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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo principal abordar a gestão ambiental de empresas para 

a destinação de resíduos sólidos industriais perigosos utilizando o Método de Apoio 

Multicritério à Decisão AHP com ratings. É apresentado um roteiro para a utilização do 

método que é aplicado em uma empresa brasileira e descrito em um estudo de caso. A 

problemática abordada foi a escolha de tecnologia para tratamento e disposição de solo 

contaminado com BTEX com melhor aderência às políticas do sistema integrado de gestão da 

empresa. Até a aplicação do método, este processo decisório era orientado exclusivamente 

pela dimensão econômica. Foram estabelecidos critérios que proporcionaram uma avaliação 

técnica e ambiental das alternativas. O método AHP foi aplicado em duas etapas, utilizando 

uma estrutura hierárquica paralela e uma principal.  Os resultados obtidos na estrutura 

hierárquica paralela referem-se ao desempenho técnico das alternativas. Nesta avaliação 

destacaram-se 05 tecnologias biológicas, 02 tecnologias térmicas, 01 tecnologia química e 01 

nanotecnologia, aplicadas para o de solo contaminado com BTEX em um universo de 34 

tecnologias verificadas. O desempenho técnico das alternativas obtido no AHP paralelo foi 

inserido em um dos critérios do AHP principal, onde foram avaliados fornecedores e 

tecnologias de forma conjunta. Os desempenhos das alternativas nos modelos decisórios 

foram confrontados com os seus respectivos custos, proporcionando um painel para decisão 

gerencial. Adicionalmente, este trabalho traz como contribuição uma proposta de método com 

uma abordagem iterativa para a redução de inconsistência de julgamentos do AHP. 
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ABSTRACT 

 

 This work aims to address the environmental management of companies. It’s 

focus is on hazardous industrial solid waste disposal using the method AHP with ratings for 

Multicriteria Decision Aid. A roadmap for method application is showed and it is applied in a 

Brazilian company described in a case study. The issue approached was the technology choice 

for treatment and disposal of contaminated soil with BTEX with better adherence to the 

company’s integrated management system policies. Until this application, the decision-

making process was guided only by economic dimension in that company. Criteria that 

provided a technical and environmental evaluation of alternatives have been established. The 

AHP was applied in two steps, using a parallel and a main hierarchical structure. The obtained 

results in parallel hierarchical structure refers to the technical performance of the alternatives. 

This evaluation highlights were 05 biological technologies, 02 thermal technologies, 01 

chemical technology and 01 nanotechnology, applied to the contaminated soil with BTEX in a 

group of 34 different technologies. The technical performance of the alternatives obtained in 

parallel AHP was inserted as a criteria performance in the main AHP, where suppliers and 

technologies were jointly evaluated. The alternatives’ performances in the decision models 

were confronted with their respective costs, providing a panel for management decision. 

Additionally, this work brings as contribution a proposal method with an iterative approach to 

reducing inconsistency of AHP’s judgments.  

viii 
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1. INTRODUÇÃO 

O tratamento e disposição final de resíduos sólidos perigosos (TDFR) é um tema da 

gestão ambiental de uma empresa. Muitas práticas de seleção de alternativas para TDFR nas 

empresas são orientadas exclusivamente pelo critério custo. Isto representa uma oportunidade 

para a inserção de critérios adicionais no processo decisório, considerando não apenas a 

dimensão de custos, mas também aspetos técnicos e ambientais. Esta abordagem 

proporcionará uma visualização das lacunas e oportunidades de melhoria entre os provedores 

de soluções de TDFR para o atendimento aos objetivos estratégicos de gestão da empresa 

geradora do resíduo. 

Assim este problema TDRF pode ser abordado utilizando um método de Apoio 

Multicritério à Decisão (AMD). Esta tríade de viabilidade técnica econômica e ambiental é 

utilizada como base para a tomada de decisão na ferramenta de Produção mais Limpa – 

PmaisL (SENAI.RS, 2003).  

A PmaisL tem como foco a não geração de resíduos, direcionando as ações para a 

prevenção da poluição. Neste contexto, é realizada uma avaliação técnica das alternativas para 

a melhoria pretendida, além da avaliação dos investimentos necessários associados aos 

potenciais benefícios econômicos e ambientais (SENAI.RS, 2003).  

Os fundamentos da PmaisL a caracterizam como uma ferramenta direcionada para a 

sustentabilidade das organizações. Consequentemente, incluir os conceitos da PmaisL no 

processo decisório implica em potencializar escolhas mais sustentáveis.  

O tratamento e destinação de resíduos gerados, dentro dos conceitos de PmaisL, é 

denominado de processo de fim-de-tubo, ou seja, a ação parte de um resíduo já gerado. 

Entretanto, mesmo uma prática de fim-de-tubo pode apresentar uma diversidade de 

alternativas, cada uma delas com as suas características técnicas que levam a diferentes 
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desempenhos ambientais e econômicos. O AMD aplicado ao tratamento e destinação de 

resíduos é uma oportunidade de trazer uma abordagem de PmaisL mesmo para uma prática de 

fim-de-tubo, ou seja, pode-se escolher entre várias tecnologias aquela que apresenta as 

melhores características técnicas, ambientais e econômicas. 

Além da utilização da abordagem de PmaisL para a seleção de alternativas de 

tratamento e destinação de resíduos, existem outros aspectos que podem ser considerados na 

avaliação. Os valores da empresa, as políticas do sistema de gestão integrado bem como o 

comprometimento com a causa ambiental declarado como marketing verde, são importantes 

aspectos a serem considerados no processo decisório. 

A utilização do método Analytic Hierarchy Process (AHP) com ratings na destinação 

de resíduos proporciona uma priorização de alternativas e traz praticidade para a inserção ou 

exclusão de alternativas do processo decisório.  Nesta ordenação de alternativas é possível 

identificar quais estão mais próximas do nível de desempenho idealizado pela organização. 

 

1.1. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo principal abordar o tratamento e a destinação de 

resíduos sólidos industriais perigosos de empresas considerando, além do custo, requisitos 

estabelecidos no Sistema de Gestão Integrado da organização. Será utilizado o método de 

apoio multicritério à decisão AHP com ratings que auxilia a escolha da tecnologia e será 

apresentado em um estudo de caso de uma indústria brasileira. Como objetivos específicos, 

pretende-se: 

a) Identificar critérios de interesse para a definição do tratamento e destinação de 

resíduos sólidos industriais perigosos nas organizações. 
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b) Apresentar método para o suporte na tomada de decisão do tratamento e 

destinação de resíduos em uma empresa brasileira. 

c) Propor abordagem para solucionar problemas de inconsistência de 

julgamentos do método AHP. 

 

1.2. Limitações do Trabalho e Premissas 

A indústria onde foi identificada esta oportunidade de aplicação solicitou sigilo do 

trabalho realizado, desta forma os dados que serão apresentados no estudo de caso serão 

limitados. Informações que caracterizem esta empresa serão apresentadas de forma genérica, 

entretanto, sem comprometer o propósito de apresentar a utilização do AMD como suporte à 

gestão ambiental de organizações. 

Os resultados dos julgamentos de critérios e alternativas dependem da percepção das 

pessoas envolvidas. Há, portanto, um componente de subjetividade na definição de um 

ranking de tecnologias de destinação de resíduos. Consequentemente, a modelagem e 

ponderações desenvolvidas no estudo de caso representam um cenário particular de decisão, 

não devendo ser replicado diretamente em outra empresa. 

Uma vez observada a dominância do critério custos diante dos demais critérios de 

avaliação, na aplicação do estudo de caso, é proposto que a dimensão econômica seja avaliada 

posteriormente à aplicação do AHP. Outra característica peculiar do modelo desenvolvido 

para suporte à decisão foi a utilização de duas estruturas hierárquicas de avaliação. Os 

resultados de uma estrutura hierárquica paralela de avaliação das tecnologias são utilizados 

em um critério da estrutura hierárquica principal que avalia as tecnologias em conjunto com 

os seus fornecedores. 
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Os resultados obtidos na avaliação da estrutura hierárquica principal ainda são 

preliminares uma vez que existem informações logísticas e de fornecedores pendentes para o 

enquadramento das alternativas no modelo decisório. 

 

1.3. Estrutura do Trabalho 

Esta dissertação está estruturada no seguinte formato: 

O Capítulo 1 contém uma breve introdução, a motivação para a problemática, os 

objetivos e limitações do trabalho.  

O Capítulo 2 aborda o problema decisório relativo aos resíduos gerados em processos 

produtivos. É apresentada uma introdução à temática de gestão de resíduos 

Capítulo 3 apresenta a fundamentação teórica do AMD e o método AHP com a 

utilização de ratings. Também são apresentadas neste capítulo propostas de abordagem de 

inconsistência de julgamentos da AHP. 

O Capítulo 4 contém a proposta metodológica do AMD direcionado para a problemática 

de destinação de resíduos.  

No Capítulo 5 é exposto um estudo de caso onde o método foi aplicado e, por fim, no 

Capítulo 6 estão as conclusões extraídas do trabalho e direcionamentos para trabalhos futuros. 
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2. PROBLEMÁTICA: TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS INDUSTRIAIS 

As atividades industriais e serviços prestados por organizações possuem processos que 

podemos representar de forma generalizada pela Figura 1. 

 
Figura 1: Diagrama de processo 

Fonte: O Autor 

 

A caixa central representa uma operação específica de transformação dos recursos que 

são consumidos para a obtenção do produto desejado. Esta representação também pode ser 

aplicada de forma global, onde a caixa central representa um processo composto por uma 

série de operações. Tanto na representação global, quanto na específica, existirão à esquerda 

da caixa os recursos que serão consumidos, abaixo o produto desejado gerado, o qual pode ser 

um produto intermediário ou final; e à direita da caixa são representadas as saídas indesejadas 

do processo.  

A ABNT NBR 10004:2004 apresenta a definição de resíduos sólidos: 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 

água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 

como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso 

soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível. 
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A ABNT NBR 9800:1987 apresenta a definição de efluentes industriais: 

Efluente líquido industrial: Despejo líquido proveniente do estabelecimento 

industrial, compreendendo efluentes de processo industrial, águas de refrigeração 

poluídas, águas pluviais poluídas e esgoto doméstico. 

 Efluentes de processo industrial: Despejos líquidos provenientes das áreas de 

processamento industrial, incluindo os originados nos processos de produção, as 

águas de lavagem de operação de limpeza e outras fontes, que comprovadamente 

apresentem poluição por produtos utilizados ou produzidos no estabelecimento 

industrial. 

As emissões atmosféricas dos processos representam o lançamento na atmosfera de 

qualquer forma de matéria sólida, líquida ou gasosa (Resolução CONAMA nº 436/2011). 

Os resíduos sólidos serão abordados como as matérias-primas e os demais recursos 

consumidos que devido à ineficiência do processo não foram convertidos em produto. De 

forma análoga aos resíduos sólidos, os efluentes líquidos e as emissões atmosféricas se 

referem aos recursos que foram consumidos e alterados nos processos, mas que não foram 

incorporados ao produto compondo um despejo líquido e emissões para o ar respectivamente. 

Usualmente, os efluentes líquidos são tratados interna ou externamente à empresa 

geradora, podendo, em alguns casos, serem reutilizados ou descartados. Já as emissões 

atmosféricas são saídas de processos que devem ser controladas por meio de sistemas de 

controle especificamente projetados para cada caso no próprio local onde estão sendo geradas.  

Os resíduos sólidos, foco deste trabalho, são direcionados para tecnologias de fim-de-

tubo, que vão desde o seu reuso e reciclagem, internos ou externos ao gerador, a tecnologias 

de tratamento e disposição deste material. É evidente que para as melhores práticas de gestão 

ambiental, ações de prevenção da geração de resíduos devem ser prioridade, onde as práticas 

se apoiam em ferramentas, tais como: Produção mais Limpa – PmaisL (SENAI.RS, 2003), 

Ecodesign (BYGGETH e HOCHSCHORNER, 2006), Avaliação do Ciclo de Vida – ACV 
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(LIMA, GODOY e SILVA, 2010). Entretanto, para a parcela de resíduos que não é evitada, é 

necessário o seu tratamento e destinação.  

 Classificação de resíduos sólidos 

Segundo a NBR 10004 (ABNT, 2004) os resíduos sólidos são classificados em: classe I, 

classe II A e classe II B. A Tabela 1 apresenta as características de cada classe de resíduos 

conforme a NBR 10004 (ABNT, 2004). 

Tabela 1: Classificação de resíduos sólidos - ABNT NBR 10004:2004 

Resíduo Sólido Classe I Resíduo Sólido Classe II A Resíduo Sólido Classe II B 

- São os resíduos perigosos 

- Apresentam risco à saúde 

pública, provocando 

mortalidade, incidência de 

doenças ou acentuando seus 

índices e/ou riscos ao meio 

ambiente, quando o resíduo 

for gerenciado de forma 

inadequada, ou possuem pelo 

menos uma das seguintes 

características: 

Inflamabilidade, 

Corrosividade, Reatividade, 

Toxicidade, Patogenicidade.  

- São os resíduos não 

perigosos e não inertes, ou 

seja, aqueles que reagem 

com o meio ambiente. 

- Não se enquadram nas 

classificações de resíduos 

classe I ou de resíduos 

classe II B podem ter 

propriedades, tais como: 

biodegradabilidade, 

combustibilidade ou 

solubilidade em água. 

- São os resíduos não 

perigosos e inertes, ou seja 

aqueles que não reagem 

com o meio ambiente, 

permanecendo inalterados. 

- Quaisquer resíduos que, 

quando submetidos a um 

contato dinâmico e estático 

com água destilada ou 

deionizada, à temperatura 

ambiente, não apresentam 

nenhum de seus 

constituintes solubilizados a 

concentrações superiores 

aos padrões de potabilidade 

de água, excetuando-se 

aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor. 

Fonte: Adaptado de NBR 10004 (ABNT, 2004) 
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A discussão da problemática deste trabalho será focada para os resíduos classe I em 

função do seu potencial de causar impactos ambientais significativos. As alternativas 

tecnológicas para tratamento e disposição final destes resíduos são objeto de pesquisa e 

desenvolvimento de inovações. Estas tecnologias compreendem desde práticas mais antigas, 

como a sua disposição final em aterros, a destruição deste resíduo em fornos, com ou sem 

aproveitamento energético, a sua incorporação em outros produtos e diversas práticas de 

tratamento.  

Um dos importantes aspectos das tecnologias de tratamento e destinação de resíduos é a 

questão da geração, ou não, de passivo ambiental. Segundo Bertoli e Ribeiro (2006):  

O passivo ambiental representa o sacrifício de benefícios econômicos que 

serão realizados para a preservação, recuperação e proteção do meio 

ambiente, de forma a permitir a compatibilidade entre o desenvolvimento 

econômico e o meio ecológico ou em decorrência de conduta inadequada em 

relação às questões ambientais. Diz respeito não só às sanções por 

degradação ambiental, mas também às medidas empresariais para a 

prevenção de danos ambientais, que têm reflexos econômico-financeiros, 

comprometendo tanto o presente quanto o futuro da empresa, exemplificado 

nas situações em que a empresa tem de assumir a responsabilidade pelas 

consequências de suas atividades operacionais, como o depósito de resíduos 

no meio ambiente. 

Uma tecnologia que gera passivo ambiental é aquela onde o resíduo permanecerá como 

material rejeitado, sendo armazenado em condições específicas, mas suscetível a reações com 

o passar do tempo. Enquanto o resíduo permanecer armazenado, o passivo ambiental é 

responsabilidade do gerador. Certamente esta responsabilidade será compartilhada com os 

demais atores envolvidos no processo de destinação, como transportadoras e o aterro 
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industrial, mas o gerador sempre estará incluído nesta responsabilidade, denominada 

responsabilidade solidária (MUKAI, 1988). Por exemplo: passados mais de 50 anos que uma 

empresa destinou os seus resíduos para um aterro e ocorre algum acidente ambiental no 

aterro, no local onde estavam dispostos os resíduos da empresa, misturados com resíduos de 

diversas outras empresas, cada um dos geradores de resíduos e demais partes solidárias serão 

acionados a fim de tomar as providências legais cabíveis. 

Já as tecnologias que não geram passivo ambiental, são aquelas onde o resíduo de 

alguma forma é destruído. O material passa por uma transformação que vai desde a sua 

destruição até a sua transformação e/ou incorporação a outros produtos, onde novas 

propriedades são conferidas ao material, podendo, inclusive modificar o seu potencial 

poluidor. As tecnologias de tratamento e destinação de resíduos serão apresentadas no 

Apêndice 1 deste trabalho. 

Existem leis ambientais federais, estaduais e municipais que determinam as possíveis 

práticas e restrições para a destinação dos mais diversos resíduos. Para um determinado tipo 

de resíduo podemos ter diferentes tecnologias empregadas para o seu tratamento e destinação 

que atendam as leis vigentes, mas que possuem diferentes aspectos técnicos, ambientais e de 

custos.  

O critério custo é comumente utilizado para definir o tratamento e destinação de um 

resíduo nas práticas de gestão ambiental das organizações. Porém, diversos outros aspectos 

podem ser avaliados para esta tomada de decisão, compondo uma avaliação multicritério. A 

utilização limitada de critérios deixa de fora do processo decisório a verificação de aspectos 

técnicos e ambientais, além de questões estratégicas para a organização. Tal limitação coloca 

em segundo plano, inclusive, valores e diretrizes manifestados em políticas ambientais e 

declarações da organização para os stakeholders.  
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Para a tomada de decisão, nos casos onde temos múltiplas alternativas de tratamento e 

destinação do resíduo, é necessário que a empresa defina os critérios que possibilitarão avaliar 

qual das alternativas melhor atende as suas necessidades técnicas, econômicas e ambientais 

além dos valores da organização. Outro aspecto que a definição da destinação de resíduos 

orientada apenas pelo critério do custo acarreta é a dificuldade de identificar o grau de 

atendimento das alternativas existentes no mercado aos objetivos estratégicos de gestão da 

empresa geradora do resíduo a ser destinado. Esta última consideração remete ao potencial de 

serem identificadas lacunas e oportunidades de melhoria entre os provedores de soluções para 

a destinação de resíduos e quanto às práticas de destinação adotadas por uma empresa. 

Algumas publicações da utilização de multicritérios em problemas decisórios 

relacionados à gestão ambiental utilizando o AHP são comentadas a seguir: Pophali et al 

(2011) e Bottero et al (2011) utilizam o método aplicado ao tratamento de efluentes, 

Marchezetti et al (2011) e Contrerasa et al (2008) abordam questões do tratamento de 

resíduos sólidos domiciliares, e Cardoso et al (2009) avalia a destinação de resíduos plásticos.  

Este trabalho explorará a avaliação de múltiplas alternativas de tratamento e disposição 

de resíduos de solo contaminado com Benzeno, Tolueno, Etil-benzeno e os Xilenos (BTEX) 

utilizando o AHP para o apoio multicritério à decisão. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são apresentados os conceitos que tratam dos métodos utilizados neste 

trabalho, que é direcionado para uma aplicação prática, explorando o contexto de aplicação da 

AHP. A revisão deste método não pretende explorar os procedimentos matemáticos para a 

obtenção de vetores de prioridades, tampouco de cálculo de razão de consistência. Esta 

simplificação deve-se ao fato de que já existe uma vasta literatura teórica quanto ao método.  

3.1. Métodos de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) 

O AMD é utilizado quando se deseja avaliar alternativas com base em critérios que 

possibilitam a sua diferenciação (NASCIMENTO, 2010). Este tipo de abordagem proporciona 

aos decisores uma aprendizagem e entendimento do problema, conduzindo a uma solução 

obtida de forma sistemática (BELTON E STEWART, 2002).   

Segundo Roy e Bouyssou (1993) apud Mello et al (2003) a modelagem de problemas 

decisórios engloba quatro tipos básicos de problemas: 

 Problemática Pα (seleção) – Neste tipo de problemática o objetivo é a 

recomendação da escolha de uma alternativa; 

 Problemática Pβ (alocação em classes) – O objetivo do processo de seleção é 

recomendar a triagem das alternativas em categorias (classes) preestabelecidas, 

 Problemática Pδ (descrição ou cognição) – Objetiva esclarecer a decisão por 

uma descrição em uma linguagem adequada; 

 Problemática Pγ (ordenação) – O processo de decisão objetiva a recomendação 

de uma ordenação das alternativas a partir da melhor para o pior; 
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A Figura 2 ilustra as fases do AMD com base no modelo proposto por Belton e Stewart 

(2002). A fase de estruturação, segundo Bana e Costa et al. (2000) apud Mello et al (2003), 

representa cerca de 80% do total do problema, indicando a importância desta etapa no AMD.   

