dos resíduos sólidos foram representadas em objetivos, definidos 

pelos atores chave em workshop participativo. Os casos estudados também revelaram 

preferência dos atores chave por indicadores voluntários 18 e insuficiência dos indicadores 

técnicos para abarcar os aspectos considerados relevantes para a análise do fator crítico 

resíduos sólidos nos municípios. O Capítulo 3 evidencia ainda que, apesar dos resíduos 

sólidos serem um fator crítico nas três localidades estudadas, houve variabilidade no 

ranking dos indicadores para cada município, o que corrobora a ideia de que a 

complexidade local para o fator crítico à sustentabilidade não pode ser avaliada por um 

sistema padronizado de indicadores. Os principais resultados do Capítulo 3 permitem 

concluir que o processo participativo permitiu uma maior percepção da realidade e das 

necessidades específicas da comunidade a que se destinam os indicadores. 

A análise dos indicadores pelos atores chave, utilizando o critério de relevância, 

resultou na lista inicial de indicadores. Para selecionar os indicadores da lista inicial, 

através dos critérios de clareza, aderência aos objetivos, mensurabilidade, exequibilidade, 

disponibilidade de dados e sensibilidade à mudança, foi utilizado um método de análise 

multicritério. Logo, o Capítulo 4 relatou a experiência na utilização do modelo de análise 

multicritério Electre III para a seleção de indicadores do fator crítico resíduos sólidos para 

a sustentabilidade local. Os resultados evidenciaram a contribuição do método para 

incorporar os seis critérios de avaliação, na seleção dos indicadores, a partir da opinião 

dos especialistas no fator crítico e tomadores de decisão. Além disso, ao incorporar os 

limiares de preferência, indiferença e veto, o Electre III minimiza o grau de incerteza, 

inerente ao processo de análise dos indicadores e, especificamente com o veto, evita 

mecanismos compensatórios. Por fim, o ranking dos indicadores, gerado a partir do 

Electre III, permitiu a ordenação dos indicadores na lista final para cada um dos 

municípios analisados nos casos de estudo. 

Inspirado nas etapas da pesquisa, nãos casos selecionados para estudo e nas 

demais reflexões, foi proposto um modelo conceitual e diretrizes metodológicas para 

indicadores de fatores críticos na avaliação da sustentabilidade local (objetivo específico 

3 da tese). Esse modelo está apresentado na seção a seguir. 

 
18 Os indicadores voluntários são aqueles coletados e avaliados voluntariamente pelas partes interessadas 

e que podem complementar o monitoramento convencional, abrangendo diferentes fases dos processos de 

avaliação de sustentabilidade.  
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5.1 Modelo conceitual e diretrizes metodológicas para indicadores de fatores críticos 

na avaliação da sustentabilidade local 

 

A identificação do fator crítico para a sustentabilidade local é o ponto de partida 

de todo o processo. A ideia é que um determinado fator crítico possa ser identificado pela 

avaliação da sustentabilidade local e que haja uma relação iterativa entre o sistema de 

avaliação da sustentabilidade local, específico para análise dos fatores críticos, e a 

avalição mais holística de sustentabilidade local (Figura 5.1). 

Definição local dos objetivos. Uma vez estabelecido o fator crítico para a 

localidade, o passo seguinte na construção do sistema participativo de indicadores para 

fatores críticos para a sustentabilidade local consiste na definição das questões 

importantes para a localidade e a definição dos objetivos. Incluir a percepção daqueles 

que estão em contato com o problema, no dia a dia, é essencial no processo. Esse espaço 

de discussão e compartilhamento de pontos de vista sobre o fator crítico para a localidade 

contribui para a escolha de objetivos consonantes às necessidades daquela sociedade. Para 

isso, é imprescindível que os atores chave, representantes da sociedade local, estejam 

envolvidos no processo. 

Para se obter uma participação mais efetiva das pessoas na elaboração dos 

objetivos, recomenda-se que seja realizada uma apresentação para introdução ao tema, 

antes do início das atividades do workshop. O principal objetivo dessa atividade 

introdutória é discutir a elaboração de objetivos e a relação entre objetivo e indicador no 

processo de avaliação da sustentabilidade. Também poderiam ser apresentados os 

objetivos utilizados pela ONU (Organização das Nações Unidas), OCDE (Organização 

de Comércio e Desenvolvimento Econômico), Diretiva Europeia entre outros 

documentos, como fonte de inspiração e reflexão para a sociedade local.  