 

Figura 2: Fases do Apoio Multicritério à Decisão 

Fonte: Adaptado de Belton e Stewart (2002) 

 

  

Para a fase de construção do modelo, o AMD possui diversos métodos para a 

modelagem e análise do problema. Segundo Nascimento (2010) os métodos de agregação de 

síntese, conhecidos como os da escola americana, mais utilizados são: o Analytic Hierarchy 

Process (AHP), o Analytic Network Process (ANP) e o Measuring Attractiveness by a 

Categorical Based Evaluation Technique (MACBETH). Entre os métodos baseados em 

relações de preferência, conhecidos como os da escola francesa, destacam-se: a família 
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ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la REalité) e a família PROMETHEE 

(Preference Ranking  Organization METhod for Enrichment Evaluations).  

Cada método AMD possui características que direcionarão o seu uso de acordo com as 

características do problema decisório. A problemática abordada nesta dissertação consiste em 

um estabelecimento de um ranking de tecnologias de destinação e tratamento de resíduos 

(problema tipo Pγ). Este problema envolve uma grande variedade de alternativas, que são 

incrementadas por inovações lançadas no mercado. Consequentemente, o cenário de decisão é 

dinâmico, acarretando na necessidade de atualizações da aplicação do método AMD 

selecionado. Para que esta ferramenta seja de fato mantida em uma empresa é necessário que 

a mesma proporcione uma ágil atualização do modelo decisório. A AHP com ratings é um 

método AMD que atende às características mencionadas da problemática a ser abordada e, 

portanto será o método focado neste trabalho. 

3.2. AHP com Ratings 

Conforme apresentado por Gomes (1998), o método AHP é aplicável em situações que 

envolvem julgamentos subjetivos observando critérios, avaliando alternativas com base em 

dados quantitativos ou qualitativos. O AHP é indicado para comparar e/ou priorizar 

alternativas mais eficazes (ENSSLIN, 1996). Conforme abordado por Noronha (1998), o 

método AHP considera a subjetividade e o conhecimento das partes interessadas envolvidas 

no processo de decisão. 

Segundo Saaty (2008a), a problemática decisória deve ser abordada com as seguintes 

ações: definição do problema; estruturação da hierarquia de decisão; construção das matrizes 

de comparação par a par; e a utilização das prioridades obtidas nas comparações para 

ponderar as prioridades do nível imediatamente inferior. 

Inicialmente o objetivo do processo decisório é definido, sendo também identificados os 

critérios e subcritérios com base em valores do decisor (SILVA, BELDERRAIN E 
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PANTOJA, 2010). A seguir, a estrutura hierárquica é construída, posicionando-se o objetivo 

no topo e nos níveis seguintes são lançados os critérios e subcritérios de decisão. A utilização 

do desdobramento de um critério em subcritério não é obrigatória, mas auxilia no 

entendimento da composição de um critério e evita critérios duplicados. Estes componentes 

da estrutura hierárquica são utilizados independentemente da forma como as comparações 

para a par são realizadas. Os demais componentes da estrutura hierárquica dependem se as 

alternativas são comparadas par a par à luz de um critério (medição relativa) ou se são 

avaliadas de acordo com os níveis de intensidade predefinidos (medição absoluta) (SAATY, 

2006). 

Para a abordagem de medição relativa da AHP (sem ratings) as alternativas são 

inseridas no último nível da estrutura hierárquica. Para a medição absoluta (ratings) as 

alternativas não são representadas na estrutura hierárquica (SILVA, BELDERRAIN E 

PANTOJA, 2010). A estrutura hierárquica da AHP com ratings é apresentada na Figura 3. 

 

 

Figura 3: Estrutura Hierárquica com ratings 

Fonte: Adaptado de SILVA, BELDERRAIN E PANTOJA, 2010 
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Segundo Silva (2012) a utilização de ratings permite a avaliação de um problema com 

mais de nove alternativas, facilitando a sua inserção ou remoção, além de preservar um 

ranking já estabelecido quando uma nova alternativa é inserida, evitando o rank reversal. A 

medição absoluta evita a grande demanda de comparações do modo de medição relativa 

quando se tem muitas alternativas.  

Explorando o entendimento dos ratings, Duarte Junior (2005) apud Silva (2012) os 

define como um conjunto de níveis de intensidade (ou categorias) que servem como base para 

avaliar o desempenho das alternativas em termos de cada critério ou subcritério. Quando são 

definidos os ratings de um problema de decisão é necessária uma clara descrição para que os 

decisores consigam enquadrar as alternativas nos níveis de intensidade definidos sem ter 

dúvidas e ficar diante de ambiguidades.  

Uma vez definidos os critérios, subcritérios e ratings deve se verificar a importância 

relativa em cada nível hierárquico. Considerando as limitações cognitivas das pessoas, uma 

matriz de comparações par a par com muitos elementos leva a uma grande inconsistência. 

Utilizar nove elementos em um nível hierárquico representa o limite de capacidade de 

compreensão de um indivíduo para realizar as comparações e definições de intensidades 

(SAATY, 2001). 

Concluído o modelo de apoio à decisão com ratings, as alternativas devem ser 

enquadradas nos ratings de cada critério e/ou subcritério. Com base nas relações de 

importância definidas, cada alternativa recebe uma pontuação final que indica a adequação da 

alternativa com relação aos níveis de intensidade ótimos (SAATY, 2006).  

A modelagem do problema com a AHP com ratings neste trabalho foi realizada com o 

software Super Decisions. Os aspectos de preenchimento e utilização do software são 

abordados no capítulo 4. 
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3.3. Decisão em Grupo no AHP 

Envolver um grupo de decisores na aplicação do método AHP pode trazer benefícios 

para a modelagem do problema decisório. O compartilhamento de ideias e experiências de um 

grupo normalmente levam a uma representação e entendimento mais completo sobre um 

problema (SAATY, 2008b). 

Nas situações de aplicação do AHP em grupos é importante que o facilitador do 

processo identifique o grau de nivelamento de conhecimentos do grupo quanto à problemática 

e que este grupo seja introduzido ao método que será utilizado. Saaty (2008b) apresenta 

recomendações para potenciais dificuldades em trabalhos com grupos de decisores, tais como: 

diferentes níveis de conhecimento e de poder decisório, falta de uniformidade quanto às 

preferências, mudanças de preferências e indisposição para manifestar as preferências. A 

definição de prioridades por meio das comparações par a par em um grupo de decisores pode 

ser conduzida por diferentes abordagens. Segundo Saaty (2008b), pode ser desenvolvido um 

debate entre o grupo de decisores na busca de um consenso quanto às prioridades do modelo 

decisório. Entretanto, o atingimento de um consenso pode ser de difícil resolução, o que traz 

como alternativa para estabelecimento das prioridades o cálculo da média geométrica entre os 

julgamentos individuais, conhecido como Agregação Individual de Julgamentos – AIJ. 

  Segundo Costa e Belderrain (2009), para a utilização da AIJ o grupo de decisores 

devem ter propósitos comuns, visando um bem maior para o resultado da questão decisória. 

Na abordagem da AIJ a estrutura hierárquica do problema é “consensada” pelo grupo, bem 

como a importância relativa entre os critérios utilizando a média geométrica dos elementos 

das matrizes de comparação. Os julgamentos para cada critério são efetuados individualmente 

e ao final é efetuada a média geométrica das pontuações formatando um conjunto de matrizes 

do grupo de decisores.  
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Caso o grupo de decisores seja divergente, sem entrosamento e objetivos comuns, 

utiliza-se a Agregação Individual de Prioridades (AIP) como abordagem alternativa a AIJ 

(COSTA e BELDERRAIN, 2009). Na AIP o método AHP é conduzido individualmente pelos 

decisores, considerando a análise de decisão de cada indivíduo separadamente. No final um 

vetor de prioridades do grupo será obtido usando a média geométrica dos elementos dos 

vetores de prioridade individual. 

 

3.4. Inconsistência de Julgamentos 

Segundo Saaty (1990), a inconsistência é inerente ao processo de efetuar julgamentos 

comparativos, entretanto, para que não ocorra um erro no resultado final o valor da 

inconsistência deve ser de até 0,10. O software Super Decisions possui a funcionalidade de 

identificar quais são os julgamentos com maior inconsistência, e indica valor para a melhoria 

da consistência, mas que não leva necessariamente a uma priorização alinhada com a 

preferência dos decisores. 

Bortot e Pereira (2011) apresentam uma abordagem utilizando integração Choquet para 

a determinação de medida de inconsistência e adequação de valores. Brunelli e Fedrizzi 

(2011) discutem propriedades de índices de inconsistência. Mikhailov e Siraj (2011) trazem 

como contribuição um algoritmo para a eliminação de inconsistência das comparações par a 

par. Estas abordagens de inconsistências encontradas na literatura possuem complexas 

fundamentações e aplicações que podem dificultar a sua aplicação. Adicionalmente, não foi 

identificado método que aborde a redução de inconsistência buscando um distanciamento 

mínimo das preferências manifestadas pelos decisores. Diante deste cenário é proposta uma 

abordagem de inconsistência simplificada que é apresentada na seção 4.4.2. 
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4. PROPOSTA DE APOIO MULTICRITÉRIO À DECISÃO APLICADA 

AO TDFR 

Neste capítulo será apresentada uma proposta metodológica com abordagem 

multicritério para a tomada de decisão no contexto de escolha de tecnologia de destinação de 

resíduos sólidos industriais. Nas seções 4.1 a 4.7 cada fase do processo de apoio multicritério 

à decisão da problemática é apresentada, além da proposta de abordagem para a redução da 

inconsistência dos julgamentos. 

4.1. Formação de Grupo de Trabalho 

Inicialmente é necessário identificar quais são as pessoas essenciais que devem 

participar da estruturação do problema e do processo decisório. Para esta composição é 

importante identificar elementos da organização em questão que possuam domínio técnico 

relacionado às práticas de gestão ambiental. É fundamental que esteja presente neste grupo 

um representante da direção da empresa, trazendo a visão estratégica e os valores da 

organização para o processo. 

4.2. Estruturação do Problema 

O sucesso em um processo decisório inicia com um problema bem estruturado e cada 

contexto de decisão terá um diferente grau de complexidade. Existem problemas que 

facilmente são compreendidos possuindo uma natureza mais trivial. A estruturação de um 

problema também pode ocorrer em um contexto mais rebuscado, onde se faz necessário 

explorar melhor: o entendimento do problema, os objetivos em questão, quais são as partes 

interessadas, os conflitos existentes, as possíveis consequências, os riscos, as incertezas, a 

interdependência de decisões, os desafios e quais são as alternativas. 
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A estruturação do problema deve proporcionar clareza de qual é o problema 

fundamental que será tratado, quais são os valores envolvidos, quais são os objetivos, quais 

são as condições de contorno, ou seja, de ambiente onde a problemática está situada. Existe 

uma vasta literatura com métodos de suporte para a estruturação de problemas, incluindo um 

tradicional brainstorming (OSBORN, 1957 apud FRANCO e MONTIBELLER, 2010); Value 

Focused Thinking – VFT (KEENEY, 1996); Value Focused Brainstorming – VFB (Keeney, 

2012); Mapas Cognitivos (RIEG e ARAÚJO FILHO, 2003); Strategic Options Development 

and Analysis - SODA (MINGERS e ROSENHEAD, 2004); Strategic Choice Approach – 

SCA (SORENSEN et al, 2004); Soft Systems Methodology - SSM (CHECKLAND, 1981). 

A Figura 4 ilustra uma proposta do autor para a relação entre a complexidade do 

problema e um conjunto de métodos de estruturação de problemas. 

 

 

Figura 4: Complexidade do Problema x Método 

Fonte: O Autor 
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4.3. Estrutura Hierárquica 

Uma vez concluída a identificação e estruturação do problema, o entendimento do 

problema e a definição dos objetivos e alternativas já estão estabelecidos. Pode-se então partir 

para a elaboração da estrutura hierárquica do problema. 

4.3.1. Definição de critérios e subcritérios 

Dando sequência à etapa de estruturação do problema, o grupo de trabalho precisa 

definir o que deve ser observado e considerado para a identificação das melhores alternativas. 

Utilizando um formato de brainstorming com auxílio de cartões de anotações, sugere-se que 

cada componente do grupo de trabalho (ou duplas, no máximo trios) escreva nos cartões 

elementos que ele considere fundamental no processo de escolha da alternativa de destinação 

de resíduos. Nesta geração inicial de ideias deve-se dar liberdade ao grupo de trabalho, 

evitando a censura de ideias pouco estruturadas. O conteúdo de cada cartão deve refletir 

aspectos que possam ser relacionados com o objetivo definido, compondo os critérios e 

subcritérios de avaliação.  

O facilitador do processo organizará os cartões preenchidos de forma agrupada segundo 

as suas similaridades, fixando-os em um anteparo. Na sequência, é promovida uma discussão 

com todo o grupo de trabalho, onde ocorre uma seleção e unificação de ideias similares. Este 

processo se estende até que se obtenha um quadro com os critérios e subcritérios definidos 

pelo grupo, complementando a estrutura hierárquica do problema. 

É fundamental que sejam elaborados descritivos de cada critério e subcritério escolhido 

a fim de que se tenha uma uniformidade de entendimento por parte dos decisores. É 

necessário que neste descritivo contenham informações claras e objetivas sobre o que está 

sendo avaliado naquele determinado critério ou subcritério. 
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A experiência do estudo de caso apresentado no capítulo 5 desta dissertação levou a um 

posicionamento estratégico do critério de custos na análise. Na empresa onde foi aplicado o 

estudo o critério de custos é dominante diante dos demais critérios, definindo a decisão 

independente dos demais critérios recessivos. Para um cenário de decisão com esta 

característica de dominância dos aspectos econômicos propõe-se que o critério custo seja 

retirado da aplicação da AHP. Somente após obter-se um ranking que considera o 

desempenho técnico e ambiental de cada alternativa é que são cruzadas as respectivas 

informações econômicas. 

Esta abordagem de avaliar os custos das alternativas após obter-se um ranking 

decorrente dos demais critérios proporciona a visualização das alternativas que melhor 

atendem aos ideais da empresa e a representatividade dos custos envolvidos. A alternativa que 

apresenta o melhor desempenho nos critérios utilizados pode não ser viável economicamente. 

A abordagem proposta facilita aos decisores da empresa identificar a melhor relação entre 

viabilidade econômica e o desempenho das alternativas.  

A Figura 5 apresenta um exemplo fictício da visualização pretendida para a análise de 

decisão. No modelo de gráfico utilizado é possível visualizar paralelemente o desempenho 

obtido pelas alternativas no AHP, linha azul que utiliza o eixo vertical à esquerda, e o seu 

respectivo custo, colunas vermelhas que utilizam o eixo vertical à direita. No exemplo da 

Figura 5 pode-se observar que a alternativa A1, A2 e A3 possuem desempenhos similares, 

entretanto o custo da alternativa A2 é o mais atrativo. 
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Figura 5: Gráfico de avaliação - desempenho x custos 

Fonte: O autor 
 

4.3.2. Definição dos Ratings 

Os ratings representam faixas de intensidade ou categorias às quais podemos enquadrar 

qualquer uma das alternativas ao ser avaliada em um critério ou subcritério. A definição de 

ratings pode não ser uma tarefa trivial. Faz-se necessário um claro entendimento de quais 

características e grandezas distinguem as alternativas diante de cada critério ou subcritério. 

Portanto, a continuidade do trabalho envolvendo uma equipe conhecedora de toda a 

complexidade do problema é de fundamental importância.  

A utilização de ratings se apresenta como uma alternativa ao método do AHP puro ou 

clássico (medição relativa), trazendo maior flexibilidade para a estrutura hierárquica do 

problema, facilitando a inserção ou retirada de alternativas. Enquanto que no AHP puro cada 

alternativa é comparada diretamente par a par, no AHP com ratings são as faixas de 

intensidade ou categorias que são comparadas par a par. Desta forma, as alternativas serão 

comparadas par a par indiretamente, uma vez que as alternativas serão enquadradas nos 
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ratings para os quais já foi estabelecida uma relação de importância por meio dos julgamentos 

que serão abordados na seção 4.4. 

Assim como foi proposto para os critérios e subcritérios, os ratings devem possuir 

descritivos que proporcionem um bom entendimento evitando dúvidas no momento de 

enquadramento das alternativas. A Figura 6 ilustra um exemplo de estrutura hierárquica de 

um problema onde será aplicada o AHP com ratings.      

 

 

 

Figura 6: Exemplo de Estrutura Hierárquica - AHP com ratings 

Fonte: O Autor 

 

A aplicação do AHP neste trabalho utilizou como suporte o software Super Decisions, 

que é um software livre, disponível na internet no endereço http://www.superdecisions.com, 

desenvolvido pela Creative Decisions Foundation. A forma como o software Super Decisions 
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representa a estrutura hierárquica é apresentada na Figura 7. Os ratings não são incluídos na 

visualização da estrutura hierárquica no software. Uma vez que será utilizada a abordagem de 

ratings, as alternativas do problema não são representadas na estrutura hierárquica. 

 

 

Figura 7: Estrutura Hierárquica no Super Decisions 

Fonte: O Autor 
 

 

Segundo Keeney e Raiffa (1976) apud Gomes, Araya e Carignano (2011), uma vez 

definida a estrutura hierárquica, é importante avaliar as propriedades dos critérios para o 

suporte à decisão:  

 Completitude: verifica se critérios essenciais não foram omitidos. 

 Operacionalidade: verifica se os níveis mais baixos dos critérios possibilitam a 

avaliação e diferenciação das alternativas.  
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 Decomponibilidade: verifica a independência entre critérios, de forma que o 

desempenho da alternativa em um determinado critério não interfira na avaliação de 

outro. 

 Ausência de redundância: verifica se diferentes critérios representam a mesma 

finalidade de avaliação. 

 Tamanho mínimo: verifica se existe uma composição hierárquica excessiva de forma a 

não permitir a diferenciação entre alternativas. 

 

4.4. Comparações Par a Par 

Uma vez definidos os critérios, subcritérios e ratings a estrutura hierárquica está 

concluída. O próximo passo é realizar as comparações par a par entre critérios e subcritérios. 

Segundo Saaty (1990) as comparações par a par são uma representação numérica da relação 

de importância entre dois elementos que dividem uma mesma propriedade. Os julgamentos 

são recíprocos, ou seja, se comparamos A com B, não é necessário comparar B com A.  

As comparações ocorrem dentro de cada nível hierárquico. A Tabela 2 exemplifica os 

45 julgamentos que devem ser realizados a partir do exemplo da estrutura hierárquica 

apresentada na Figura 6. Os julgamentos ocorrem dentro de cada nível hierárquico utilizando 

a Escala Fundamental de Saaty apresentada no anexo A. 

Para a realização de julgamentos em um grupo de trabalho o facilitador do processo 

coleta o valor de julgamento de cada componente e posteriormente calcula a média 

geométrica para a obtenção de um valor único. Esta coleta de valores dos julgamentos pode 

ser conduzida solicitando para que cada colaborador manifeste o seu julgamento abertamente 

no grupo. Outro formato de condução do processo de julgamentos é solicitando o envio destes 
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dados confidencialmente, evitando que a opinião de determinados componentes do grupo de 

trabalho influencie os demais colegas.  

A Figura 8 ilustra a realização dos julgamentos entre os critérios no software Super 

Decisions. 

 

Figura 8: Comparações par a par entre Critérios no Super Decisions 

Fonte: O Autor 

Como resultado das comparações par a par exemplificados na Figura 8 temos um 

ranking de importância estabelecido entre os critérios, onde o critério 4 é o mais importante 

para a solução da problemática, seguido dos critérios 3, 1 e 2. 

Para conduzir a aplicação da AHP onde existe um grupo de decisores, partindo dos 

julgamentos individuais para um conjunto de julgamentos consolidados por médias 

geométricas é necessário que exista um bom alinhamento de percepções entre as relações de 

importância dos componentes da problemática. Caso contrário, os julgamentos devem ser 

processados individualmente e os resultados obtidos ao final do processo decisório devem ser 

discutidos entre o grupo, buscando um direcionamento.  
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Tabela 2: Comparações par a par 

 

Fonte: O autor

Critério 1 x Critério 2 Critério 2 x Critério 3 Critério 3 x Critério 4

Critério 1 x Critério 3 Critério 2 x Critério 4

Critério 1 x Critério 4

Critério 1.1 x Critério 1.2

Critério 1.1 x Critério 1.3

Critério 1.2 x Critério 1.3

Rating a x Rating b Rating e x Rating f Rating h x Rating i Rating k x Rating l Rating q x Rating r Rating t x Rating u

Rating a x Rating c Rating e x Rating g Rating h x Rating j Rating k x Rating m Rating q x Rating s Rating t x Rating v

Rating a x Rating d Rating f x Rating g Rating i x Rating j Rating k x Rating n Rating r x Rating s Rating t x Rating x

Rating b x Rating c Rating k x Rating o Rating u x Rating v

Rating b x Rating d Rating k x Rating p Rating u x Rating x

Rating c x Rating d Rating l x Rating m Rating v x Rating x

Rating l x Rating n

Rating l x Rating o

Rating l x Rating p

Rating m x Rating n

Rating m x Rating o

Rating m x Rating p

Rating n x Rating o

Rating n x Rating p

Rating o x Rating p
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4.4.1. Verificação da consistência dos julgamentos 

Uma vez concluídas as comparações par a par, entre critérios, subcritérios e ratings faz-

se necessário a verificação de suas consistências. É comum nesta etapa de julgamentos 

encontrarmos níveis de inconsistência acima do máximo tolerável proposto pela literatura. A 

inconsistência intensifica-se quando temos mais de 3 elementos sendo comparados, o que 

aumenta a complexidade de mantermos uma coerência nas relações de importância.  

Na Figura 8 é possível visualizar o campo Inconsistency = 0,07864, onde o software 

Super Decisions calcula automaticamente a inconsistência dos julgamentos realizados. 

Espera-se que esta inconsistência seja de até 10% (SUPER DECISIONS SOFTWARE 

GUIDE, 2012). 

Exemplificando uma situação simples, onde temos 3 elementos: A, B e C sendo 

comparados. Em um primeiro julgamento é definido que A=2B, ou seja, que A possui 

importância fraca ou é ligeiramente mais importante que B. Em um segundo julgamento é dito 

que A=3C, onde A possui importância moderada com relação a C. Para manter a relação 

lógico-matemática teremos que B=3/2C. Porém, em um contexto real, dificilmente os 

julgadores se orientarão por estas relações, utilizando a sua experiência para atribuir índices 

nestas relações de importância. 

O exemplo ilustrado na Figura 9 possui uma inconsistência de 0,17987 representando 

um cenário que demanda melhorias no estabelecimento de relações de importância. A fadiga 

do grupo de trabalho ao longo da aplicação do AHP é um potencial fator gerador de 

inconsistência. Somam-se também as dificuldades cognitivas inerentes ao processo de 

comparação quando temos que manter a coerência entre diversos elementos. Também deve 

ser considerado como possível causa da inconsistência dos julgamentos algum problema de 

formulação e estrutura hierárquica do problema, demandando uma revisão destes conteúdos.  
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Figura 9: Julgamentos com inconsistência maior que 10% 

Fonte: O Autor 

 

Conforme ilustrado na Figura 10, o software Super Decisions, possui o modo de 

inserção de julgamentos Matrix. No modo Matrix o valor da comparação par a par é inserido 

na linha e coluna onde estão os elementos que estão sendo comparados. A cor e o sentido da 

seta que acompanha o valor indicam qual é o elemento superior na comparação, além de 

possuir na mesma tela o botão Inconsistency. É possível gerar um relatório de inconsistências, 

conforme apresentado na Figura 11. Neste relatório de inconsistências é possível visualizar os 

valores atuais de julgamentos na coluna Current Val e valores sugeridos para redução da 

inconsistência na coluna Best Val. Nestas colunas são apresentados os valores dos 

julgamentos e a cor (azul ou vermelho) que identifica qual dos critérios em comparação é 

superior (decorrente do lado da régua de julgamentos onde estão os critérios). Também são 

apresentados neste relatório o valor inicial de inconsistência (Old Inconsist.), o valor de 

inconsistência resultante do uso dos valores sugeridos (New Inconsist.) e o respectivo 

percentual de melhoria obtido (% Improvement).  
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Figura 10: Botão Inconsistency no Super Decisions 
 

 

Figura 11: Inconsistency Report 

 

Observa-se que na Figura 11 os valores que algoritmo do software gera para a redução 

da inconsistência levam a valores ideais que podem se distanciar dos julgamentos originais, 

até mesmo invertendo as relações de importância, conforme ocorre entre 2.1 Critério 1 e 2.3 

Critério 3. Estas melhorias propostas são consequência de relações matemáticas e não levam 

em consideração a relação de importância percebida pelos decisores. Outra característica 

observada da melhoria proposta no software é que são apresentados valores extremos para 

redução da inconsistência alterando apenas um julgamento. No julgamento entre 2.1 Critério 

1 e 2.2 Critério 2, por exemplo, é sugerida uma mudança de 6 para 1,19, levando a uma 

inconsistência de 0,04. Isto traz a possibilidade de que valores intermediários entre 6 e 1,19 já 

sejam suficientes para reduzir a inconsistência a um patamar e até 0,10 com um menor 

distanciamento do valor original do julgamento.  

Uma vez que o decisor, ou o grupo de decisores efetua os julgamentos com base nos 

seus conhecimentos e percepções, manipular os valores para reduzir inconsistências pode 
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trazer um desconforto para estes stakeholders, especialmente se os novos valores são distantes 

dos originais.  

Neste trabalho foi aplicada uma abordagem experimental para a redução de 

inconsistência de julgamentos, que busca a menor intervenção possível nos valores originais 

dos julgamentos para obter uma inconsistência de até 0,10. Esta proposta de abordagem é 

apresentada na seção 4.4.2. 

4.4.2. Abordagem proposta para a melhoria de consistência dos julgamentos 

Uma baixa consistência das comparações par a par pode estar relacionada às falhas na 

estruturação do problema e, portanto, na composição da estrutura hierárquica, tais como: 

elementos redundantes e a falta de clareza no entendimento dos elementos que devem ser 

comparados. Nestes casos deve-se retroceder no processo de aplicação do método, revisando 

os passos iniciais. Entretanto, mesmo um problema bem estruturado, com uma estrutura 

hierárquica conforme quanto às suas propriedades, é possível detectar níveis de inconsistência 

acima do máximo tolerável proposto pela literatura. Nestes casos, o problema de 

inconsistência está relacionado a aspectos cognitivos, onde os decisores participantes das 

comparações par a par não conseguem manter a coerência ao longo do processo, apresentando 

distorções nas comparações que levam à inconsistência. Quanto maior o conjunto de 

elementos que devem ser comparados, maior o desafio de finalizar o processo de comparação 

par a par com um nível de inconsistência inferior a 0,10. 

Propõe-se uma sistemática para revisão das comparações nos casos onde é detectada 

uma inconsistência superior a 0,10. A abordagem proposta visa obter um nível de 

inconsistência tolerável realizando alterações nas intensidades utilizadas no processo de 

comparação afastando-se o mínimo possível dos valores originalmente aplicados pelo decisor 
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ou grupo de decisores. A aplicação da sistemática proposta será apresentada por meio de um 

exemplo fictício genérico com 6 critérios. 

Para compreender a origem da inconsistência em comparações par a par, primeiramente, 

é considerada uma situação simples, onde temos 3 elementos: A, B e C sendo comparados. 

Em uma primeira comparação entre A e B é definido que A=2B, ou seja, que A possui 

importância fraca ou é ligeiramente mais importante que B. A comparação seguinte, entre A e 

C é dito que A=3C, onde A possui importância moderada com relação a C. Para manter a 

relação lógico-matemática teremos que B=3/2C. Porém, em um contexto real, dificilmente os 

decisores se orientarão por estas relações, utilizando a sua experiência para atribuir índices 

nestas relações de importância. Para este exemplo, no momento em que a relação entre B e C 

for definida e não atender à relação B=3/2C, inicia-se o problema de inconsistência da 

comparação. Quanto mais distante da relação B=3/2C, maior será a inconsistência. 

A comparação par a par entre apenas 3 elementos dificilmente apresentará problemas de 

inconsistência. Portanto, o método proposto para a redução de inconsitência das comparações 

par a par do AHP será exemplificado para um problema com a estrutura hieráquica contendo 

seis critérios, conforme a Figura 12.  

 

Figura 12: Estrutura Hierárquica com seis critérios 

Fonte: O Autor 

As comparações par a par destes critérios são ilustradas na Figura 13. Neste exemplo, o 

Critério 2 tem maior importância que o Critério 1, com uma intensidade 4, indicando um grau 
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de moderado a forte de superioridade conforme a Escala Fundamental de Saaty. Observa-se 

na coluna da esquerda da Figura 13 o valor da inconsistência (0,18326) das comparações 

realizadas e o vetor de prioridades dos critérios. 

 

Figura 13: Comparações par a par do exemplo fictício  

Fonte: O Autor 

Uma vez que o valor da inconsistência obtida é superior a 0,10 os resultados do 

processo decisório podem ser distorcidos. Assumindo-se que este é um caso onde a estrutura 

hierárquica não requer revisão, as comparações par a par precisam ser reavaliadas. 

O método proposto para a redução de inconsistência segue um algoritmo iterativo, onde 

a cada ciclo verifica-se a inconsistência obtida, apresentado na Figura 14. A seguir é descrito 

o passo a passo do método. 
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Figura 14: Fluxograma do método proposto para redução de inconsistência  

Fonte: O Autor  

Passo a) Revisar com os decisores as comparações entre o 1ª critério e os demais: 

assume-se uma premissa de que as primeiras comparações par a par realizadas pelo grupo de 

trabalho possuem um maior potencial de estarem coerentes com o real entendimento dos 

participantes quanto às relações de importância. O método proposto parte da fixação das 

comparações par a par entre o 1º critério e os demais, portanto deve-se verificar junto aos 

decisores se este 1º bloco de comparações requer algum ajuste.  

Passo b) Fixar as comparações entre o 1ª critério e os demais: uma vez validas as 

comparações entre o 1º critério e os demais, deve-se registrar estas relações de importância 

que serão a base para o estabelecimento das demais relações. Para o exemplo da Figura 13, 
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são fixadas as relações entre o Critério 1 e os outros 5 critérios, obtendo-se: C2 = 4*C1, C3= 

3*C1, C1=2*C4, C5=5*C1 e C1 =2*C6. 

Passo c) Identificar os valores de comparações ideais com base nas comparações 

fixadas: seguindo uma lógica de sistema de equações, as relações ideais entre os demais 

critérios são estabelecidas. Para o exemplo da Figura 13 temos que: C2 = 4/3*C3, C2 = 8*C4, 

C5 = 5/4*C2, C2 = 8*C6, C3 = 6*C4, C5 = 5/3*C3, C3 = 6*C6, C5 = 10*C4, C4 = C6 e C5 = 

10*C6. 

Passo d) Verificar se existem comparações ideais que excedem a escala 

fundamental de Saaty: uma vez conhecidas as comparações ideais, podem ser identificadas 

as relações de importância que superam a Escala Fundamental de Saaty. Este aspecto trará 

inconsistência para as comparações, mas não necessariamente uma inconsistência maior que 

0,10. Para o exemplo da Figura 13 são identificados dois casos: C5 = 10*C4 e C5 = 10*C6. 

Passo e) Revisar com os decisores se houve alguma supervalorização nas 

comparações fixadas: a relação de importância ideal com intensidade fora de escala, caso 

tenha sido identificada no passo d),  pode ser consequência de uma supervalorização nas 

comparações fixadas do 1º critério. Portanto, deve-se verificar com os decisores a necessidade 

de alteração das comparações entre o 1º critério e os demais. Para o exemplo da Figura 13 

assume-se que não há necessidade de revisão. 

Passo f) Verificar se as comparações fixadas foram alteradas pelos decisores: caso 

ocorra alguma alteração das comparações entre o 1º critério e os demais deve-se retomar ao 

passo c). 

Passo g) Identificar a diferença entre a intensidade das comparações realizadas e 

os valores ideais: neste passo é calculada a diferença (em módulo) entre as comparações 
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ideais obtidas no passo c) e as comparações aplicadas pelos decisores. As diferenças do 

exemplo da Figura 13 são apresentadas na Tabela 3.  

Passo h) Verificar se existe algum valor ideal de comparação que inverte a relação 

de importância: neste passo são identificados os casos onde a relação de importância ideal é 

invertida com relação à comparação realizada pelos decisores. No caso do exemplo da Figura 

13, existe uma ocorrência, onde a comparação realizada pelos decisores C3 = 3*C5 indica a 

superioridade do Critério 3 com relação ao Critério 5, já a comparação ideal indica uma 

pequena superioridade do Critério 5 com relação ao Critério 3, C5 = 5/3*C3. 

Passo i) Selecionar comparação que possui inversão da relação de importância e 

igualar importâncias: no método proposto, as inversões de relação de importância são 

prioridade para intervenção. Nestes casos deve-se em uma primeira iteração igualar a 

importância destes critérios. Ressalta-se que o método tem por objetivo reduzir a 

inconsistência afastando-se o mínimo possível das comparações par a par estabelecidas pelos 

decisores. No caso do exemplo da Figura 13, a 1ª iteração para a redução de inconsistência 

dos julgamentos iguala os Critérios 3 e 5, C3 = C5. Conforme a Tabela 3, esta 1ª iteração traz 

uma melhoria de 37,78% com relação à inconsistência inicial, obtendo-se o valor de 0,11403. 

Passo j) Selecionar comparação que possui a maior diferença do valor ideal e 

reduzir em um ponto a diferença entre o valor ideal e o valor utilizado na comparação: 

uma vez solucionados os casos de inversão da relação de importância, a prioridade de 

alteração de valores de comparação é para os casos onde existe a maior diferença entre o valor 

ideal e o praticado pelos decisores. A cada iteração, a comparação entre o valor ideal e o 

praticado pelos decisores é alterada em uma unidade para a redução da distância, conforme 

pode ser visualizado na Tabela 3. Casos de empate da maior diferença entre o valor ideal e o 

praticado pelos decisores deve-se optar por aquela comparação que sofreu o menor número de 
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intervenções nas iterações anteriores. Não havendo diferenças, fica a critério do facilitador do 

processo de redução de inconsistência a escolha da comparação que será alterada.  

Passo k) Verificar se a nova inconsistência é <= 0,10: a cada iteração é verificado se 

foi atingido um valor de inconsistência menor ou igual a 0,10, o que encerra o processo 

iterativo de redução de inconsistência. Conforme Tabela 3, foram realizadas 6 iterações para a 

redução de inconsistência desejada. 

Passo l) Validar com decisores as comparações alteradas: embora o método proposto 

auxilie a obtenção de uma configuração final de comparações a mais próxima possível da 

solução original, é fundamental que seja de conhecimento dos decisores as alterações 

realizadas, havendo uma validação desta intervenção. 

A Tabela 3 contém o detalhamento das iterações aplicadas ao cenário inicial ilustrado 

na Figura 13 até a obtenção de uma inconsistência tolerável. A célula sinalizada em vermelho 

indica caso de relação de importância invertida, as células laranja destacam os casos onde a 

comparação ideal excede Escala Fundamental de Saaty e as células em amarelo indicam a 

comparação que foi alterada na iteração.     

A aplicação do método proporcionou a obtenção de um valor de incosistência inferior a 

0,10 após 6 iterações. Adicionalmente, o método proporciona a identificação das principais 

fontes de inconsistência das comparações par a par, representadas pelos julgamentos que 

foram alterados nas iterações.  A Tabela 4 destaca as comparações par a par modificadas, 

indicando quantos pontos alterados entre a comparação inicial e a final. 
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Tabela 3: Iterações para redução de inconsistência do problema fictício 

  
Comparações 

Fixadas 

Comparações 

Ideais 

Comparações 

praticadas 

pelo decisor 

Diferenças Inconsistência 

Melhoria 

obtida com 

relação ao 

cenário 

inicial (%) 

CENÁRIO 

INICIAL 

C2 = 4*C1 C2 = 4/3*C3 C2 = 4*C3 2,7 

0,18326 -- 

C3= 3*C1 C2 = 8*C4 C2 = 4*C4 4,0 

C1=2*C4 C5 = 5/4*C2 C5 = 3*C2 2,2 

C5=5*C1 C2 = 8*C6 C2 = 3*C6 5,0 

C1 =2*C6 C3 = 6*C4 C3 = 5*C4 1,0 

  C5 = 5/3*C3 C3 = 3*C5 4,7 

  C3 = 6*C6 C3 = 5*C6 1,0 

  C5 = 10*C4 C5 = 4*C4 6,0 

  C4 = C6 C4 = 3*C6 2,0 

  C5 = 10*C6 C5 = 6*C6 4,0 

ITERAÇÃO 

1 

C2 = 4*C1 C2 = 4/3*C3 C2 = 4*C3 2,7 

0,11403 37,78% 

C3= 3*C1 C2 = 8*C4 C2 = 4*C4 4,0 

C1=2*C4 C5 = 5/4*C2 C5 = 3*C2 2,2 

C5=5*C1 C2 = 8*C6 C2 = 3*C6 5,0 

C1 =2*C6 C3 = 6*C4 C3 = 5*C4 1,0 

  C5 = 5/3*C3 C3 = C5 0,7 

  C3 = 6*C6 C3 = 5*C6 1,0 

  C5 = 10*C4 C5 = 4*C4 6,0 

  C4 = C6 C4 = 3*C6 2,0 

  C5 = 10*C6 C5 = 6*C6 4,0 

ITERAÇÃO 

2 

C2 = 4*C1 C2 = 4/3*C3 C2 = 4*C3 2,7 

0,11179 39,00% 

C3= 3*C1 C2 = 8*C4 C2 = 4*C4 4,0 

C1=2*C4 C5 = 5/4*C2 C5 = 3*C2 2,2 

C5=5*C1 C2 = 8*C6 C2 = 3*C6 5,0 

C1 =2*C6 C3 = 6*C4 C3 = 5*C4 1,0 

  C5 = 5/3*C3 C3 = C5 0,7 

  C3 = 6*C6 C3 = 5*C6 1,0 

  C5 = 10*C4 C5 = 5*C4 5,0 

  C4 = C6 C4 = 3*C6 2,0 

  C5 = 10*C6 C5 = 6*C6 4,0 
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Continuação da Tabela 3 – Iterações para redução de inconsistência do problema fictício 

  
Comparações 

Fixadas 

Comparações 

Ideais 

Comparações 

praticadas 

pelo decisor 

Diferenças Inconsistência 

Melhoria 

obtida com 

relação ao 

cenário 

inicial (%) 

ITERAÇÃO 

3 

C2 = 4*C1 C2 = 4/3*C3 C2 = 4*C3 2,7 

0,10208 44,30% 

C3= 3*C1 C2 = 8*C4 C2 = 4*C4 4,0 

C1=2*C4 C5 = 5/4*C2 C5 = 3*C2 2,2 

C5=5*C1 C2 = 8*C6 C2 = 4*C6 4,0 

C1 =2*C6 C3 = 6*C4 C3 = 5*C4 1,0 

  C5 = 5/3*C3 C3 = C5 0,7 

  C3 = 6*C6 C3 = 5*C6 1,0 

  C5 = 10*C4 C5 = 5*C4 5,0 

  C4 = C6 C4 = 3*C6 2,0 

  C5 = 10*C6 C5 = 6*C6 4,0 

ITERAÇÃO 

4 

C2 = 4*C1 C2 = 4/3*C3 C2 = 4*C3 2,7 

0,10153 44,60% 

C3= 3*C1 C2 = 8*C4 C2 = 4*C4 4,0 

C1=2*C4 C5 = 5/4*C2 C5 = 3*C2 2,2 

C5=5*C1 C2 = 8*C6 C2 = 4*C6 4,0 

C1 =2*C6 C3 = 6*C4 C3 = 5*C4 1,0 

  C5 = 5/3*C3 C3 = C5 0,7 

  C3 = 6*C6 C3 = 5*C6 1,0 

  C5 = 10*C4 C5 = 6*C4 4,0 

  C4 = C6 C4 = 3*C6 2,0 

  C5 = 10*C6 C5 = 6*C6 4,0 

 C2 = 4*C1 C2 = 4/3*C3 C2 = 4*C3 2,7 

0,10118 44,79% 

 
C3= 3*C1 C2 = 8*C4 C2 = 5*C4 3,0 

ITERAÇÃO 

5 

C1=2*C4 C5 = 5/4*C2 C5 = 3*C2 2,2 

C5=5*C1 C2 = 8*C6 C2 = 4*C6 4,0 

C1 =2*C6 C3 = 6*C4 C3 = 5*C4 1,0 

  C5 = 5/3*C3 C3 = C5 0,7 

  C3 = 6*C6 C3 = 5*C6 1,0 

  C5 = 10*C4 C5 = 6*C4 4,0 

  C4 = C6 C4 = 3*C6 2,0 

  C5 = 10*C6 C5 = 6*C6 4,0 
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Continuação do Tabela 3 – Iterações para redução de inconsistência do problema fictício 

  Comparações 

Fixadas 

Comparações 

Ideais 

Comparações 

praticadas 

pelo decisor 

Diferenças Inconsistência 

Melhoria 

obtida com 

relação ao 

cenário 

incial (%) 

ITERAÇÃO 

6 

C2 = 4*C1 C2 = 4/3*C3 C2 = 4*C3 2,7 

0,09861 46,19% 

C3= 3*C1 C2 = 8*C4 C2 = 5*C4 3,0 

C1=2*C4 C5 = 5/4*C2 C5 = 3*C2 2,2 

C5=5*C1 C2 = 8*C6 C2 = 4*C6 4,0 

C1 =2*C6 C3 = 6*C4 C3 = 5*C4 1,0 

  C5 = 5/3*C3 C3 = C5 0,7 

  C3 = 6*C6 C3 = 5*C6 1,0 

  C5 = 10*C4 C5 = 6*C4 4,0 

  C4 = C6 C4 = 3*C6 2,0 

  C5 = 10*C6 C5 = 7*C6 3,0 

Fonte: O Autor 

 

Tabela 4: Resumo das comparações par a par modificadas 

Comparação par a par 

inicial 

Comparação par a par 

final 

Alterações da comparação par a 

par 

C2 = 4*C4 C2 = 5*C4 1 

C2 = 3*C6 C2 = 4*C6 1 

C3 = 3*C5 C3 = C5 3 

C5 = 4*C4 C5 = 6*C4 2 

C5 = 6*C6 C5 = 7*C6 1 

Fonte: O Autor 

Conforme pode ser verificado na Tabela 5 as modificações obtidas com a aplicação do 

método de redução de inconsistência dos julgamentos impactaram na relação de prioridade de 

critérios, havendo a inversão de entre os critérios 2 e 5 e alterações nos valores do vetor de 

prioridades. Conforme o último passo do método, esta relação de prioridades deve ser 

validada pelos decisores.  
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Tabela 5: Prioridades dos critérios 

 

Prioridades dos critérios antes da 

redução de inconsistência 

Prioridades dos critérios depois da 

redução de inconsistência 

Critérios 

Critério 2 0,287 Critério 5 0,356 

Critério 5 0,285 Critério 2 0,286 

Critério 3 0,263 Critério 3 0,196 

Critério 1 0,067 Critério 1 0,070 

Critério 4 0,057 Critério 4 0,054 

Critério 6 0,040 Critério 6 0,038 

 

Inconsistência 0,183 Inconsistência 0,099 

  Fonte: O Autor 

 A Figura 15 apresenta as comparações par a par após 6 iterações do método 

proposto de redução de inconsistência.  