Uma vez que os atores chaves estejam familiarizados com a temática proposta 

para discussão, podem ser iniciadas as atividades para a definição das principais questões 

chave e objetivos do sistema de indicadores. Recomenda-se a utilização do Ketso® (e 

suas versões adaptadas) ou ainda outra ferramenta lúdica e inclusiva para o workshop 

participativo.  Muitas vezes, as pessoas mais afetadas pelo fator crítico apresentam 

escolaridade baixa ou pouca capacidade de articulação e esse tipo de metodologia 

promove um espaço de participação mais inclusivo, permitindo que pessoas com 

diferentes formações, níveis hierárquicos, status social participem de forma mais 
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equilibrada. Isso possibilita a inclusão de diversas perspectivas do problema, o que é 

essencial na análise do fator crítico (resíduos sólidos, água ou outros). 

Levantamento de indicadores. Após a elaboração dos objetivos, a etapa seguinte 

do processo de construção do sistema de indicadores é uma revisão de literatura para 

identificar indicadores do fator crítico, já utilizados em outros contextos, e que possam 

ser incorporados à lista de indicadores. Propõe-se que o levantamento de literatura seja 

posterior à proposição de objetivos e que haja um esforço para identificar um conjunto de 

indicadores para cada objetivo proposto pela sociedade local.   

Análise de relevância. Os indicadores levantados na revisão de literatura, pelo 

especialista em indicadores, devem ser apresentados aos atores chave, num segundo 

workshop participativo. A apresentação de introdução ao tema, novamente, antecede a 

realização do workshop participativo para a análise dos indicadores. Nesse caso, 

entretanto, o objetivo é nivelar o diálogo sobre indicadores e o papel deles na avaliação 

de sustentabilidade.  

Além dos indicadores identificados pelo especialista (em revisão de literatura), há 

a possibilidade de proposição de novos indicadores. Sugere-se ressaltar essa possibilidade 

ao longo do workshop a fim de estimular os atores sociais a propor indicadores que não 

foram considerados e que podem, na visão desses atores, contribuir para o sistema de 

indicadores. 

E entende-se que em casos de fatores críticos, é imprescindível incluir as várias 

partes interessadas na construção do sistema de indicadores. E ainda, que pode existir um 

desequilíbrio entre os atores chave que participam do processo, no que se refere ao nível 

de escolaridade, de engajamento social, informação, dentre outros aspectos. Dito isso, 

sugere-se a preferência por apenas um critério para a análise dos indicadores, realizada 

pela comunidade local. 

Nesse caso, recomenda-se que objetivo principal do segundo workshop 

participativo seja a análise dos indicadores pelo critério de relevância para a sociedade 

local. A inserção de outros critérios para a seleção dos indicadores é importante, e deve 

ocorrer na etapa seguinte, com os especialistas sobre o fator crítico e/ou tomadores de 

decisão. Nesta etapa não é adequada outra discussão com a sociedade local, dado que a 

decisão aqui deve incorporar uma visão mais técnica e especializada do problema e não 

com a sociedade local.  

O resultado da análise de relevância é a Lista inicial de indicadores, que será 

avaliada pelos especialistas e/ou tomadores de decisão por meio de análise multicritério 
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(MCDA). Sugere-se o uso do ELECTRE III pois se trata de uma ferramenta que promove 

o ranqueamento dos indicadores.  

Ranking dos indicadores (MCDA). A elaboração da família de critérios e a 

definição da escala (para cada critério) são os procedimentos iniciais para a análise 

multicritério e devem ser realizados pelo especialista em indicadores em parceria com o 

especialista em MCDA. A mesma equipe, junta-se a especialistas sobre o fator crítico 

e/ou tomadores de decisão na localidade, para definir os pesos e o limiar de preferência 

que serão utilizados para gerar o ranking dos indicadores, por meio de grupo focal. A 

etapa a seguir é a análise dos indicadores para cada um dos critérios selecionados, que 

deve ser realizada pelo mesmo grupo focal, de forma a possibilitar a elaboração da matriz 

de performance dos indicadores. Os resultados do grupo focal serão processados pelo 

analista em MCDA, através de software específico, para gerar o ranking dos indicadores 

(lista final). 