 

Figura 15: Comparações par a par do problema fictício após redução de inconsistência. 

Fonte: O Autor 
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4.5. Avaliação das Alternativas 

Com o término do processo de julgamentos, o modelo do processo decisório para a 

aplicação do AHP com ratings está concluído. O próximo passo é a inserção de alternativas 

no modelo, onde as alternativas serão enquadradas nos ratings de cada critério e subcritério. 

Embora as alternativas sejam inseridas no modelo apenas nesta etapa, destaca-se que o 

conhecimento acerca das alternativas deve ser explorado desde a estruturação do problema e 

composição da estrutura hierárquica. A Figura 16 ilustra o enquadramento das alternativas nos 

ratings no software Super Decisions e a Figura 17 apresenta os resultados obtidos após a 

inserção das 5 alternativas, gerando um ranking. 

     

 

 

 

Figura 16: Inserção das alternativas no modelo 

Fonte: O Autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Resultado do AHP com ratings 

Fonte: O Autor 
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4.6. Interpretação de Resultados e Análise de Sensibilidade 

Os resultados apresentados na Figura 17 contém informações numéricas que 

determinam o ranking final das alternativas. Estas informações numéricas são detalhadas a 

seguir: 

a) Coluna “Totals”: nesta coluna são apresentadas as pontuações totais que cada 

alternativa obteve em uma escala de zero até 1. Uma alternativa que atinja a pontuação 

1 representa que foi obtido desempenho máximo em cada critério avaliado. 

b)  Coluna “Priorities”: nesta coluna os valores de “Totals” são normalizados, 

consequentemente, o somatório do desempenho de todas as alternativas totaliza 1.  

c) Coluna “Ideals”: nesta coluna os valores de “Totals” são tratados da seguinte 

forma: para o maior valor obtido em “Totals” é atribuído o valor 1. Aos demais 

valores de “Totals” são atribuídos valores proporcionalmente à relação do maior valor 

de “Totals” e o valor 1.  

d) Coluna “Normals” e “Raw”: nestas colunas os valores de “Ideals” são 

normalizados, consequentemente, o somatório do desempenho de todas as alternativas 

totaliza 1. 

Uma vez conhecido o ranking de prioridades das alternativas é possível realizar a 

análise de sensibilidade dos dados. No software Super Decisions existe a função Sensitivity, 

onde é possível fixar uma variável independente e alterar o seu grau de importância, 

analisando o comportamento de prioridade das alternativas. 

A Figura 18 ilustra a análise de sensibilidade do exemplo iniciado na seção 4.3. Nesta 

análise foi selecionado o Critério 1 como variável independente. As linhas coloridas 

representam o comportamento de cada alternativa de acordo com o grau de importância do 

Critério 1. A linha pontilhada vertical possui liberdade para ser deslocada ao longo do eixo 

horizontal, alterando o grau de importância do Critério 1. Na Figura 18, a linha pontilhada 
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vertical foi posicionada no ponto que representa a importância do Critério 1 tal qual foi 

definido nos julgamentos. A leitura de relação de prioridades entre as alternativas pode ser 

efetuada apenas pela visualização do gráfico, onde a linha que está mais alta representa a 

alternativa prioritária. De forma complementar, a janela de visualização do software apresenta 

os valores numéricos de cada alternativa, juntamente com uma barra para visualização da 

representatividade de cada alternativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Análise de sensibilidade 

Fonte: O Autor 

 

A análise de sensibilidade proporciona visualizar os potenciais impactos no ranking de 

alternativas, caso os decisores tivessem atribuído um peso maior ou menor para um critério ou 

subcritério. Esta verificação pode trazer discussões que contribuam para melhoria do modelo 

elaborado, avaliando a sensibilidade de cada critério e subcritério do problema. 
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4.7. Tomada de Decisão 

 Conforme já informado na seção 4.3.1. a avaliação econômica não foi incluída dentre 

os demais critérios do problema. Nesta etapa do processo já existe um ranking de alternativas 

determinado por critérios técnicos e estratégicos independente dos custos de cada alternativa, 

conforme já apresentado na Figura 17. O próximo passo é inserir informações 

complementares em um gráfico de suporte ao processo decisório. Estas informações 

complementares podem ser os custos das alternativas, assim como outros aspectos de 

interesse para uma análise complementar e independente dos demais critérios. 

Os custos associados às alternativas são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6: Custo das alternativas 

Alternativas Custo das Alternativas 

A1 $       28.500,00 

A2 $       29.000,00 

A3 $       35.000,00 

A4 $       23.000,00 

A5 $       21.300,00 

Fonte: O autor 

A seguir, os dados de desempenho (Totals) oriundos do ranking do AHP com ratings e 

os respectivos custos são lançados conjuntamente em um gráfico, conforme a Figura 19. 

Figura 19: Ranking de alternativas x Custos 

Fonte: O autor 
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Uma avaliação estratégica com base na Figura 19 proporciona a verificação do custo x 

desempenho das alternativas. Conforme o exemplo apresentado, a alternativa A2 possui um 

nível de desempenho bastante próximo ao da alternativa de melhor desempenho, a A3. 

Entretanto o custo da alternativa A2 fica mais próximo das alternativas com menor 

desempenho, apresentando-se mais favorável economicamente do que A3. 

Outro recurso para suporte para a decisão é a inserção de uma linha de corte, que pode 

ser aplicada tanto para o desempenho técnico-estratégico das alternativas, quanto para os 

custos. A Figura 20 ilustra a inserção de uma linha de corte para determinar o desempenho 

mínimo aceitável das alternativas, no caso um desempenho de 0,5. Neste mesmo gráfico, a 

empresa pode identificar a distância entre o desempenho técnico da alternativa que está sendo 

praticada e o desempenho mínimo definido. 

Figura 20: Ranking de alternativas x Custos com linha de corte 

Fonte: O autor 
 

Outra possível análise é a verificação do desempenho das alternativas frente ao 

desempenho ótimo idealizado pelos decisores, o que representaria um desempenho com valor 

igual a 1. Uma possível conclusão desta verificação seria a necessidade de buscar novas 

alternativas, pois as que estão sendo consideradas apresentam-se muito distantes do patamar 

idealizado. 
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Neste estágio do AMD, os decisores possuem um consistente conjunto de informações 

que auxiliarão na escolha da alternativa que melhor atenda às necessidades da organização. 

 As etapas do método de apoio multicritério à decisão apresentadas neste capítulo foram 

implementadas em um estudo de caso conforme é apresentado no capítulo a seguir. 
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5. ESTUDO DE CASO 

A aplicação foi desenvolvida pelo Centro Nacional de Tecnologias Limpas 

SENAI/UNIDO/UNEP juntamente com grupo de colaboradores da empresa. A demanda 

apresentada pela empresa foi uma avaliação de tecnologias de tratamento e disposição de 

resíduos sólidos perigosos. Conforme já informado na seção 1.3, a organização onde foi 

desenvolvido o estudo de caso possui unidades operacionais em diversos estados no país e 

não será identificada neste trabalho, sendo referida no texto como empresa ou organização. A 

avaliação foi direcionada para o resíduo sólido perigoso (classe I): solo contaminado com 

Benzeno, Tolueno, Etil-benzeno e os Xilenos - BTEX.  

Parte do serviço de assessoria foi dedicada para o levantamento das alternativas 

tecnológicas de TDFR. Nesta etapa do trabalho foi realizada uma pesquisa de aspectos 

técnicos, ambientais e econômicos de tecnologias usuais e inovadoras.  

Parte das alternativas são tecnologias de tratamento do resíduo, que têm como resultado 

final a descontaminação total do solo, possibilitando a sua reutilização, sem haver a 

necessidade de disposição final de resíduos. Outra parte das tecnologias de tratamento tem 

como resultado final uma redução do volume do material contaminado, havendo a 

necessidade de disposição final do resíduo. As tecnologias de disposição são aquelas onde o 

resíduo é armazenado sob condições controladas. 

O detalhamento da pesquisa de tecnologias não é escopo desta dissertação, as 

tecnologias são apresentadas resumidamente no Apêndice 1. A Tabela 7 apresenta a relação 

destas tecnologias, organizadas em um grupo de tecnologias inovadoras e outro grupo de 

tecnologias convencionais. 
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Tabela 7: Tecnologias para solo contaminado com BTEX 

Tecnologias de tratamento e disposição de solo contaminado com Benzeno, Tolueno, 

Etil-benzeno e os Xilenos – BTEX 

T
ec

n
o
lo

g
ia

s 
 

In
o
v
ad

o
ra

s 

TI 01 ERH Eletrical Resistance Heating - ERH (in situ) 

TI 02 RFH Aquecimento com rádio frequência (in situ) 

TI 03 COMB Combinação de tecnologias (SEE + ET-DSP) (in situ) 

TI 04 ET-DSP Electro-thermal dynamic stripping process (ET-DSP) (in situ) 

TI 05 FR_in Fitorremediação (in situ) 

TI 06 LSC Lavagem com surfactantes e cosolventes (in situ) 

TI 07 SEE Steam Enhanced Extraction (SEE) (in situ) 

TI 08 TRG 
Termo remediação a gás (GTR- Gas Thermal Remediation) (in 

situ) 

TI 09 TCH Thermal Conduction Heating (TCH) (in situ) 

TI 10 NT Nanotecnologia (in situ) 

TI 11 FR_ex Fitorremediação (ex situ) 

T
ec

n
o
lo

g
ia

s 
C

o
n
v
en

ci
o
n

ai
s 

TC 01 MPE Extração multi-fásica – MPE (in situ) 

TC 02 AS Air sparging – AS  (in situ) 

TC 03 ANM Atenuação Natural Monitorada (in situ) 

TC 04 ACI Aterro Classe I (ex situ) 

TC 05 BR_in Biorremediação (in situ) 

TC 06 BRAV_in Biorremediação aeróbia avançada (in situ) 

TC 07 BS Biosparging (in situ) 

TC 08 CO Coprocessamento (ex situ) 

TC 09 DTBT Dessorção térmica a baixa temperature (in situ) 

TC 10 SVE Extração de vapores do solo - SVE (in situ) 

TC 11 INC Incineração (ex situ) 

TC 12 LD_in Landfarming (in situ) 

TC 13 LD_ex Landfarming (ex situ) 

TC 14 OQ Oxidação química (in situ) 

TC 15 SDPE Sistema Dual Phase Extraction - DPE (in situ) 

TC 16 SF_in Soil flushing (in situ) 

TC 17 SF_ex Soil flushing (ex situ) 

TC 18 SW_in Soil washing (in situ) 

TC 19 SW_ex Soil washing (ex situ) 

TC 20 BV Bioventing (in situ) 

TC 21 BP Biopilhas (in situ) 

TC 22 BR_ex Biorremediação (ex situ)  

TC 23 BRAV_ex Biorremediação aeróbia avançada (ex situ) 
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As tecnologias identificadas como in situ são aquelas onde o tratamento ocorre no local 

da contaminação, ou seja, no local onde está o resíduo. Já as tecnologias identificadas como 

ex situ são aquelas onde o resíduo é transportado até o local de tratamento ou disposição. 

Conforme pode ser observado, existem tecnologias que podem ser aplicadas tanto in situ, 

quanto ex situ, representando diferentes alternativas. 

Além do levantamento das alternativas tecnológicas, o serviço de assessoria contempla 

uma avaliação comparativa técnica, econômica e ambiental destas tecnologias. Deseja-se 

estruturar um ranking para visualização das tecnologias que melhor atendem aos requisitos da 

empresa geradora dos resíduos.  

Até a realização deste trabalho, a empresa selecionava a tecnologia em função dos 

custos das alternativas. Para a composição de um ranking das tecnologias serão inseridos 

múltiplos critérios utilizando o método de AMD apresentado no capítulo 4. 

 

5.1. Formação de Grupo de Trabalho 

Primeiramente, é fundamental o envolvimento de um grupo de partes interessadas 

composto por colaboradores que possuam conhecimento técnico acerca da gestão ambiental, 

mas também integrantes que representem a gerência da empresa e níveis estratégicos de 

administração.  

O grupo de trabalho foi composto por 12 colaboradores da empresa e 3 integrantes do 

CNTL SENAI/UNIDO/UNEP. Neste grupo estão representadas tanto a área coorporativa de 

meio ambiente, quanto os setores de meio ambiente das unidades operacionais da empresa. 

Estes colaboradores estão ligados às áreas técnicas da empresa de gerenciamento de resíduos 

e efluentes. O gerente coorporativo de Saúde, Meio Ambiente e Segurança – SMS da empresa 
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fez parte deste grupo sendo a representação da direção no grupo de trabalho. Este grupo de 

trabalho possui larga experiência nas práticas de gestão ambiental, com conhecimento técnico 

e visão estratégica adequados para a participação no método AMD.  

A equipe técnica do CNTL SENAI/UNIDO/UNEP atua desde 1995 na implementação 

de Programas de Produção mais Limpa, além de diversos outros serviços relacionados à 

questão ambiental na indústria, tais como: implementação de sistemas de gestão integrado 

(ISO 14001, ISO 9001 e OSHAS); remediação de áreas impactadas; licenciamento ambiental; 

auditorias ambientais; gerenciamento de resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas. 

A utilização do AHP com ratings é uma aplicação inédita nos trabalhos do CNTL 

SENAI/UNIDO/UNEP, sendo motivada pelo autor desta dissertação, que foi capacitado 

nestas ferramentas. 

 

5.2. Estruturação do Problema 

A problemática central abordada neste trabalho pode ser considerada de natureza 

simples em uma primeira análise. Basicamente, existe uma determinada quantidade de resíduo 

classe I na empresa geradora que é responsável por tratar e /ou dispor cumprindo com as 

exigências legais ambientais vigentes. Entretanto, pode existir uma série de implicações que 

redesenharão o objetivo desta prática. Uma vez que empresa possui valores relacionados à 

preservação ambiental, que seja comprometida com a busca de soluções com melhor 

desempenho ambiental e utilize o marketing verde como diferencial, o TDFR deve incluir 

estes aspectos na seleção de alternativas.  

Em um workshop, o facilitador do CNTL SENAI/UNIDO/UNEP conduziu um 

brainstorming onde foi revisado o objetivo do processo de tratamento e destinação de 
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resíduos da empresa. Esta atividade foi desenvolvida em uma discussão em grupo, que 

agregou ao objetivo do processo de TDFR o atendimento das políticas do sistema de gestão 

integrado - SGI. O grupo de trabalho considera as políticas de SGI devem ser utilizadas como 

base para a tomada de decisão na empresa, alinhando o problema com a visão estratégica da 

organização.  

O processo de estruturação definiu o problema como a verificação do grau de aderência 

das alternativas de TDFR com as políticas declaradas no SGI da empresa, relacionadas à 

qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança. Esta problemática leva a um objetivo que é 

selecionar a alternativa de TDFR que possua a melhor aderência possível às políticas de SGI 

da empresa. Dentre os elementos que fazem parte das políticas de SGI da empresa 

identificam-se alguns princípios fundamentais pertinentes à problemática: prevenção da 

poluição; redução de impacto ambiental; preservação ambiental; responsabilidade ambiental; 

uso de tecnologias de melhor desempenho; ecoeficiência; alto desempenho; melhoria continua 

e excelência. 

Uma vez definido o problema e objetivo, é necessário estruturar a forma como as 

alternativas serão avaliadas para o atendimento do objetivo. Este próximo passo compreende 

o estabelecimento de critérios e subcritérios do problema e será apresentado na seção 5.3. 

5.3. Estrutura Hierárquica 

No mesmo workshop, após a definição do objetivo, foram elaborados os critérios e 

subcritérios do problema. 

5.3.1. Definição de critérios e subcritérios 

Para a identificação dos critérios e subcritérios foi conduzido um brainstorming em 

duas etapas. Em um primeiro momento o grupo trabalhou em duplas, registrando, de forma 
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livre, ideias para a composição de critérios. O conteúdo foi registrado em post-its, que foram 

fixados em um quadro, sendo agrupados de acordo com as similaridades apresentadas. A 

Figura 21 ilustra o formato como foram organizadas as ideais do grupo de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Registros do brainstorming para geração de critérios e subcritérios 

Fonte: O Autor 

Em um segundo momento, a relevância, definição, similaridade e complementariedade 

das ideias foram discutidas abertamente entre o grupo, conduzidas pelo facilitador. O 

refinamento destas ideias foi registrado no quadro pelo facilitador, formatando os elementos 

da estrutura hierárquica do problema com definição de critérios e subcritérios. A Figura 22 

ilustra como foram registrados os critérios e subcritérios definidos.  

 

 

 

 

 

Figura 22: Organização e filtragem das informações do brainstorming 

Fonte: O Autor 
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Definidos os critérios e subcritérios foram verificadas as suas propriedades: 

completitude, operacionalidade, decomponibilidade, ausência de redundância e tamanho 

mínimo. A Tabela 8 apresenta a descrição de cada critério e subcritério desenvolvidos pelo 

grupo de trabalho. 

Os critérios desenvolvidos têm uma perspectiva de avaliar o grau de aderência das 

alternativas de TDFR com as políticas declaradas no SGI. Neste contexto, podemos ter 

tecnologias que sejam oferecidas por diversas empresas que prestam o mesmo serviço. 

Consequentemente, as alternativas não são apenas as tecnologias, elas são compostas pelos 

fornecedores e as tecnologias.  

Aspectos logísticos foram inseridos nesta avaliação, representando um diferencial entre 

alternativas. Parte das alternativas demandam o deslocamento da fonte de geração do resíduo 

até os fornecedores da tecnologia que podem estar situados a longas distâncias. Uma vez que 

a empresa possui unidades de operação em diferentes localidades, uma mesma alternativa terá 

diferentes graus de adequação para cada localidade. 

Foi definido então que a problemática será modelada para cada mesorregião brasileira 

(IBGE, 1990) onde existem unidades operacionais. Consequentemente, os resultados do 

AMD terão abrangência geográfica limitada por mesorregiões. Na descrição deste estudo de 

caso será apresentada a modelagem de apenas uma mesorregião brasileira que não será 

especificada. A modelagem das demais mesorregiões onde a empresa está instalada segue a 

mesma fundamentação da que é descrita, havendo variações no enquadramento das 

alternativas nos aspectos relacionados às questões logísticas. 
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 Tabela 8: Critérios e subcritérios do estudo de caso

Critérios Descritivos Subcritérios Descritivos 

RISCO AMBIENTAL 

Este critério possui uma série de 

subcritérios para caracterizar os riscos 

que alternativa de destinação/ 

tratamento do resíduo oferece para a 

contaminação do meio ambiente, seja 

no meio atmosférico, solo ou água. 

Distância 

Este subcritério se refere à distância percorrida entre unidade 

geradora de resíduos e a alternativa de destinação/tratamento. 

Quanto maior a distância maior o risco. 

Modal 

Este subcritério se refere ao meio de transporte do resíduo. Os 

diferentes meios de transporte possuem diferentes níveis de risco 

de acidentes e contaminação ambiental. 

Qualidade 

do Modal 

Este subcritério se refere às condições de tráfego nas rotas para 

os diferentes modais avaliados. 

Geração de 

Passivo 

Ambiental 

Este subcritério se refere a um aspecto intrínseco a cada 

tecnologia de destinação/tratamento do resíduo, referente ao 

armazenamento ou não do resíduo gerando a responsabilidade 

permanente. 

Potencial de 

Impacto da 

tecnologia 

Este subcritério se refere a características intrínsecas às 

tecnologias, considerando também o conhecimento histórico de 

ocorrências de contaminação/acidentes ambientais dos 

fornecedores alternativos. Serão estabelecidos níveis de risco e a 

sua temporalidade. 

  

Passagem 

por áreas 

sensíveis 

Este subcritério foi inserido para verificar se a rota entre o ponto 

de geração do resíduo e a alternativa de destinação/tratamento 

cruza uma área com características naturais ou culturais de 

grande valor para o funcionamento dos ecossistemas e que pode 

ser afetada negativamente por atividades humanas.  

POLÍTICA 

NACIONAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

- PNRS 

Este critério visa o enquadramento da 

tecnologia de destinação/tratamento do 

resíduo diante da PNRS, que prioriza 

práticas de prevenção e em um último 

nível a disposição final de um resíduo. 

-- -- 
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Continuação da Tabela 8: Critérios e subcritérios do estudo de caso 

 

Critérios Descritivos Subcritérios Descritivos 

QUALIFICAÇÃO 

DO 

FORNECEDOR 

Este critério verifica 

propriedades dos fornecedores, 

avaliando aspectos que são 

independentes das tecnologias. E 

diferenciam as empresas de 

tratamento ou disposição de 

resíduos. 

Situação 

cadastral 

 Este subcritério refere-se a uma verificação já praticada pela empresa, 

onde os setores de contratação de fornecedores (inclui fornecedores para 

outras finalidades além da destinação e tratamento de resíduos) 

classificam as empresas prestadoras de serviços e produtos observando 

aspectos documentais e de gestão.  

Capacidade 

Este subcritério foi definido para verificar a capacidade, em termos 

quantitativos, de recebimento/processamento do resíduo, de acordo com 

a sua taxa de geração.  

Vida útil / 

disponibilidade 

 Este subcritério verifica o potencial de continuidade de envio do resíduo 

ao mesmo destinatário ao longo do tempo.  

DESEMPENHO 

TÉCNICO 

Este critério é destinado a 

diferenciar as alternativas quanto 

aos seus aspectos técnico-

operacionais e terá a sua 

avaliação desenvolvida em um 

modelo paralelo. 

-- 

Os respectivos subcritérios serão avaliados em uma estrutura hierárquica 

independente. Foi definida esta abordagem para evitar a repetição de 

enquadramento de alternativas nos ratings de cada subcritério técnico-

operacional. Isto se deve à possível ocorrência de cenários com 

diferentes fornecedores da mesma tecnologia. Nestes casos, cada 

fornecedor representa uma alternativa diferente, mas com relação aos 

aspectos técnico-operacionais não apresentarão diferenças.  



72 

 

É desejável que o modelo desenvolvido de AMD seja flexível para a inserção e remoção 

de múltiplas alternativas, servindo como uma ferramenta que pode ser atualizada para a 

tomada de decisão na empresa. Consequentemente, este processo deve ser o mais ágil 

possível, evitando duplicações de esforços. 

Foi desenvolvida uma estrutura hierárquica paralela, composta exclusivamente por 

critérios de natureza técnica, para qualificar o perfil técnico-operacional das tecnologias. Esta 

qualificação será dada de acordo com a pontuação obtida por cada alternativa tecnológica ao 

final do processo de avaliação (valor informado no campo Totals do software Super 

Decisions). A composição desta dimensão técnica de avaliação das tecnologias foi 

desenvolvida pela equipe de trabalho do SENAI CNTL UNIDO/UNEP e posteriormente foi 

validada com o grupo de trabalho da empresa. 

O resultado obtido nesta avaliação técnica será utilizado para caracterizar a alternativa 

no critério Desempenho Ambiental na estrutura hierárquica principal da avaliação, ilustrada 

na Figura 23. 

Os critérios utilizados para a avaliação técnica das alternativas de tratamento de solo 

contaminado com BTEX são detalhados na Tabela 9 e a respectiva estrutura hierárquica 

apresentada na Figura 24. 

A Figura 25 apresenta um esquema para visualizar a interação entre a estrutura 

hierárquica principal e a estrutura hierárquica paralela de avaliação técnica das alternativas. A 

seção 5.3.2 apresenta exemplos de critérios utilizados em estudos similares a este 

identificados na literatura. 
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 TDFR-BTEX = Tratamento e Disposição Final de Solo contaminado com BTEX 

Figura 23: Estrutura hierárquica principal do estudo de caso no Super Decisions 
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Tabela 9: Critérios e subcritérios para avaliação técnica do estudo de caso 
 

 

  

Critérios Descritivos Subcritérios Descritivos 

Dependência das 

Condições climáticas 

Indica se o desempenho da tecnologia é 

influenciado pelas condições climáticas 

(calor, frio, vento, chuva, umidade, etc)  

-- -- 

Intensidade de 

consumo de insumos 

Embora não tenham sido identificados 

dados precisos de consumo de insumos, 

este critério visa diferenciar aquelas 

tecnologias que não consomem água, 

energia e produtos químicos, daquelas 

que consomem e, entre as que 

consomem, diferenciá-las em 

intensidade. 

Consumo de Água 
Verifica se a tecnologia demanda o uso 

de água e qual a intensidade de consumo. 

Consumo de Energia 

Verifica se a tecnologia demanda o uso 

de energia e qual a intensidade de 

consumo. 

Consumo de Produtos 

Químicos 

Verifica se a tecnologia demanda o uso 

de produtos químicos e qual a 

intensidade de consumo. 

Tempo aproximado do 

tratamento 

O tempo de tratamento das tecnologias 

sofre múltiplas influências das 

condições ambientais do tratamento e 

do resíduo, mas a pesquisa tecnológica 

realizada proporcionou enquadrar as 

tecnologias em faixas de tempos de 

tratamento.  

-- -- 
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Continuação da Tabela 9: Critérios e subcritérios para avaliação técnica do estudo de caso 

 

 

 

 

 

  

Critérios Descritivos Subcritérios Descritivos 

Controle Operacional 

Este critério reúne aspectos 

operacionais das tecnologias 

buscando uma diferenciação 

entre as alternativas quanto à 

facilidade de operação. 

Grau de envolvimento de 

operador 

Verifica o quão necessário é a dedicação do 

operador para o funcionamento da tecnologia 

Complexidade do controle 

Verifica o quão complexo são os controles para 

o acompanhamento técnico e funcionamento da 

tecnologia, considerando a necessidade de 

equipamentos, o grau de especialização 

necessário do profissional executante 

Quantitativo de análises 

Verifica a quantidade necessária de realização 

de análises laboratoriais para o monitoramento 

do tratamento 

Complexidade de 

Instalação 

Verifica a complexidade de 

intervenção e adequação de 

local para receber a 

tecnologia. 

-- -- 



76 

 

 

Continuação da Tabela 9: Critérios e subcritérios para avaliação técnica do estudo de caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Critérios Descritivos Subcritérios Descritivos 

Geração de resíduos 

Este critério verifica as 

saídas do processo da 

tecnologia de TDFR 

Resíduos Sólidos 
Verifica quanto de volume que a tecnologia de 

TDFR reduz do resíduo sólido 

Emissões Atmosféricas 
Verifica se a tecnologia gera emissões 

atmosféricas  

Efluentes Líquidos Verifica se a tecnologia gera efluentes líquidos 

Aproveitamento 

Energético 

Verifica se há 

aproveitamento energético 

do resíduo. 

-- -- 
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Figura 24: Estrutura hierárquica paralela para avaliação técnica de alternativas de TDFR-BTEX 
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Figura 25: Diagrama explicativo da combinação das estruturas hierárquicas paralela e principal 
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5.3.2. Critérios para decisões de gestão ambiental localizadas em trabalhos publicados 

Nesta seção são apresentados os critérios e subcritérios utilizados em estudos com 

alguma similaridade com este trabalho que foram identificados na literatura.  

a) Pophali et al (2011) apresentou uma aplicação de AHP como ferramenta de suporte, 

combinada com a Grey Relational Analysis – GRA para a seleção de tecnologia para 

tratamento de efluentes de curtumes. A relação de critérios e subcritérios que foram utilizados 

nesta aplicação de AHP são apresentadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Critérios e subcritérios utilizados na seleção de tecnologia para tratamento de 

efluentes de curtumes 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de POPHALI et al (2011) 
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b) Marchezetti et al (2011) apresentou uma aplicação de AHP como ferramenta de suporte 

para identificar e hierarquizar as alternativas tecnológicas disponíveis para o tratamento de 

resíduos sólidos domiciliares da região metropolitana de Curitiba. A Tabela 11 apresenta a 

relação de critérios aplicados neste estudo.  

 

Tabela 11: Critérios para seleção de tecnologia para tratamento de resíduos sólidos 

domiciliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Marchezetti et al (2011) 

 

c) Cardoso et al (2009) apresentou um caso de Apoio Multicritério à Decisão para 

destinação de resíduos plásticos pós-consumo. A Tabela 12 apresenta os critérios 

utilizados neste estudo.  
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Tabela 12: Critérios para seleção de destinação de resíduos plásticos pós-consumo 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Cardoso et al (2009) 

 

d) Bottero et al (2011) apresentou uma aplicação de AHP como ferramenta de suporte para 

avaliar diferentes sistemas de tratamento de efluentes. A Tabela 13 contém os critérios 

utilizados neste estudo.  

 

Tabela 13: Critérios para avaliar diferentes sistemas de tratamento de efluentes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bottero et al (2011) 
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e) Contrerasa et al (2008) utilizou a AHP combinada com Avaliação do Ciclo de Vida – 

ACV para definir a gestão dos resíduos sólidos municipais de Boston, Estados Unidos. A 

Tabela 14 apresenta os critérios utilizados neste estudo. 

 

Tabela 14: Critérios para definir a gestão dos resíduos sólidos municipais 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Contrerasa et al (2008)  

 

 Os critérios utilizados nestes trabalhos auxiliaram na definição das estruturas 

hierárquicas elaboradas pelo grupo de trabalho no estudo de caso. Observa-se que todos os 5 

estudos apresentados inseriram aspectos relacionados aos custos das alternativas entre os 

critérios do AHP, diferentemente da abordagem utilizada neste trabalho. Aspectos técnicos, 

operacionais e ambientais destes trabalhos de referência foram revisados e detalhados de 

acordo as necessidades da problemática do estudo de caso e a visão estratégica dos decisores 

envolvidos. 

 

5.3.3. Definição dos Ratings 

Uma vez composta a estrutura hierárquica principal com critérios e subcritérios, foi 

conduzida uma discussão em grupo para definir as faixas de intensidade para enquadramento 

das alternativas. Estas faixas representam os ratings do AHP, que permitem a inserção ou 

remoção de alternativas no modelo construído. A definição dos ratings do componente de 
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avaliação técnica foi realizada pela equipe do SENAI CNTL UNIDO/UNEP, sendo 

posteriormente validado pela organização.  

A definição dos ratings não é uma tarefa trivial, uma vez que devem ser elaborados 

níveis de intensidade que caracterizem as alternativas naquele critério ou subcritério e que 

possuam abrangência onde todas as alternativas possam ser enquadradas. Nos casos onde o 

critério possui subcritérios, os ratings devem ser definidos para os subcritérios, uma vez que o 

enquadramento das alternativas no critério é realizado via subcritério. Para os casos onde não 

há subcritérios, os ratings são definidos para o critério, pois o enquadramento das alternativas 

é diretamente no critério. 

A Tabela 15 apresenta os ratings da estrutura hierárquica principal e a Tabela 16 os 

ratings da avaliação técnica utilizados da estrutura hierárquica paralela. 
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Tabela 15: Ratings do estudo de caso e os seus descritivos – estrutura hierárquica principal 

Critérios Subcritérios Ratings Descritivos 

RISCO 

AMBIENTAL 

Distância 

In Situ 

Rating destinado para as alternativas de destinação/tratamento de resíduos 

que empregam tecnologias onde o resíduo é tratado na própria unidade, não 

havendo saída/transporte do resíduo da fonte geradora.  

até 100 km 

Faixas de distâncias entre a fonte geradora do resíduo e o local de 

tratamento/destinação para enquadramento de cada alternativa. 

de 100 km até 300 km 

de 300 km até 500 km 

maior 500 km 

Modal 

In Situ 

Rating destinado para as alternativas de destinação/tratamento de resíduos 

que empregam tecnologias onde o resíduo é tratado na própria unidade, não 

havendo saída/transporte de resíduo da fonte geradora.  

Ferroviário > 50% do trajeto é realizado via férrea. O restante é rodoviário. 

Rodoviário Transporte rodoviário realizado em caminhões 

Hidroviário Marítimo 

Rating utilizado quando há transporte hidroviário marítimo dentro do 

percurso definido no deslocamento do resíduo, independente da distância 

percorrida.  

Hidroviário Fluvial 
Rating utilizado quando há transporte hidroviário fluvial dentro do percurso 

definido no deslocamento do resíduo, independente da distância percorrida. 
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Continuação da Tabela 15: Ratings do estudo de caso e os seus descritivos – estrutura hierárquica principal 

Critérios Subcritérios Ratings Descritivos 

RISCO 

AMBIENTAL 

Qualidade do 

Modal 

In Situ 

Rating destinado para as alternativas de destinação/tratamento de resíduos que 

empregam tecnologias onde o resíduo é tratado na própria unidade, não havendo 

saída/transporte de resíduo da fonte geradora.  

Boa com serviço  

p/ rodoviário: > 80% das rodovias da rota possuem boa manutenção da pavimentação, 

são bem sinalizadas e possuem nº de pistas compatível com o fluxo  

p/ ferroviário: > 80% da malha ferroviária utilizada possui boa manutenção, com 

veículos ferroviários modernos  

p/ hidroviário marítimo: a rota hídrica utilizada conta com boa estrutura portuária. 

p/ hidroviário fluvial: a rota hídrica utilizada conta com boa estrutura portuária 

Independente do modal, este rating contempla as alternativas que utilizam rotas com > 

70% do seu trajeto cobertos por serviço de socorristas e bombeiros. 

Boa sem serviço 

p/ rodoviário: > 80% das rodovias da rota possuem boa manutenção da pavimentação, 

são bem sinalizadas e possuem nº de pistas compatível com o fluxo  

p/ ferroviário: > 80% da malha ferroviária utilizada possui boa manutenção, com 

veículos ferroviários modernos  

p/ hidroviário marítimo: a rota hídrica utilizada conta com boa estrutura portuária. 

p/ hidroviário fluvial: a rota hídrica utilizada conta com boa estrutura portuária 

Independente do modal, este rating contempla as alternativas que utilizam rotas com < 

70% do seu trajeto cobertos por serviço de socorristas e bombeiros. 
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Continuação da Tabela 15: Ratings do estudo de caso e os seus descritivos – estrutura hierárquica principal 

Critérios Subcritérios Ratings Descritivos 

RISCO 

AMBIENTAL 

Qualidade do 

Modal 

Regular com serviço 

p/ rodoviário: de 70% até 80% das rodovias da rota possuem boa manutenção da 

pavimentação, são bem sinalizadas e possuem nº de pistas compatível com o fluxo  

p/ ferroviário: de 70% até 80% da malha ferroviária utilizada possui boa manutenção, 

com veículos ferroviários modernos  

p/ hidroviário marítimo: a rota hídrica utilizada conta com estrutura portuária regular. 

p/ hidroviário fluvial: a rota hídrica utilizada conta com estrutura portuária regular. 

Independente do modal, este rating contempla as alternativas que utilizam rotas com > 

70% do seu trajeto cobertos por serviço de socorristas e bombeiros. 

Regular sem serviço 

p/ rodoviário: de 70% até 80% das rodovias da rota possuem boa manutenção da 

pavimentação, são bem sinalizadas e possuem nº de pistas compatível com o fluxo  

p/ ferroviário: de 70% até 80% da malha ferroviária utilizada possui boa manutenção, 

com veículos ferroviários modernos  

p/ hidroviário marítimo: a rota hídrica utilizada conta com estrutura portuária regular. 

p/ hidroviário fluvial: a rota hídrica utilizada conta com estrutura portuária regular. 

Independente do modal, este rating contempla as alternativas que utilizam rotas com < 

70% do seu trajeto cobertos por serviço de socorristas e bombeiros. 

Ruim com serviço 

p/ rodoviário: < 70% das rodovias da rota possuem boa manutenção da pavimentação, 

são bem sinalizadas e possuem nº de pistas compatível com o fluxo  

p/ ferroviário:  < 70% da malha ferroviária utilizada possui boa manutenção, com 

veículos ferroviários modernos  

p/ hidroviário marítimo: a rota hídrica utilizada conta com estrutura portuária precária 

p/hidroviário fluvial: a rota hídrica utilizada conta com estrutura portuária precária 

Independente do modal, este rating contempla as alternativas que utilizam rotas com > 

70% do seu trajeto cobertos por serviço de socorristas e bombeiros. 
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Continuação da Tabela 15: Ratings do estudo de caso e os seus descritivos – estrutura hierárquica principal 

Critérios Subcritérios Ratings Descritivos 

RISCO 

AMBIENTAL 

Qualidade do 

Modal 
Ruim sem serviço 

p/ rodoviário: < 70% das rodovias da rota possuem boa manutenção da pavimentação, 

são bem sinalizadas e possuem nº de pistas compatível com o fluxo  

p/ ferroviário:  < 70% da malha ferroviária utilizada possui boa manutenção, com 

veículos ferroviários modernos  

p/ hidroviário marítimo: a rota hídrica utilizada conta com estrutura portuária precária 

p/hidroviário fluvial: a rota hídrica utilizada conta com estrutura portuária precária 

Independente do modal, este rating contempla as alternativas que utilizam rotas com < 

70% do seu trajeto cobertos por serviço de socorristas e bombeiros. 

Geração de 

Passivo 

Ambiental 

Gera Passivo 
A tecnologia de destinação/tratamento implica no armazenamento do resíduo ou de 

parte dele, mantendo a responsabilidade do gerador sobre o material armazenado. 

Não Gera Passivo 

A tecnologia de destinação/tratamento do resíduo promove uma transformação, 

descontaminação ou destruição, colocando um fim sobre a responsabilidade do 

gerador do resíduo. 

Potencial de 

Impacto da 

tecnologia 

Potencial baixo de 

contaminação 

instantânea 

A tecnologia é direcionada à destruição, transformação e/ou tratamento do resíduo em 

um processo que possui recursos de abatimento de emissões e/ou confinamento e 

tratamento de efluentes, armazenamento temporário com acesso restrito aos resíduos 

sólidos, com monitoramento contínuo de poluentes. A alternativa em avaliação deve 

possuir um histórico de ocorrência de emissões de poluentes acima dos padrões 

máximos permitidos pela legislação ambiental vigente (ou de referência internacional, 

nos casos de inexistência de padrões nacionais) inferior a 1% dos dados monitorados 

em 1 ano de operação.  
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Continuação da Tabela 15: Ratings do estudo de caso e os seus descritivos – estrutura hierárquica principal 

Critérios Subcritérios Ratings Descritivos 

RISCO 

AMBIENTAL 

Potencial de 

Impacto da 

tecnologia 

Potencial médio de 

contaminação 

instantânea 

A tecnologia é direcionada à destruição, transformação e/ou tratamento do resíduo em 

um processo que possui recursos de abatimento de emissões e/ou confinamento e 

tratamento de efluentes, armazenamento temporário com acesso restrito aos resíduos 

sólidos, com monitoramento de poluentes com frequência superior à mínima 

estabelecida pelo órgão ambiental pertinente. A alternativa em avaliação deve possuir 

um histórico de ocorrência de emissões de poluentes acima dos padrões máximos 

permitidos pela legislação ambiental vigente (ou de referência internacional, nos casos 

de inexistência de padrões nacionais) inferior a 10% dos dados monitorados em 1 ano 

de operação.  

Potencial alto de 

contaminação 

instantânea 

A tecnologia é direcionada à destruição, transformação e/ou tratamento dos resíduos 

em um processo que possui recursos de abatimento de emissões e/ou confinamento e 

tratamento de efluentes, armazenamento temporário coma cesso restrito aos resíduos 

sólidos, com monitoramento de poluentes com frequência mínima estabelecida pelo 

órgão ambiental pertinente. A alternativa em avaliação deve possuir um histórico de 

ocorrência de emissões de poluentes acima dos padrões máximos permitidos pela 

legislação ambiental vigente (ou de referência internacional, nos casos de inexistência 

de padrões nacionais) superior à 10% dos dados monitorados em 1 ano de operação.  