Lista final. A última etapa consiste no retorno da lista final de indicadores à 

comunidade local para a tomada de decisão. Caberá a localidade, por exemplo, definir 

quantos indicadores da lista final devem ser utilizados para a gestão do fator crítico de 

sustentabilidade: serão todos os indicadores ou haverá uma seleção? Em caso de listas 

muito extensas, em que há vários indicadores para o mesmo objetivo, é possível 

selecionar segundo as dimensões de sustentabilidade, por exemplo. No caso do fator 

crítico resíduos sólidos, os indicadores da lista final poderiam ser selecionados quanto ao 

nível da hierarquia de gestão de resíduos que ele representa. Ou ainda, pelo número de 

dimensões de sustentabilidade que ele incorpora. Por outro lado, a sociedade local pode 

optar por trabalhar com uma lista mais extensa, especialmente se a lista contar com um 

grande número de indicadores voluntários.  

Essa lista de indicadores do fator crítico para a sustentabilidade local deve ser 

amplamente disseminada à sociedade. Isso é especialmente importante para que a 

população possa participar do processo de avaliação e gestão do fator crítico na localidade 

e para que o poder público possa acompanhar os indicadores propostos e tomar decisões 

consonantes com a busca da sustentabilidade local.  
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Fig. 5.1: Modelo conceitual e diretrizes metodológicas para indicadores de fatores críticos na avaliação da sustentabilidade local 

 
Fonte:   Elaboração própria
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Duas outras considerações são importantes no modelo conceitual e diretrizes 

metodológicas para indicadores de fatores críticos na avaliação da sustentabilidade local: a 

avaliação do sistema (meta avaliação) e a incorporação do sistema de indicadores de fator 

crítico à avaliação mais holística de sustentabilidade local. 

A meta avaliação do sistema de indicadores do fator crítico para a sustentabilidade é 

muito importante para a melhoria do processo. A cada ciclo de implementação, os objetivos são 

reavaliados e novos indicadores podem ser incorporados. Da mesma forma, aspectos que antes 

eram importantes de serem mensurados podem ser substituídos por outros, num processo de 

melhoria contínua do sistema de avaliação. Essa etapa de meta avaliação contribui para o 

processo de aprendizagem, empoderamento, potencializa uma tomada de decisão mais 

participativa e valoriza o saber local.  

A ideia é que esse modelo possa ser aplicado em outros contextos, para análise de outros 

fatores críticos para a sustentabilidade local. E ainda, que os atores sociais dos municípios que 

já participaram da elaboração e gestão do sistema de indicadores do fator crítico para a 

sustentabilidade possam incentivar outras localidades e atuar como multiplicadores, num 

processo de capacitação, apoio e troca de experiências entre as localidades. Entende-se ainda 

que o sistema de avaliação da sustentabilidade local específico para análise dos fatores críticos 

deve trabalhar em conjunto com a avalição mais holística de sustentabilidade local. Sendo que 

uma melhoria do fator crítico pode e deve tornar o sistema de indicadores específico 

desnecessário no longo prazo. E, de forma iterativa, outros fatores críticos à sustentabilidade da 

localidade poderão vir a ser introduzidos e analisados.  

Numa perspectiva temporal, é possível que uma determinada localidade tenha sistemas 

de indicadores para diferentes fatores críticos da sustentabilidade. Uma vez que um fator pode 

ser crítico para a sustentabilidade local em um determinado tempo e deixar de ser conforme os 

ciclos de avaliação. Por outro lado, fatores que não eram críticos podem vir a ser.  Essa 

dinâmica, com ciclos de avaliação mais profunda e específica de aspectos da sustentabilidade, 

proporcionará a melhoria da sustentabilidade da localidade no longo prazo (Figura 5.3). 
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Fig. 5.2: Análise temporal do fator crítico em sistemas de avaliação da sustentabilidade local 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O modelo conceitual e diretrizes metodológicas para indicadores de fatores críticos na 

avaliação da sustentabilidade local avança nas reflexões sobre os fatores críticos para 

sustentabilidade local, mas ainda há um campo frutífero para novas pesquisas. Trabalhos 