Potencial baixo de 

contaminação no 

médio / longo prazo 

A tecnologia é direcionada ao armazenamento controlado dos resíduos, com recursos 

de abatimento de emissões e/ou confinamento e tratamento de efluentes, 

armazenamento dos resíduos sólidos com acesso restrito, com monitoramento de 

poluentes contínuo. A alternativa em avaliação deve possuir um histórico de 

ocorrência de emissões de poluentes acima dos padrões máximos permitidos pela 

legislação ambiental vigente (ou de referência internacional, nos casos de inexistência 

de padrões nacionais) inferior à 1% dos dados monitorados em 1 ano de operação.  
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Continuação da Tabela 15: Ratings do estudo de caso e os seus descritivos – estrutura hierárquica principal 

Critérios Subcritérios Ratings Descritivos 

RISCO 

AMBIENTAL 

Potencial de 

Impacto da 

tecnologia 

Potencial médio de 

contaminação no médio / 

longo prazo 

A tecnologia é direcionada ao armazenamento controlado dos resíduos, com 

recursos de abatimento de emissões e/ou confinamento e tratamento de 

efluentes, armazenamento dos resíduos sólidos com acesso restrito, com 

monitoramento de poluentes contínuo. A alternativa em avaliação deve 

possuir um histórico de ocorrência de emissões de poluentes acima dos 

padrões máximos permitidos pela legislação ambiental vigente (ou de 

referência internacional, nos casos de inexistência de padrões nacionais) 

inferior à 10% dos dados monitorados em 1 ano de operação.  

Potencial alto de 

contaminação no médio / 

longo prazo 

A tecnologia é direcionada ao armazenamento controlado dos resíduos, com 

recursos de abatimento de emissões e/ou confinamento e tratamento de 

efluentes, armazenamento dos resíduos sólidos com acesso restrito, com 

monitoramento de poluentes contínuo. A alternativa em avaliação deve 

possuir um histórico de ocorrência de emissões de poluentes acima dos 

padrões máximos permitidos pela legislação ambiental vigente (ou de 

referência internacional, nos casos de inexistência de padrões nacionais) 

superior à 10% dos dados monitorados em 1 ano de operação.  

Passagem 

por áreas 

sensíveis 

Passa  A rota cruza uma área sensível. 

In Situ 

Rating destinado para as alternativas de destinação/tratamento de resíduos 

que empregam tecnologias onde o resíduo é tratado na própria unidade, não 

havendo saída/transporte de resíduo da fonte geradora.  

Não Passa   A rota não cruza uma área sensível. 
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Continuação da Tabela 15: Ratings do estudo de caso e os seus descritivos – estrutura hierárquica principal 

Critérios Subcritérios Ratings Descritivos 

PNRS -- 

Reciclagem / Reutilização 

O resíduo é processado de forma a viabilizar a seu reaproveitamento para os 

mesmos fins ou para suprir outras necessidades, inclusive geração de 

energia. 

Logística Reversa 
O resíduo é recolhido e tratado / disposto pelo fornecedor do material de 

origem. 

Tratamento  O resíduo é processado para atender aos padrões legais de disposição.  

Disposição Final 
 Armazenamento por tempo indeterminado do resíduo em local controlado, 

de acordo com as exigências ambientais legais aplicadas. 
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Continuação da Tabela 15: Ratings do estudo de caso e os seus descritivos – estrutura hierárquica principal 

Critérios Subcritérios Ratings Descritivos 

QUALIFICAÇÃO 

DO 

FORNECEDOR 

Situação 

cadastral 

Aprovada 
Enquadramento específico já praticado pela empresa. Será apenas 

consultada no sistema da empresa a situação cadastral de cada fornecedor da 

tecnologia que utiliza estes mesmos ratings. 

Qualificada 

Reprovada 

 Não cadastrada 

Capacidade 

Insuficiente 
 A quantidade de resíduo que precisa ser destinada periodicamente é 

superior a capacidade de recepção / tratamento do fornecedor da tecnologia. 

Baixa 

 A capacidade de recepção / tratamento do fornecedor da tecnologia supera 

em até 5% a quantidade de resíduo que precisa ser destinada 

periodicamente. 

Média 

 A capacidade de recepção / tratamento do fornecedor da tecnologia supera 

em até 20% a quantidade de resíduo que precisa ser destinada 

periodicamente. 

Alta 

 A capacidade de recepção / tratamento do fornecedor da tecnologia supera 

em até 50% a quantidade de resíduo que precisa ser destinada 

periodicamente.  

Vida útil 
Curta A alternativa possui um horizonte de disponibilidade de até 5 anos 

Longa A alternativa possui um horizonte de disponibilidade superior a 5 anos 

DESEMPENHO 

TÉCNICO 
-- 

até 0,40 

Faixas para enquadrar as alternativas de acordo com o desempenho obtido 

pela tecnologia na avaliação técnica realizada paralelamente. 

de 0,41 até 0,45 

de 0,46 até 0,50 

de 0,51 até 0,55 

de 0,56 até 0,60 

de 0,61 até 0,70 

de 0,71 até 0,80 

de 0,81 até 1,00 
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Tabela 16: Ratings para a avaliação técnica de tecnologias para tratamento de solo com BTEX – estrutura hierárquica paralela 

Critérios Subcritérios Ratings Descritivos 

Dependência das 

Condições climáticas 
-- 

Depende 
Indica que a tecnologia traz resultados que são 

dependentes das condições climáticas. 

Não Depende 
O funcionamento da tecnologia de tratamento é 

independente das condições climáticas. 

Intensidade de consumo 

de insumos 

Consumo de água 

Não consome Tecnologia que não requer consumo de água 

Baixo 
Caracteriza as tecnologias com consumo pouco 

representativo de água 

Médio 
Caracteriza as tecnologias com consumo de 

representatividade intermediária de água 

Alto 
Caracteriza as tecnologias que receberam maior 

destaque quanto ao consumo de água 

Consumo de energia 

Não consome Tecnologia que não requer consumo de energia 

Baixo 
Caracteriza as tecnologias com consumo pouco 

representativo de energia 

Médio 
Caracteriza as tecnologias com consumo de 

representatividade intermediária de energia 

Alto 
Caracteriza as tecnologias que receberam maior 

destaque quanto ao consumo de energia 

Consumo de produtos químicos 

Não consome 
Tecnologia que não requer consumo de produtos 

químicos 

Baixo 
Caracteriza as tecnologias com consumo pouco 

representativo de produtos químicos 

Médio 
Caracteriza as tecnologias com consumo de 

representatividade intermediária de produtos químicos 

Alto 
Caracteriza as tecnologias que receberam maior 

destaque quanto ao consumo de produtos químicos 
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Continuação da Tabela 16: Ratings para a avaliação técnica de tecnologias para tratamento de solo com BTEX – estrutura hierárquica paralela 

Critérios Subcritérios Ratings Descritivos 

Tempo aproximado do 

tratamento 
-- 

até 1 ano 

Faixas de tempo característicos da tecnologia para a 

conclusão do tratamento. 

até 2 anos 

até 3 anos 

até 5 anos 

superior a 5 anos 

Controle Operacional 

Grau de envolvimento do operador 

Ex situ 
A tecnologia utiliza serviços ambientais ex situ com 

operação sob responsabilidade de terceiros 

Baixo 

É necessária a presença de operador em até 30% do 

tempo demandado pela tecnologia de tratamento in 

situ 

Médio 

É necessária a presença de operador em até 60% do 

tempo demandado pela tecnologia de tratamento in 

situ 

Alto 

É necessária a presença de operador em mais de 60% 

do tempo demandado pela tecnologia de tratamento in 

situ 

Complexidade do controle 

Ex situ 
A tecnologia utiliza serviços ambientais ex situ com 

controles sob responsabilidade de terceiros 

Baixa 

Utilização de equipamentos básicos de medição e 

análise in situ. O perfil profissional necessário para 

realização destes controles e monitoramentos é 

localizado facilmente no mercado 

Alta 

Utilização de equipamentos com maior complexidade 

tecnológica para medições e análises in situ. O perfil 

profissional necessário para realização destes 

controles e monitoramentos é pouco disponível no 

mercado 
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Continuação da Tabela 16: Ratings para a avaliação técnica de tecnologias para tratamento de solo com BTEX – estrutura hierárquica paralela 

  

Critérios Subcritérios Ratings Descritivos 

Controle Operacional Quantitativo de análises 

Ex situ 
Caracteriza tecnologias ex situ que demandam 

monitoramento e análises laboratoriais 

Baixo 
Caracteriza tecnologias de tratamento com 

monitoramento e análises menos frequentes 

Alto 
Caracteriza tecnologias in situ que demandam maior 

quantidade de monitoramento e análises laboratoriais 

Complexidade de 

Instalação 
-- 

Ex situ 
A tecnologia utiliza serviços ambientais ex situ, com 

instalações sob responsabilidade de terceiros 

Baixo 

A implementação da tecnologia in situ demanda 

pequenas intervenções, como instalação de 

tubulações, instalação de taludes e outras obras de 

pequeno porte. 

Alto 

Para a implementação da tecnologia in situ são 

necessárias obras civis envolvendo construções de 

áreas fechadas, impermeabilização de solos, 

adequações de pisos, perfurações de solo e outras 

obras de grande porte. 

Geração de resíduos Resíduos sólidos 

Redução total 
A tecnologia não gera resíduo para disposição final, 

independente da tecnologia ser in situ ou ex situ. 

Redução parcial 
A tecnologia gera resíduo a ser tratado/destinado, 

independente da tecnologia ser in situ ou ex situ. 

Não reduz A tecnologia é de disposição final do resíduo. 
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Continuação da Tabela 16: Ratings para a avaliação técnica de tecnologias para tratamento de solo com BTEX – estrutura hierárquica paralela 

 

 

 

Critérios Subcritérios Ratings Descritivos 

Geração de resíduos 

Emissões atmosféricas 

Gera 

A tecnologia gera emissões atmosféricas que 

demandam tratamento, independente da tecnologia ser 

in situ ou ex situ. 

Não gera 
A tecnologia não gera emissões atmosféricas, 

independente da tecnologia ser in situ ou ex situ. 

Efluente líquidos 

Gera 

A tecnologia gera efluentes líquidos que demandam 

tratamento, independente da tecnologia ser in situ ou 

ex situ. 

Não gera 
A tecnologia não gera efluentes líquidos, 

independente da tecnologia ser in situ ou ex situ. 

Aproveitamento 

energético 
-- 

Sim 

A tecnologia proporciona uma recuperação energética 

a partir do resíduo, independente da tecnologia ser in 

situ ou ex situ. 

Não 
Não ocorre recuperação energética a partir do resíduo, 

independente da tecnologia ser in situ ou ex situ. 
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5.4. Comparações Par a Par 

A realização das comparações par a par ocorreu em diferentes formatos em função do 

tempo disponível para o workshop, que foi realizado em 8 horas. Os julgamentos de 

importância entre os critérios da estrutura hierárquica principal foram realizados ainda no 

workshop, onde cada participante informou a relação de importância percebida entre os 

critérios. No momento da realização dos julgamentos durante o workshop, o grupo de trabalho 

estava reduzido a sete colaboradores da empresa, uma vez que os outros cincos não tiveram 

disponibilidade para participar do workshop na íntegra.  

Os julgamentos de importância entre subcritérios da estrutura hierárquica principal 

foram desenvolvidos à distância, enviados individualmente pelos componentes do grupo de 

trabalho. A partir dos julgamentos individuais, tanto dos critérios, quanto dos subcritérios, 

foram calculadas as médias geométricas, unificando o julgamento dos elementos da estrutura 

hierárquica principal. 

Os julgamentos de importância entre ratings da estrutura hierárquica principal foram 

realizados pelo SENAI CNTL UNIDO/UNEP e validados com o grupo de trabalho.  

A inserção no Super Decisions das comparações par a par da estrutura hierárquica 

principal é apresentada no Apêndice 2. Ressalta-se que da Figura 36 a Figura 39 são 

apresentadas as inserções de comparações par a par de uma decisão em grupo utilizando AIJ, 

portanto, os valores são resultados de médias geométricas. Já as comparações par a par 

representadas da Figura 40 até a Figura 50 foram geradas em uma decisão em grupo com 

consenso de prioridades. 

Os julgamentos entre critérios, subcritérios e ratings da estrutura hierárquica paralela 

também foram realizados pela equipe técnica do SENAI CNTL / UNIDO / UNEP e validados 
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com o grupo de trabalho. As comparações par a par da estrutura hierárquica paralela 

utilizaram decisão em grupo com consenso de prioridades, ilustradas da Figura 51 até a Figura 

67, no Apêndice 3. 

Destaca-se que os julgamentos entre os ratings dos subcritérios Geração de Passivo 

Ambiental e Vida Útil da estrutura hierárquica principal; do critério Dependência das 

Condições Climáticas e dos subcritérios Emissões Atmosféricas, Efluentes Líquidos e 

Aproveitamento Energético da estrutura hierárquica paralela são realizados de forma 

diferenciada dos demais. A relação de importância entre estes ratings é de natureza binária. 

Para estes casos, utiliza-se o modo de comparação Direct do Super Decisions, atribuindo-se o 

valor 0,9999 para o rating representa a melhor condição e 0,0001 para a condição indesejada. 

Os demais julgamentos foram realizados no modo de comparação Questionnaire do Super 

Decisions, tendo como base a Escala Fundamental de Saaty. 

5.4.1. Verificação da consistência dos julgamentos 

Concluída a inserção das comparações par a par no Super Decisions foram verificadas a 

consistência dos julgamentos. A Tabela 17 apresenta as inconsistências resultantes das médias 

geométricas entre os julgamentos da estrutura hierárquica principal. A Tabela 18 apresenta as 

inconsistências resultantes dos julgamentos da estrutura hierárquica paralela. 

Tabela 17: Inconsistência das comparações par a par da estrutura hierárquica principal 

Grupo de 

julgamentos Componentes dos julgamentos para a par 

Inconsistências 

calculadas no                        

Super Decisions 

Critérios 
Risco Ambiental x PNRS x Qualificação do 

Fornecedor x Desempenho Técnico  
0,09597 

Subcritérios 1 

Distância x Modal x Qualidade do Modal x Geração 

de Passivo Ambiental x Potencial de Impacto da 

Tecnologia x Passagem por Áreas Sensíveis 

0,14234 

Subcritérios 2 
Situação Cadastral x Capacidade x Vida 

Útil/Disponibilidade 
0,09719 
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Tabela 18: Inconsistência das comparações par a par da estrutura hierárquica paralela 

Grupo de 

julgamentos 
Componentes dos julgamentos para a par 

Inconsistências 

calculadas no                        

Super Decisions 

Critérios 

Dependência das Condições climáticas x 

Intensidade de consumo de energia x Tempo 

aproximado do tratamento x Controle Operacional x 

Complexidade de Instalação x Consumo de 

Produtos químicos x Redução de Volume para 

disposição Final x Necessidade de tratamento de 

Emissões Atmosféricas 

0,09869 

Subcritérios 1 
Consumo de água x Consumo de energia x 

Consumo de produtos químicos 
0 

Subcritérios 2 
Grau de envolvimento do operador x Complexidade 

do controle x Quantitativo de análises 
0,05156 

Subcritérios 3 
Resíduos sólidos x Emissões atmosféricas x 

Efluente líquidos 
0 

 

 Conforme pode ser verificado na Tabela 17 o grupo de julgamentos de subcritérios 1, 

relacionados ao critério risco ambiental, apresentou uma inconsistência de 0,14234. Foi 

aplicado o algoritmo proposto na seção 4.4.2 para a redução desta inconsistência, uma vez que 

é excede o limite proposto pela literatura de 0,10. As iterações da aplicação do algoritmo são 

detalhadas no Apêndice 4. Com a aplicação do algoritmo em dez iterações obteve-se um 

melhoria de 32% com relação a inconsistência do cenário inicial, atingindo-se o valor de  

0,09629.  

 A Tabela 19 destaca as comparações par a par modificadas, indicando quantos pontos 

alterados entre a comparação inicial e a final, onde C2.1.2 = Modal; C2.1.3 = Qualidade do 

Modal; C2.1.4 = Geração de Passivo; C2.1.5 = Potencial de Impacto da Tecnologia; C2.1.6 = 

Passagem por Áreas Sensíveis. 
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Tabela 19: Resumo das comparações par a par modificadas – subcritérios do Risco Ambiental 

COMPARAÇÃO PAR A 

PAR INICIAL 

COMPARAÇÃO PAR A 

PAR FINAL 

ALTERAÇÕES DA 

COMPARAÇÃO PAR A 

PAR 

C2.1.3 = 4,6639 x C2.1.2 C2.1.3 = 3,6639 x C2.1.2 1 

C2.1.5 = 5,7652 x C2.1.2 C2.1.5 = 4,7652 x C2.1.2 1 

C2.1.6 = 5,7989 x C2.1.2 C2.1.6 = 4,7989 x C2.1.2 1 

C2.1.4 = 7,2508 x C2.1.3 C2.1.4 = 4,2508 x C2.1.3 3 

C2.1.5 = 6,5525 x C2.1.3 C2.1.5 = 4,5525 x C2.1.3 2 

C2.1.6 = 6,0844 x C2.1.3 C2.1.6 = 4,0844 x C2.1.3 2 

 

A Tabela 20 contém os valores normalizados relacionados às prioridades locais de 

critérios da estrutura hierárquica principal. Estes valores obtidos por meio das comparações 

par a par são apresentados de forma gráfica na Figura 26. 

 

Tabela 20: Prioridades locais de critérios da estrutura hierárquica principal  

Critérios da Estrutura 

Hierárquica Principal 

Prioridades 

Locais 

2.1 Risco Ambiental 0,23207 

2.2 PNRS 0,04756 

2.3 Qualificação do Fornecedor 0,59717 

2.4 Desempenho Técnico 0,12320 

 

 

Figura 26: Prioridades locais de critérios da estrutura hierárquica principal 
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A Tabela 21 contém os valores normalizados relacionados às prioridades locais e 

globais de critérios e subcritérios da estrutura hierárquica principal. Estes valores obtidos por 

meio das comparações par a par são apresentados de forma gráfica na Figura 27. 

 

Tabela 21: Prioridades locais e globais de critérios e subcritérios da estrutura hierárquica 

principal  

Critérios e Subcritérios da Estrutura Hierárquica 

Principal 

Prioridades 

Locais 

Prioridades 

Globais 

2.1 Risco 

Ambiental 

(0,23207) 

2.1.1  Distância          0,02901       0,006732  

2.1.2 Modal               0,04853       0,011263  

2.1.3 Qualidade do modal        0,08908       0,020672  

2.1.4 Geração de Passivo Ambiental        0,39369       0,091363  

2.1.5 Potencial de impacto da tecnologia        0,26754       0,062088  

2.1.6 Passagem por áreas sensíveis        0,17215       0,039950  

2.2 PNRS 

(0,04756) 
-- 0,047560      0,047560  

2.3 

Qualificação 

do 

Fornecedor 

(0,59717) 

2.3.1 Situação cadastral                0,77637       0,463625  

2.3.2 Capacidade          0,14978       0,089446  

2.3.3 Vida útil           0,07384       0,044097  

2.4 

Desempenho 

Técnico 

(0,12320) 

-- 0,123204      0,123204  
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Figura 27: Prioridades globais de critérios e subcritérios da estrutura hierárquica principal 

A Tabela 22 contém os valores normalizados relacionados às prioridades locais de 

critérios da estrutura hierárquica paralela obtidas por meio das comparações par a par, estes 

valores são apresentados de forma gráfica na Figura 28. 

 

Tabela 22: Prioridades locais de critérios da estrutura hierárquica paralela 

Critérios da Estrutura Hierárquica Paralela 
Prioridades 

Locais 

2.1 Dependência das Condições climáticas  0,02868  

2.2 Intensidade de Consumo de Insumos  0,16025  

2.3 Tempo aproximado do tratamento  0,34017  

2.4 Controle Operacional  0,05098  

2.5 Complexidade de Instalação  0,08600  

2.6 Geração de resíduos  0,31095  

2.7 Aproveitamento Energético  0,02297  
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Figura 28: Prioridades locais de critérios da estrutura hierárquica paralela 

A Tabela 23 contém os valores normalizados relacionados às prioridades locais e 

globais de critérios e subcritérios da estrutura hierárquica paralela obtidas por meio das 

comparações par a par, estes valores são apresentados de forma gráfica na Figura 29. 
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Tabela 23: Prioridades locais e globais de critérios e subcritérios da estrutura hierárquica 

paralela  

Critérios e Subcritérios da Estrutura 

Hierárquica Paralela 

Prioridades 

Locais 

Prioridades 

Globais 

2.1 

Dependência 

das condições 

climáticas 

(0,02868) 

-- 0,028676 0,028676 

2.2 Intensidade 

de Consumo de 

Insumos 

(0,16025) 

2.2.1 Consumo de água 0,42857 0,068678 

2.2.2 Consumo de 

energia 
0,42857 0,068678 

2.2.3 Consumo de 

produtos químicos 
0,14286 0,022892 

2.3 Tempo 

aproximado 

(0,34017) 

-- 0,340168 0,340168 

2.4 Controle 

Operacional 

(0,05098) 

2.4.1 Grau de 

envolvimento do 

operador 

0,10852 0,005533 

2.4.2 Complexidade do 

controle 
0,54693 0,027883 

2.4.3 Quantitativo de 

análises 
0,34454 0,017566 

2.5 

Complexidade 

de Instalação 

(0,08600) 

2.5 Complexidade de 

instalação 
0,085999 0,085999 

2.6 Geração de 

resíduos 

(0,31095) 

2.6.1 Resíduos Sólidos 0,33333 0,103651 

2.6.2 Emissões 

Atmosféricas 
0,33333 0,103651 

2.6.3 Efluentes Líquidos 0,33333 0,103651 

2.7 

Aproveitamento 

energético 

(0,02297) 

-- 0,022973 0,022973 
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Figura 29: Prioridades globais de critérios e subcritérios da estrutura hierárquica paralela 

 

5.5. Avaliação das Alternativas da Estrutura Hierárquica Paralela 

 O CNTL SENAI UNIDO/UNEP aprofundou a pesquisa de parâmetros que caracterizam 

as tecnologias de tratamento de solos contaminados com BTEX, buscando informações junto 

aos fornecedores das tecnologias e também na literatura. Estas informações embasaram o 

enquadramento das tecnologias nos ratings da estrutura hierárquica paralela, apresentado na 

Tabela 24. A identificação do nome das alternativas é conforme a Tabela 7, apresentada na 

página 64. 