futuros poderiam explorar outras possibilidades metodológicas ou novas etapas no próprio 

modelo conceitual e diretrizes metodológicas. Por exemplo, seria interessante testar outras 

opções de técnicas estatísticas para o MCDA ou ainda, comparar os resultados da seleção dos 

indicadores por Delphi ou análise de frequência e métodos de análise multicritério. Outra 

possibilidade para trabalhos futuros seria explorar como o sistema de indicadores para um fator 

crítico pode ser integrado ao sistema completo de indicadores para a avaliação da 

sustentabilidade local.  
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APÊNDICE A – ARTIGO “WASTE MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY: 

INDICATORS UNDER ECOLOGICAL ECONOMY PERSPECTIVE” 
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APÊNDICE B – MATERIAL SUPLEMENTAR:  CONVITES DOS WORKSHOPS 

PARTICIPATIVOS 

 

Convite do Workshop participativo na cidade de Nobres 
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Convite do Workshop participativo na cidade de São José do Rio Claro 
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Convite do Workshop participativo na cidade de Sapezal 
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APÊNDICE C – MATERIAL SUPLEMENTAR:  COLETA DE DADOS 
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APÊNDICE D - MATERIAL SUPLEMENTAR:  FOTOS DAS VISITAS AOS LIXÕES 

MUNICIPAIS E DOS WORKSHOPS PARTICIPATIVOS 

 

Nobres  

Fig. D1: Lixão municipal de Nobres – dia 26/07/2018 

 

 

Fig. D2: Catadores no lixão municipal de Nobres – dia 26/07/2018 
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Fig. D3: Catadora no lixão municipal de Nobres – dia 26/07/2018 

 

 

Fig. D4: Definição das questões chave sobre resíduos e definição dos objetivos utilizando a 

versão adaptada do Ketso® Workshop Planner  
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São José do Rio Claro  

 

Fig. D8: Lixão municipal de São José do Rio Claro – dia 20/08/2018 

 

 

Fig. D9: Catadores no lixão municipal de São José do Rio Claro – dia 20/08/2018 
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Fig. D10: Material separado pelos catadores no lixão municipal de São José do Rio Claro – dia 

20/08/2018 

 

 

Fig. D11: Definição das questões chave sobre resíduos e definição dos objetivos utilizando a 

versão adaptada do Ketso® Workshop Planner  
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Sapezal  

 

Fig. D14: Lixão municipal de Sapezal – dia 14/06/2018 

 
 

 

Fig. D15: Catadores no lixão municipal de Sapezal – dia 14/06/2018 

 
 

 

 



154 

 

Fig. D16: Catadores descansando em meio ao lixo – Sapezal dia 14/06/2018 

 
 

 

 

 

 

Fig. D17: Presença de pessoas e animais no lixão de Sapezal - dia 14/06/2018 
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Fig. D18: Acúmulo de água no lixão de Sapezal - dia 14/06/2018

 
 

 

Fig. D19: Definição das questões chave sobre resíduos e definição dos objetivos utilizando a 

versão adaptada do Ketso® Workshop Planner  
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APÊNDICE E – MÉTODO ELECTRE 

 

Construção da relação de superação 

A construção da relação de superação considera que 1( ,..., ,...)iA a a=  denota um 

conjunto de alternativas, que é avaliado por um conjunto de critérios 1( ,..., ,..., )j mg g g  de modo 

que ( )j ig a  representa o desempenho ou a avaliação da alternativa ia A  no critérios jg .  

O limiares de preferência (ver definição 1) e indiferença (ver definição 2) são usados 

para levar em conta as características fuzzy dos dados de desempenho ( )
j

g a , a A   e 
jg . O 

critério em conjunto com os dois limiares associados nos permitem considerá-lo um pseudo-

critério (ver definição 3). 

Definição 1 (Limiar de preferência - Roy, Figueira e Almeida-Dias, 2014). O limiar de 

preferência entre dois desempenhos, indicado por p, é a menor diferença de desempenho que, 

quando excedida, é considerada significativa como uma preferência estrita em favor da ação 

que apresenta o melhor desempenho. 