 Para cada conjunto de ratings, de critérios ou subcritérios, foram definidas as 

prioridades por meio das comparações par a par. Quando um rating é selecionado, a 

alternativa soma a pontuação de acordo com a prioridade daquele rating no respectivo critério 

ou subcritério. O conteúdo da Tabela 24 pode ser visualizado com os valores numéricos das 

prioridades dos ratings conforme é apresentado na Tabela 25.  
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 Para cada linha da Tabela 25 foi atribuída uma escala de cores, do vermelho (valores 

menores) ao verde (valores maiores). A utilização da escala de cores facilita a visualização 

dos pontos fortes e fracos das alternativas nos critérios s subcritérios. O número 1 (verde) 

representa que foi selecionado o rating de maior prioridade possível daquele critério ou 

subcritério. Nestes casos, o peso do critério ou subcritério é carregado integralmente para a 

alternativa na coluna Totals. Quando os valores numéricos dos ratings são inferiores a 1, o 

valor da pontuação que a alternativa recebe na coluna Totals é uma fração do peso do critério 

ou subcritério, de acordo com o valor numérico do rating. 
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Tabela 24: Enquadramento das alternativas nos ratings da estrutura hierárquica paralela 
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Continuação da Tabela 24: Enquadramento das alternativas nos ratings da estrutura 

hierárquica paralela 
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Continuação da Tabela 24: Enquadramento das alternativas nos ratings da estrutura 

hierárquica paralela 
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Continuação da Tabela 24: Enquadramento das alternativas nos ratings da estrutura 

hierárquica paralela 
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Tabela 25: Representação numérica dos enquadramentos das alternativas nos ratings da estrutura hierárquica paralela 
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TI1 0,536 0,00010 0,16282 0,16282 1,00000 1,00000 0,06800 0,09172 0,09172 0,08013 0,34668 0,00010 1,00000 0,00010 

TI2 0,545 0,00010 0,37513 0,07276 1,00000 1,00000 0,06800 0,09172 0,09172 0,08013 0,34668 0,00010 1,00000 0,00010 

TI3 0,459 1,00000 0,16282 0,07276 1,00000 1,00000 0,06800 0,09172 0,30285 0,08013 0,34668 0,00010 0,00010 0,00010 

TI4 0,451 1,00000 0,16282 0,16282 0,37513 1,00000 0,06800 0,09172 0,30285 0,08013 0,34668 0,00010 0,00010 0,00010 

TI5 0,401 0,00010 0,37513 1,00000 0,16282 0,09042 0,14955 0,09172 0,30285 0,23112 0,34668 1,00000 1,00000 0,00010 

TI6 0,412 1,00000 0,07276 0,16282 0,07276 0,62903 0,06800 0,09172 0,09172 0,08013 0,34668 1,00000 0,00010 0,00010 

TI7 0,474 1,00000 0,07276 0,37513 1,00000 1,00000 0,06800 0,09172 0,30285 0,08013 0,34668 0,00010 0,00010 0,00010 

TI8 0,559 1,00000 0,16282 0,07276 1,00000 1,00000 0,06800 0,09172 0,09172 0,08013 0,34668 0,00010 1,00000 0,00010 

TI9 0,632 1,00000 1,00000 0,16282 1,00000 1,00000 0,06800 0,30285 0,30285 0,08013 0,34668 0,00010 1,00000 0,00010 

TI10 0,715 1,00000 0,16282 0,16282 0,07276 1,00000 0,06800 0,09172 0,09172 0,08013 1,00000 1,00000 1,00000 0,00010 

TI11 0,509 0,00010 0,37513 1,00000 0,16282 0,09042 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,34668 1,00000 1,00000 0,00010 

TC1 0,337 1,00000 1,00000 0,37513 1,00000 0,40239 0,14955 0,30285 0,09172 0,08013 0,34668 0,00010 0,00010 0,00010 

TC2 0,534 1,00000 1,00000 0,37513 1,00000 0,62903 0,14955 0,30285 0,30285 0,23112 0,34668 0,00010 1,00000 0,00010 

TC3 0,538 0,00010 1,00000 1,00000 1,00000 0,09042 0,37287 0,30285 0,30285 0,23112 1,00000 1,00000 1,00000 0,00010 

TC4 0,469 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,09042 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,08013 1,00000 0,00010 0,00010 

TC5 0,728 0,00010 0,16282 0,37513 0,16282 1,00000 0,37287 0,30285 0,30285 0,23112 1,00000 1,00000 1,00000 0,00010 

TC6 0,737 0,00010 0,37513 0,37513 0,16282 1,00000 0,14955 0,30285 0,09172 0,23112 1,00000 1,00000 1,00000 0,00010 

TC7 0,464 0,00010 0,37513 0,37513 1,00000 0,62903 0,37287 0,30285 0,30285 0,23112 0,34668 0,00010 1,00000 0,00010 

TC8 0,839 1,00000 1,00000 0,16282 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,00010 1,00000 1,00000 

TC9 0,500 1,00000 1,00000 0,16282 1,00000 0,62903 0,06800 0,09172 0,30285 0,08013 0,34668 0,00010 1,00000 0,00010 
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Continuação da Tabela 25: Representação numérica dos enquadramentos das alternativas nos ratings da estrutura hierárquica paralela 
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TC10 0,457 1,00000 1,00000 0,37513 1,00000 0,40239 0,14955 0,30285 0,30285 0,23112 0,34668 0,00010 1,00000 0,00010 

TC11 0,765 1,00000 1,00000 0,07276 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,34668 0,00010 1,00000 1,00000 

TC12 0,664 0,00010 0,37513 1,00000 0,37513 0,62903 0,37287 0,30285 0,30285 0,23112 1,00000 1,00000 1,00000 0,00010 

TC13 0,765 0,00010 0,37513 1,00000 0,37513 0,62903 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,00010 

TC14 0,787 1,00000 0,37513 1,00000 0,07276 1,00000 0,06800 0,09172 0,09172 0,08013 1,00000 1,00000 1,00000 0,00010 

TC15 0,496 1,00000 1,00000 0,16282 1,00000 0,62903 0,06800 0,09172 0,09172 0,08013 0,34668 0,00010 1,00000 0,00010 

TC16 0,577 0,00010 0,07276 0,16282 0,07276 1,00000 0,14955 0,09172 0,09172 0,08013 1,00000 1,00000 0,00010 0,00010 

TC17 0,635 0,00010 0,07276 0,16282 0,07276 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,34668 1,00000 0,00010 0,00010 

TC18 0,571 0,00010 0,07276 0,07276 0,07276 1,00000 0,14955 0,09172 0,09172 0,08013 1,00000 1,00000 0,00010 0,00010 

TC19 0,628 0,00010 0,07276 0,07276 0,07276 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,34668 1,00000 0,00010 0,00010 

TC20 0,603 1,00000 1,00000 0,37513 1,00000 0,62903 0,37287 0,30285 0,30285 0,23112 1,00000 0,00010 1,00000 0,00010 

TC21 0,621 0,00010 0,37513 0,37513 0,37513 0,62903 0,37287 0,30285 0,30285 0,23112 1,00000 1,00000 1,00000 0,00010 

TC22 0,829 0,00010 0,16282 0,37513 0,16282 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,00010 

TC23 0,843 0,00010 0,37513 0,37513 0,16282 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 0,00010 

 

 



112 

 

 A Tabela 26 contém o ranking das alternativas resultante da avaliação multicritério 

aplicada na estrutura hierárquica paralela. Nesta mesma Tabela, o desempenho de cada 

alternativa é enquadrado em faixas, as quais representam os ratings do critério Desempenho 

Técnico da estrutura hierárquica principal. 

  



113 

 

Tabela 26: Ranking obtido na estrutura hierárquica paralela 

Posição 
Alternativas da estrutura hierárquica 

paralela 

Desempenho 

(totals) 

Enquadramento nas faixas de 

desempenho técnico 

1 TC 23 
Biorremediação  

aeróbia avançada ex situ 
0,843 de 0,81 até 1 

2 TC 8 Coprocessamento 0,839 de 0,81 até 1 

3 TC 22 Biorremediação ex situ 0,829 de 0,81 até 1 

4 TC 14 Oxidação química 0,787 de 0,71 até 0,80 

5 TC 13 Landfarming ex situ 0,765 de 0,71 até 0,80 

6 TC 11 Incineração 0,765 de 0,71 até 0,80 

7 TC 6 
Biorremediação  

aeróbia avançada in situ 
0,737 de 0,71 até 0,80 

8 TC 5 Biorremediação in situ 0,728 de 0,71 até 0,80 

9 TI 10 Nanotecnologia 0,715 de 0,71 até 0,80 

10 TC 12 Landfarming in situ 0,664 de 0,61 até 0,70 

11 TC 17 Soil flushing ex situ 0,635 de 0,61 até 0,70 

12 TI 9 Thermal Conduction Heating (TCH) 0,632 de 0,61 até 0,70 

13 TC 19 Soil washing ex situ 0,628 de 0,61 até 0,70 

14 TC 21 Biopilhas 0,621 de 0,61 até 0,70 

15 TC 20 Bioventing 0,603 de 0,56 até 0,60 

16 TC 16 Soil flushing in situ 0,577 de 0,56 até 0,60 

17 TC 18 Soil washing in situ 0,571 de 0,56 até 0,60 

18 TI 8 
Termo remediação a gás  

(GTR- Gas Thermal Remediation) 
0,559 de 0,56 até 0,60 

19 TI 2 Aquecimento com rádio frequência 0,545 de 0,51 até 0,55 

20 TC 3 Atenuação Natural Monitorada 0,538 de 0,51 até 0,55 

21 TI 1 Eletrical Resistance Heating (ERH) 0,536 de 0,51 até 0,55 

22 TC 2 Air sparging (AS) 0,534 de 0,51 até 0,55 

23 TI 11 Fitorremediação ex situ 0,509 de 0,51 até 0,55 

24 TC 9 
Dessorção térmica 

a baixa temperatura 
0,500 de 0,46 até 0,50 

25 TC 15 Sistema Dual Phase Extraction (DPE) 0,496 de 0,46 até 0,50 

26 TC 4 Aterro Classe I 0,474 de 0,46 até 0,50 

27 TI 7 Steam Enhanced Extraction (SEE) 0,469 de 0,46 até 0,50 

28 TC 7 Biosparging 0,464 de 0,46 até 0,50 

29 TI 3 
Combinação de tecnologias 

(SEE + ET-DSP) 
0,459 de 0,46 até 0,50 

30 TC 10 Extração de vapores do solo (SVE) 0,457 de 0,46 até 0,50 

31 TI 4 
Electro-thermal dynamic strypping 

process (ET-DSP) 
0,451 de 0,41 até 0,45 

32 TI 6 
Lavagem com  

surfactantes e cosolventes 
0,412 de 0,41 até 0,45 

33 TI 5 Fitorremediação in situ 0,401 até 0,40 

34 TC 1 Extração multi-fásica (MPE) 0,337 até 0,40 
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5.6. Interpretação de Resultados da Estrutura Hierárquica Paralela e Análise de 

Sensibilidade 

 Em função da quantidade de alternativas, a discussão de resultados apresentada a seguir 

será focada nas alternativas com desempenho acima de 0,70. Ressalta-se que o valor de 

desempenho igual a 1 representa que a alternativa atingiu o patamar de excelência em todos 

os critérios e subcritérios estabelecidos. Assumiu-se que alternativas que atingem 70% do 

desempenho ideal possuem potencial para aplicação no tratamento ou destinação do resíduo. 

 Utilizando-se o ponto de corte da avaliação em 0,70, tem-se um grupo com 08 

tecnologias convencionais e uma tecnologia inovadora. Este resultado obtido com o modelo 

de avaliação multicritério desenvolvido traz um indicativo de que as tecnologias inovadoras 

avaliadas não apresentam um maior destaque com relação às tecnologias convencionais.  

 Entre as tecnologias com desempenho superior a 0,70 tem-se: 05 tecnologias biológicas 

(TC 23, TC 22, TC 13, TC 6, TC 5), 02 tecnologias térmicas (TC 8, TC 11), 01 tecnologia 

química (TC 14) e 01 nanotecnologia (TI 10). A Tabela 27 apresenta estas 9 alternativas. 

Tabela 27: Ranking das alternativas da estrutura hierárquica paralela com desempenho 

superior a 0,70 

Posição Alternativas da estrutura hierárquica paralela Desempenho (totals) 

1 TC 23 Biorremediação aeróbia avançada ex situ  0,843  

2 TC 8 Coprocessamento  0,839  

3 TC 22 Biorremediação ex situ  0,829  

4 TC 14 Oxidação química  0,787  

5 TC 13 Landfarming ex situ  0,765  

6 TC 11 Incineração  0,765  

7 TC 6 Biorremediação aeróbia avançada in situ  0,737  

8 TC 5 Biorremediação in situ  0,728  

9 TI 10 Nanotecnologia  0,715  
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 Os critérios 2.3 Tempo Aproximado do Tratamento e 2.6 Geração de Resíduos 

representam 65% das prioridades entre os critérios estabelecidos serão objeto da discussão a 

seguir. Com relação ao critério 2.3 Tempo Aproximado do Tratamento, as 9 alternativas com 

melhor desempenho obtiveram pontuação máxima, exceto a alternativa Landfarming Ex Situ. 

Com relação ao critério 2.6 Geração de Resíduos, as 9 alternativas com melhor desempenho 

obtiveram pontuação máxima, exceto as alternativas Coprocessamento e Incineração, em 

função da geração de emissões atmosféricas e geração de resíduos sólidos da Incineração.  

 Nos demais critérios: 2.1 Dependência das Condições climáticas, 2.2 Intensidade de 

Consumo de Insumos, 2.4 Controle Operacional, 2.5 Complexidade de Instalação e 2.7 

Aproveitamento Energético, que perfazem os 35% restantes da avaliação, as alternativas 

possuem desempenhos diversos, que diferenciam o desempenho técnico total de cada uma das 

tecnologias.  

 Devido a representatividade dos critérios 2.3 Tempo Aproximado do Tratamento e 2.6 

Geração de Resíduos, os mesmos foram utilizados como variável independente para a análise 

de sensibilidade dos resultados. 

  O software Super Decisions possui ferramenta de análise de sensibilidade, conforme 

apresentado na Figura 18. As linhas do gráfico, que representam as alternativas, são traçadas 

em função do valor de sua prioridade normalizado. Ao traçar uma linha vertical perpendicular 

ao eixo horizontal a prioridade da variável independente de análise é definida, cruzando as 

linhas das alternativas. Uma vez que os pontos destas linhas são valores normalizados, o 

somatório dos pontos de intercessão entre a linha vertical e as linhas das alternativas totalizam 

1. Quando existem muitas alternativas as linhas que as representam tendem a concentrar-se na 

região inferior do gráfico, sobrepondo-se e impedindo uma distinção entre as alternativas. 

Caso fosse possível alterar a escala de plotagem deste gráfico, tal problema seria solucionado, 
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entretanto, o software não oferece esta funcionalidade.   Consequentemente, este gráfico não 

auxiliou na análise de sensibilidade do problema decisório deste trabalho. Como análise 

alternativa, avaliou-se a configuração do ranking de resultados em função 4 pontos de 

variação da prioridade da variável independente. 

 A Figura 30 contém imagens do software Super Decisions da análise de sensibilidade 

utilizando o critério 2.3 Tempo Aproximado do Tratamento como variável independente. 

Existem cinco colunas na Figura, onde a coluna central representa o resultado da avaliação 

multicritério utilizando o modelo original desenvolvido. Os impactos nos resultados 

visualizados na Figura 30 nas colunas à esquerda são decorrentes da redução da prioridade 

associada ao critério 2.3. Já as colunas à esquerda contêm os cenários com o aumento da 

prioridade do critério 2.3. Em cada coluna contém o identificador TC ou TI da alternativa 

seguido de sua posição no ranking e um gráfico de barras da prioridade da alternativa. 

 Os dois cenários de redução da prioridade do critério 2.3 representam uma redução de 

26% e uma redução de 70% da prioridade original do critério. Também foram verificadas as 

alternações nos resultados com o aumento de 26% e 70% da prioridade original. As 9 

alternativas com o melhor resultado contêm um círculo vermelho de destaque, que são ligados 

entre os diferentes cenários auxiliando na visualização das alterações no ranking. 

 Observa-se na Figura 30 que nos cenários de redução e aumento das prioridades do 

critério 2.3 o ranking das 9 alternativas sofre uma série de alterações. Entretanto, com relação 

as 9 melhores alternativas, observa-se que o conjunto de tecnologias obtidos no modelo 

original tem pouca alteração nos cenários da análise de sensibilidade. Apenas as alternativas 

TI 10, TC 5, TC 6 e TC 13 ficam de fora do conjunto das 9 alternativas de melhor 

desempenho em alguns dos cenários avaliados, as alternativas TC 23, TC 8, TC 22, TC 14 e 

TC 11  permanecem neste grupo prioritário alternando suas posições. Observa-se que mesmo 
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nos casos onde a alternativa fica além da 9ª posição, o distanciamento é pequeno diante do 

universo de 34 alternativas. Destaca-se a robustez dos resultados das 4 alternativas com 

melhor desempenho, independente do cenário avaliado, este grupo se mantém alternando 

posições sem exceder a 5ª colocação no ranking. Observa-se ainda que a alternativa TC 23 foi 

a melhor ou 2ª melhor colocada no ranking   nos diferentes cenários avaliados. 
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Figura 30: Análise de sensibilidade dos resultados - Critério 2.3 Tempo Aproximado do 

tratamento 
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 A Tabela 28 resume os casos das alternativas que deixam de compor o grupo das 9 

alternativas com melhor avaliação. 

 

Tabela 28: Alterações nos resultados - análise de sensibilidade critério Tempo Aproximado do 

tratamento 

Alternativas  

Prioridade do Critério 2.3 Tempo Aproximado do tratamento 

0,10001 

Cenário 1 de 

redução de 

prioridade 

0,25005 

Cenário 2 de 

redução de 

prioridade 

0,337814 

Valor 

Original 

0,42633 

Cenário 1 de 

aumento de 

prioridade 

0,57367 

Cenário 2 de 

aumento de 

prioridade 

Posição no ranking das alternativas 

TI 10 13 9 9 13 8 

TC 5 11 8 8 11 7 

TC 6 10 7 7 10 6 

TC 13 1 4 5 1 14 

 

 A análise de sensibilidade utilizando o critério 2.3 Tempo Aproximado do tratamento 

como variável independente não indica impacto representativo no ranking de alternativas com 

desempenho superior a 0,70. Esta verificação indica que o resultado obtido do modelo não é 

dominado pelo critério 2.3, sendo determinado em função dos múltiplos critérios.   

 A Figura 31 contém imagens do software Super Decisions da análise de sensibilidade 

utilizando o critério 2.6 Geração de Resíduos.  A Figura 31 segue o mesmo formato da Figura 

30. Os dois cenários de redução da prioridade do critério 2.6 representam uma redução de 

26% e uma redução de 70% da prioridade original do critério. Também foram verificadas as 

alternações nos resultados com o aumento de 26% e 70% da prioridade original. 
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Figura 31: Análise de sensibilidade dos resultados - Critério 2.6 Geração de Resíduos 

 Os impactos no ranking de alternativas obtidos na análise de sensibilidade utilizando o 

critério 2.6 como variável independente são similares aos verificados na análise de 
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sensibilidade utilizando o critério 2.3 Tempo Aproximado do tratamento. Apenas as 

alternativas TI 10, TC 5, TC 6 e TC 11 ficam de fora do conjunto das 9 alternativas de melhor 

desempenho em alguns dos cenários avaliados. A alternativa TC 23 manteve uma posição de 

destaque entre os cenários desta análise, alternando entre a melhor, 2ª ou 3ª melhor colocada 

no ranking nos diferentes cenários avaliados. A Tabela 29 resume os casos das alternativas 

que deixam de compor o grupo das 9 alternativas com melhor avaliação. 