Definição 2 (Limiar de indiferença - Roy, Figueira e Almeida-Dias, 2014). O limiar de 

indiferença entre dois desempenhos, indicado por q, é a maior diferença de desempenho 

considerada compatível com uma situação de indiferença entre duas ações com desempenhos 

diferentes. 

Definição 3 (Pseudo-critério com limiares constantes - Roy, Figueira e Almeida-Dias, 

2014). Um critério é chamado de pseudo-critério quando dois limiares estão associados com 

jg : o limiar de indiferença, qj, e o limiar de preferência, pj, de modo que 0j jp q   . 

Definição 4 (limiar de veto - Roy, Figueira e Almeida-Dias, 2014). O limiar de veto, 

denotado vj, é a definição de um limite superior além do qual a discordância sobre aSa  não 

pode superar e permitir uma superação, de modo que, j jv p . 

Assim, três relações entre as alternativas a  e a  podem ser consideradas: 

( ) is strictly preferred to ( ) ( ) ,

(  is weakly preferred to ) ( ) ( ) ,

(  is indifferent to ;  and  to ) ( ) ( ) .

j j j j

j j j j

j j j j

aP a a a g a g a p

aQa a a q g a g a p

aI a a a a a g a g a q

   −

   − 

    − 
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A construção da relação fuzzy requer a definição de um índice de credibilidade (eq. 1), 

( )aSb , que avalia a força da asserção de que “ a  supera a ”, aSa (FIGUEIRA; GRECO; 

EHRGOTT, 2005; FIGUEIRA et al., 2013).   

{  : ( ) ( )}

1 ( )
( ) ( )

1 ( )
j

j

j J d aSa c aSa

d aSa
aSa c aSa

c aSa


 

−
 =

−
                                                               (1) 

Para a definição do índice credibilidade é necessário primeiramente o índice de 

concordância, ( )c aSa , conforme explicitado na equação que segue:  

( )
S Q

j j j

j J j J

c aSa w w
 

 = +                                                                                                       (2) 

na qual: 

jw  é um peso associado a cada critério jg , tal que 0jw , e
1

1
n

j

j

w
=

= , 

{  :  ( ) ( ( )) ( )}S

j j j jJ j J g a q g a g a=  +  , 

{  : ( ) ( ( )) ( ) ( ) ( ( ))}Q

j j j j j j jJ j J g a q g a g a g a p g a =  +  + , 

( ) ( ( )) ( )

( ( )) ( ( ))

j j j j

j

j j j j

g a p g a g a

p g a q g a


+ −
=

−
. 

 

Para a definição do índice de credibilidade também é necessário estabelecer um índice 

de discordância (FIGUEIRA; GRECO; EHRGOTT, 2005; FIGUEIRA et al., 2013), ( )jd aSa , 

tal como está descrito na equação 3. 

1 if ( ) ( ) ( ( )),

( ) 0 if ( ) ( ) ( ( )),

( ) ( ) ( ( ))
if       otherwise.

( ( )) ( ( ))

j j j j

j j j j j

j j j j

j j j j

g a g a v g a

d aSa g a g a p g a

g a g a p g a

v g a p g a


 +





 =  +

  − −


−

                  (3) 

 

Revelação das relações de superação 

A exploração da relação de superação consiste na computação de uma pré-ordem parcial 

final, Z, com base em outras duas pré-ordenes Z1 (descendente) e Z2 (ascendente), que são 

construídas com os procedimentos de destilação. No procedimento de destilação, para cada 

alternativa é formada uma pontuação de qualificação pela diferença entre o número de 
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alternativas que supera e o número de alternativas que a superam. Uma matriz de pontuação de 

qualidade é formada por ( )aSa   valores maiores que um nível de corte max ( )s − , onde 

max( ) 0.3 0.15s  = − e max max ( )aSa  = .  

Na primeira pré-ordem completa, 1Z , as alternativas com as maiores pontuações de 

qualificação são iterativamente destiladas (destilação descendente). A segunda pré-ordem 

completa, 2Z , é obtida primeiro destilando as piores (destilação ascendente). A ordem parcial 

final é obtida como a interseção das duas pré-ordens anteriores, 1 2Z Z Z=  (FIGUEIRA; 

GRECO; EHRGOTT, 2005). 
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APÊNDICE F – ESCALA DE AVALIAÇÃO PARA OS CRITÉRIOS 

 

Escala de avaliação para cada critério utilizado: 

 

Critério 1 - Clareza (clarity): Adequação para comunicação com técnicos, tomadores de 

decisão, grupos de usuários específicos e o público em geral. (O indicador é simples e usa 

linguagem clara). 

 

Escala: 

- A forma como o indicador está descrito não permite compreender o que será mensurado. 

- A forma como o indicador está descrito permite a compreensão dos técnicos, mas não a 

dos tomadores de decisão e público em geral. 

- A forma como o indicador está descrito permite a compreensão dos técnicos e 

tomadores de decisão, mas não a do público em geral. 

- A forma como o indicador está descrito permite compreender o que será mensurado por 

todos os usuários, porém com certo grau de dificuldade. 

- A forma como o indicador está descrito permite compreender facilmente o que será 

mensurado por todos os usuários/ o indicador é simples de ser entendido. 

 

 

Critério 2 - Aderência ao objetivo (link to planning goals): relação entre o que o indicador 

mede e o que precisa ser medido (previsto nos objetivos). 

 

Escala: 

- O indicador não tem conexão com nenhum dos objetivos selecionados 

- O indicador não consegue captar o fenômeno para o qual foi proposto 

- O indicador consegue captar o fenômeno para o qual foi proposto, mas de forma pouco 

satisfatória 

- O indicador consegue captar o fenômeno para o qual foi proposto, mas de forma 

satisfatória 

- O indicador consegue captar o fenômeno para o qual foi proposto de forma satisfatória 

- O indicador consegue captar o fenômeno para o qual foi proposto de forma muito 

satisfatória 

 

 

Critério 3 - Mensurabilidade (measurability): mensurável em termos qualitativos e 

quantitativos com o processo proposto. 

 

Escala: 

- Não é possível mensurar (com o processo proposto) 

- É possível mensurar, porém com acurácia extremante baixa  

- É possível mensurar, porém com acurácia baixa  

- É possível mensurar, porém com acurácia razoável  

- É possível mensurar, porém com acurácia alta 

- É possível mensurar, porém com acurácia extremamente alta 
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Critério 4 - Alcançável/ realizável (feasibility): Considerando a disponibilidade de recursos 

(habilidades técnicas, equipamentos especiais para a coleta e recursos financeiros) e tempo 

hábil para coleta (considera-se tempo hábil o período de um ciclo para a avaliação do SI). 

 

Escala: 

- Não é possível alcançar (com os recursos e/ou tempo hábil) 

- É necessária uma quantidade extremamente alta de recursos para alcançar  

- É necessária uma quantidade alta de recursos para alcançar  

- É necessária uma quantidade razoável de recursos para alcançar  

- É necessária uma quantidade baixa de recursos para alcançar 

- É necessária uma quantidade extremamente baixa de recursos para alcançar  

 

 

Critério 5 - Disponibilidade de dados (availability of data): Disponibilidade dos dados para 

o cálculo do indicador. 

 

Escala: 

- Estão indisponíveis 

- Dados podem ser disponibilizados, mas com muita dificuldade 

- Dados podem ser disponibilizados com alguma dificuldade 

- Dados podem ser disponibilizados com facilidade 

- Dados estão disponíveis 

 

 

Critério 6 - Sensibilidade à mudança (sensivity to change): sensível às mudanças que estão 

sendo monitoradas (percepção de tendências, monitoramento de políticas) no tempo. 

 

Escala: 

- O indicador não consegue captar as mudanças ou o prazo é maior que o ciclo de revisão 

do SI. 

- O indicador consegue captar as mudanças em longo prazo (anual). 

- O indicador consegue captar as mudanças em médio prazo (semestral). 

- O indicador consegue captar as mudanças em curto prazo (mensal). 

- O indicador consegue captar as mudanças em curtíssimo prazo (semanal). 
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APÊNDICE G – SIMULAÇÃO: SENSIBILIDADE LIMIAR DE VETO 

 

Simulação realizada com limiar de veto 2 no critério sensibilidade à mudança (g6) .  
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APÊNDICE H – MATERIAL SUPLEMANTAR: GRUPO FOCAL 

 

Fotos do grupo focal (Cuiabá, 12/07/2019) 

 
Fig. F1: Cartas: definição dos pesos dos critérios 
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