Tabela 29: Alterações nos resultados - análise de sensibilidade critério Geração de Resíduos 

Alternativas  

Prioridade do Critério 2.6 Geração de Resíduos 

0,09219 

Cenário 1 de 

redução de 

prioridade 

0,22900 

Cenário 2 de 

redução de 

prioridade 

0,30988 

Valor 

Original 

0,38949 

Cenário 1 de 

aumento de 

prioridade 

0,52631 

Cenário 1 de 

aumento de 

prioridade 

Posição no ranking das alternativas 

TI 10 12 9 9 8 7 

TC 5 11 8 8 7 6 

TC 6 10 7 7 6 5 

TC 11 2 4 6 9 12 

 Realizadas as análises de sensibilidade, conclui-se que o modelo de avaliação 

multicritério elaborado, utilizando a estrutura hierárquica paralela, proporciona a identificação 

das alternativas tecnológicas que apresentam o melhor desempenho com relação aos critérios 

e subcritérios definidos. O resultado do AHP com estrutura hierárquica paralela será utilizado 

para enquadramento das alternativas no critério Desempenho Técnico  do AHP com a 

estrutura hierárquica principal. Entretanto, será realizada uma avaliação preliminar entre os 

custos das alternativas e o resultado do AHP com estrutura hierárquica paralela, conforme 

apresentado na Figura 32.  Os custos utilizados como referência para cada alternativa são 

valores aproximados para o tratamento ou disposição de 1 m³ de solo contaminado com 
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BTEX, que foram verificados junto a fornecedores e também na literatura. Não foram 

identificados os custos para as alternativas TI 03, TI 08 e TC 03. 
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Figura 32: Desempenho Técnico e Custos das Alternativas 
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 Com relação aos custos, as 9 alternativas de melhor desempenho técnico situam-se em 

uma faixa de valores de 200 até 300 R$/m³ tratado, com a exceção da TC11 Incineração, que 

apresentou um custo de 1.800 R$/m³. Observa-se ainda, que diversas alternativas com 

desempenho técnico inferior apresentam custos superiores a 300 R$/m³, o que contraria uma 

expectativa inicial de existir uma correlação entre o desempenho da alternativa e o seu custo. 

 

5.7. Avaliação das Alternativas da Estrutura Hierárquica Principal 

 O enquadramento das alternativas no modelo elaborado com a estrutura hierárquica 

principal requer o conhecimento tanto das características da tecnologia quanto dos seus 

fornecedores e aspectos logísticos nos casos de tecnologias ex situ.   As tecnologias que 

possuem mais de um fornecedor são identificadas em seu nome com “fx”, onde o “x” é o 

número que identifica o fornecedor específico. Os fornecedores das tecnologias não serão 

abordados neste trabalho. Na estrutura hierárquica principal são verificadas 63 alternativas. 

 Os subcritérios 2.1.5 Potencial de impacto da tecnologia, 2.3.2 Capacidade e 2.3.3 Vida 

útil demandam a investigação de características específicas dos fornecedores das tecnologias. 

Estas informações não foram disponibilizadas até o término desta dissertação. O mesmo 

ocorreu com o enquadramento das alternativas nos subcritérios 2.1.3 Qualidade do modal e 

2.1.6 Passagem por áreas sensíveis que demandam uma investigação quanto às rotas entre o 

ponto de geração e o fornecedor da tecnologia ex situ. Para uma verificação preliminar de 

resultados do modelo de avaliação multicritério foram assumidas premissas para o 

enquadramento das alternativas nestes subcritérios conforme apresentado na Tabela 30. 
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Tabela 30: Premissas AHP estrutura hierárquica principal 

Subcritérios Premissas para o enquadramento das alternativas 

2.1.3 Qualidade do modal 
Todas as alternativas ex situ foram definidas com o rating 

“Regular com serviço”. 

2.1.5 Potencial de 

impacto da tecnologia 

Para as tecnologias direcionadas à destruição, 

transformação e/ou tratamento do resíduo em um processo 

que possui recursos de abatimento de emissões e/ou 

confinamento e tratamento de efluentes, armazenamento 

temporário com acesso restrito aos resíduos sólidos, com 

monitoramento contínuo de poluentes foi definido o rating 

“Potencial médio de contaminação instantânea”. 

 

Para as tecnologias direcionadas ao armazenamento 

controlado dos resíduos, com recursos de abatimento de 

emissões e/ou confinamento e tratamento de efluentes, 

armazenamento dos resíduos sólidos com acesso restrito, 

com monitoramento de poluentes contínuo foi definido o 

rating “Potencial médio de contaminação no médio / 

longo prazo”. 

2.1.6 Passagem por áreas 

sensíveis 

Todas as alternativas ex situ foram definidas com o rating 

“Não Passa” 

2.3.2 Capacidade 
Todas as alternativas foram enquadradas no rating 

“Média”. 

2.3.3 Vida útil  

As alternativas de disposição em aterro foram definidas 

com o rating “Curta”, as demais tecnologias alternativas 

foram definidas como “Longa”. 

 

 O enquadramento das tecnologias nos ratings da estrutura hierárquica principal é 

apresentado na Tabela 31. A identificação do nome das alternativas é conforme a Tabela 7, 

apresentada na página 64. O conteúdo da Tabela 31 pode ser visualizado com os valores 

numéricos das prioridades dos ratings conforme é apresentado na Tabela 32. 
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Tabela 31: Enquadramento das alternativas nos ratings da estrutura hierárquica principal  
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Continuação da Tabela 31: Enquadramento das alternativas nos ratings da estrutura 

hierárquica principal 
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Continuação da Tabela 31: Enquadramento das alternativas nos ratings da estrutura 

hierárquica principal 
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Continuação da Tabela 31: Enquadramento das alternativas nos ratings da estrutura 

hierárquica principal 
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Continuação da Tabela 31: Enquadramento das alternativas nos ratings da estrutura 

hierárquica principal 
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Continuação da Tabela 31: Enquadramento das alternativas nos ratings da estrutura 

hierárquica principal 
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Tabela 32: Representação numérica dos enquadramentos das alternativas nos ratings da estrutura hierárquica principal 
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ACI_f1 0,5458 0,0531 0,2237 0,1955 0,0001 0,2324 0,3467 0,0680 1,0000 0,3424 0,0001 0,1065 

ACI_f2 0,5458 0,0531 0,2237 0,1955 0,0001 0,2324 0,3467 0,0680 1,0000 0,3424 0,0001 0,1065 

ACI_f3 0,5458 0,0531 0,2237 0,1955 0,0001 0,2324 0,3467 0,0680 1,0000 0,3424 0,0001 0,1065 

ACI_f4 0,5458 0,0531 0,2237 0,1955 0,0001 0,2324 0,3467 0,0680 1,0000 0,3424 0,0001 0,1065 

ACI_f5 0,5458 0,0531 0,2237 0,1955 0,0001 0,2324 0,3467 0,0680 1,0000 0,3424 0,0001 0,1065 

ACI_f6 0,2933 0,0531 0,2237 0,1955 0,0001 0,2324 0,3467 0,0680 0,4554 0,3424 0,0001 0,1065 

ANM 0,2434 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2324 1,0000 0,0680 0,1148 0,3424 1,0000 0,1555 

AS 0,3493 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,1555 

BR in 0,4116 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2324 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,6477 

BRAV in 0,4116 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2324 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,6477 

BS 0,3432 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,1065 

CO_f1 0,8059 0,0531 0,2237 0,1955 1,0000 0,2055 0,3467 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 1,0000 

CO_f2 0,8059 0,0531 0,2237 0,1955 1,0000 0,2055 0,3467 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 1,0000 

CO_f3 0,5534 0,0531 0,2237 0,1955 1,0000 0,2055 0,3467 0,4082 0,4554 0,3424 1,0000 1,0000 

CO_f4 0,5534 0,0531 0,2237 0,1955 1,0000 0,2055 0,3467 0,4082 0,4554 0,3424 1,0000 1,0000 

CO_f5 0,5534 0,0531 0,2237 0,1955 1,0000 0,2055 0,3467 0,4082 0,4554 0,3424 1,0000 1,0000 

CO_f6 0,5534 0,0531 0,2237 0,1955 1,0000 0,2055 0,3467 0,4082 0,4554 0,3424 1,0000 1,0000 

COMB 0,2519 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,1065 

DTBT 0,3432 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,1065 

ERH 0,3493 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,1555 

ET-DSP 0,2479 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,0743 

FR in 0,2471 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2324 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,0544 

INC_f1 0,7510 0,0531 0,2237 0,1955 1,0000 0,2055 0,3467 0,1667 1,0000 0,3424 1,0000 0,6477 
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Continuação da Tabela 32: Representação numérica dos enquadramentos das alternativas nos ratings da estrutura hierárquica principal 
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INC_f2 0,4985 0,0531 0,2237 0,1955 1,0000 0,2055 0,3467 0,1667 0,4554 0,3424 1,0000 0,6477 

INC_f3 0,4985 0,0531 0,2237 0,1955 1,0000 0,2055 0,3467 0,1667 0,4554 0,3424 1,0000 0,6477 

LD_ex_f1 0,6613 0,0531 0,2237 0,1955 0,0001 0,2324 0,3467 0,1667 1,0000 0,3424 1,0000 0,6477 

LSC_f1 0,6583 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,0743 

LSC_f2 0,6583 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,0743 

MPE_f1 0,6559 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,0544 

MPE_f2 0,6559 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,0544 

MPE_f3 0,6559 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,0544 

MPE_f4 0,6559 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,0544 

MPE_f5 0,6559 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,0544 

MPE_f6 0,6559 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,0544 

MPE_f7 0,4034 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 0,4554 0,3424 1,0000 0,0544 

NT 0,4099 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,6477 

OQ_f1 0,8203 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,6477 

OQ_f2 0,8203 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,6477 

RFH 0,3493 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,1555 

SDPE 0,2519 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,1065 

SEE 0,2519 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,1065 

SF_in_f1 0,6771 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,2266 

SVE_f1 0,7536 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,1065 

SVE_f2 0,7536 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,1065 

SVE_f3 0,7536 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,1065 

SVE_f4 0,7536 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,1065 

SVE_f5 0,5011 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 0,4554 0,3424 1,0000 0,1065 

SVE_f6 0,5011 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 0,4554 0,3424 1,0000 0,1065 

SW_in_f1 0,6771 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,2266 
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Continuação da Tabela 32: Representação numérica dos enquadramentos das alternativas nos ratings da estrutura hierárquica principal 
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SW_in_f2 0,6771 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,2266 

TCH 0,3814 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,4166 

TRG 0,3580 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,2266 

BR ex 0,3857 0,0531 0,2237 0,1955 1,0000 0,2324 0,3467 0,1667 0,1148 0,3424 1,0000 1,0000 

BRAV ex 0,3857 0,0531 0,2237 0,1955 1,0000 0,2324 0,3467 0,1667 0,1148 0,3424 1,0000 1,0000 

FR ex 0,2017 0,0531 0,2237 0,1955 0,0001 0,2324 0,3467 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,1555 

SF_ex_f2 0,6426 0,0531 0,2237 0,1955 0,0001 0,2055 0,3467 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,4166 

LD_in_f1 0,7935 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2324 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,4166 

SW_ex_f1 0,6426 0,0531 0,2237 0,1955 0,0001 0,2055 0,3467 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,4166 

SW_ex_f2 0,6426 0,0531 0,2237 0,1955 0,0001 0,2055 0,3467 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,4166 

BV 0,3580 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,2055 1,0000 0,4082 0,1148 0,3424 1,0000 0,2266 

BP_f1 0,7022 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2324 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,4166 

SF_in_f2 0,6771 1,0000 1,0000 1,0000 0,0001 0,2055 1,0000 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,2266 

SF_ex_f1 0,6426 0,0531 0,2237 0,1955 0,0001 0,2055 0,3467 0,4082 1,0000 0,3424 1,0000 0,4166 
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 A Tabela 33 contém o ranking das alternativas resultante da avaliação multicritério 

aplicada na estrutura hierárquica principal. 

Tabela 33: Ranking obtido na estrutura hierárquica principal 

  

Posição Alternativas da estrutura hierárquica principal Desempenho (totals) 

1 OQ_f1 Oxidação química 0,8203 

2 OQ_f2 Oxidação química 0,8203 

3 CO_f1 Coprocessamento 0,8059 

4 CO_f2 Coprocessamento 0,8059 

5 LD_in_f1 Landfarming in situ 0,7935 

6 SVE_f1 Extração de vapores do solo (SVE) 0,7536 

7 SVE_f2 Extração de vapores do solo (SVE) 0,7536 

8 SVE_f3 Extração de vapores do solo (SVE) 0,7536 

9 SVE_f4 Extração de vapores do solo (SVE) 0,7536 

10 INC_f1 Incineração 0,7510 

11 BP_f1 Biopilhas 0,7022 

12 SF_in_f1 Soil flushing in situ 0,6771 

13 SW_in_f1 Soil washing in situ 0,6771 

14 SW_in_f2 Soil washing in situ 0,6771 

15 SF_in_f2 Soil flushing in situ 0,6771 

16 LD_ex_f1 Landfarming ex situ 0,6613 

17 LSC_f1 Lavagem com surfactantes e cosolventes 0,6583 

18 LSC_f2 Lavagem com surfactantes e cosolventes 0,6583 

19 MPE_f1 Extração multi-fásica (MPE) 0,6559 

20 MPE_f2 Extração multi-fásica (MPE) 0,6559 

21 MPE_f3 Extração multi-fásica (MPE) 0,6559 

22 MPE_f4 Extração multi-fásica (MPE) 0,6559 

23 MPE_f5 Extração multi-fásica (MPE) 0,6559 

24 MPE_f6 Extração multi-fásica (MPE) 0,6559 

25 SF_ex_f2 Soil flushing ex situ 0,6426 

26 SW_ex_f1 Soil washing ex situ 0,6426 

27 SW_ex_f2 Soil washing ex situ 0,6426 

28 SF_ex_f1 Soil flushing ex situ 0,6426 

29 CO_f3 Coprocessamento 0,5534 

30 CO_f4 Coprocessamento 0,5534 

31 CO_f5 Coprocessamento 0,5534 

32 CO_f6 Coprocessamento 0,5534 

33 ACI_f1 Aterro Classe I 0,5458 

34 ACI_f2 Aterro Classe I 0,5458 
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Continuação da Tabela 33: Ranking obtido na estrutura hierárquica principal 

 

 

 

 

Posição Alternativas da estrutura hierárquica principal Desempenho (totals) 

35 ACI_f3 Aterro Classe I 0,5458 

36 ACI_f4 Aterro Classe I 0,5458 

37 ACI_f5 Aterro Classe I 0,5458 

38 SVE_f5 Extração de vapores do solo (SVE) 0,5011 

39 SVE_f6 Extração de vapores do solo (SVE) 0,5011 

40 INC_f2 Incineração 0,4985 

41 INC_f3 Incineração 0,4985 

42 BR in Biorremediação in situ 0,4116 

43 BRAV in Biorremediação aeróbia avançada in situ 0,4116 

44 NT Nanotecnologia 0,4099 

45 MPE_f7 Extração multi-fásica (MPE) 0,4034 

46 BR ex Biorremediação ex situ 0,3857 

47 BRAV ex Biorremediação aeróbia avançada ex situ 0,3857 

48 TCH Thermal Conduction Heating (TCH) 0,3814 

49 TRG Termo remediação a gás (GTR- Gas 

Thermal Remediation) 

0,3580 

50 BV Bioventing 0,3580 

51 AS Air sparging (AS) 0,3493 

52 ERH Eletrical Resistance Heating (ERH) 0,3493 

53 RFH Aquecimento com rádio frequência 0,3493 

54 BS Biosparging 0,3432 

55 DTBT Dessorção térmica a baixa temperatura 0,3432 

56 ACI_f6 Aterro Classe I 0,2933 

57 COMB Combinação de tecnologias (SEE + ET-

DSP) 

0,2519 

58 SDPE Sistema Dual Phase Extraction (DPE) 0,2519 

59 SEE Steam Enhanced Extraction (SEE) 0,2519 

60 ET-DSP Electro-thermal dynamic strypping 

process (ET-DSP) 

0,2479 

61 FR in Fitorremediação in situ 0,2471 

62 ANM Atenuação Natural Monitorada 0,2434 

63 FR ex Fitorremediação ex situ 0,2017 
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5.8. Interpretação de Resultados da Estrutura Hierárquica Principal 

 Seguindo a mesma abordagem dos resultados da estrutura hierárquica paralela, foram 

avaliadas as alternativas com desempenho superior a 0,70 nos resultados da estrutura 

hierárquica principal, apresentados na Tabela 34.  

Tabela 34: Ranking das alternativas da estrutura hierárquica principal com desempenho 

superior a 0,70 

 

 As 6 alternativas destacadas em amarelo na Tabela 34 englobam 4 diferentes 

tecnologias com desempenho técnico superior a 0,70 nos resultados da estrutura hierárquica 

paralela. Consequentemente, 5 das 9 tecnologias que se destacaram com relação aos seus 

desempenhos técnicos (estrutura hierárquica paralela) não obtiveram destaque na avaliação da 

estrutura hierárquica principal. Foram verificadas as posições das tecnologias com 

desempenho técnico superior a 0,70 no ranking resultante da avaliação de fornecedores e 

tecnologias, conforme apresentado n Tabela 35. 

 

Posição Alternativas da estrutura hierárquica principal 
Desempenho 

(totals) 

1 OQ_f1 Oxidação química  0,8203  

2 OQ_f2 Oxidação química  0,8203  

3 CO_f1 Coprocessamento  0,8059  

4 CO_f2 Coprocessamento  0,8059  

5 LD_in_f1 Landfarming in situ  0,7935  

6 SVE_f1 Extração de vapores do solo (SVE)   0,7536  

7 SVE_f2 Extração de vapores do solo (SVE)   0,7536  

8 SVE_f3 Extração de vapores do solo (SVE)   0,7536  

9 SVE_f4 Extração de vapores do solo (SVE)   0,7536  

10 INC_f1 Incineração  0,7510  

11 BP_f1 Biopilhas  0,7022  
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Tabela 35: Ranking das alternativas com desempenho superior a 0,70 na estrutura hierárquica 

paralela e a sua posição no ranking da estrutura hierárquica principal 

 

 Conforme pode ser observado na Tabela 35, diversas alternativas com destaque na 

avaliação de estrutura hierárquica paralela não obtiveram o mesmo êxito na avaliação da 

estrutura hierárquica principal. Ao verificar os enquadramentos destas alternativas nos ratings 

da estrutura hierárquica principal, identificou-se que estas alternativas não possuíam a 

Situação Cadastral enquadrada como “Aprovado”. Em função da prioridade do subcritério 

Situação Cadastral, foi realizada uma simulação de desempenho para estas alternativas, 

alterando o enquadramento para “Aprovado” na avaliação de fornecedores e tecnologias. Os 

resultados desta simulação são apresentados na Tabela 36. 

Posição no 

ranking de 

resultados da 

estrutura 

hierárquica 

paralela 

Alternativas da estrutura 

hierárquica paralela 

Alternativas da 

estrutura 

hierárquica 

principal 

Posição no ranking de 

resultados da 

estrutura hierárquica 

principal 

1 
Biorremediação  

aeróbia avançada ex situ 
BRAV ex 46 

2 Coprocessamento 

CO_f1 3 

CO_f2 4 

CO_f3 29 

CO_f4 30 

CO_f5 31 

CO_f6 32 

3 Biorremediação ex situ BR ex 46 

4 Oxidação química 
OQ_f1 1 

OQ_f2 2 

5 Landfarming ex situ LD_ex_f1 16 

6 Incineração 

INC_f1 10 

INC_f2 40 

INC_f3 41 

7 
Biorremediação  

aeróbia avançada in situ 
BRAV in 43 

8 Biorremediação in situ BR in 42 

9 Nanotecnologia NT 44 
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Tabela 36: Simulação de desempenho das alternativas  

 

 

 

 

 

 Os resultados da simulação indicam que todo este grupo de alternativas passaria a 

compor as alternativas em destaque da avaliação da estrutura hierárquica principal, com 

desempenhos superiores a 0,70.   Esta constatação leva a uma orientação prática para a 

empresa: priorizar e prover suporte para a aprovação da situação cadastral de fornecedores de 

tecnologias com destaque no desempenho técnico obtido na avaliação da estrutura hierárquica 

paralela. Consequentemente, serão identificadas mais opções com desempenho superior a 

0,70 na avaliação da estrutura hierárquica principal.  

 A Figura 33 contém informações dos custos das alternativas e o resultado do AHP com 

estrutura hierárquica principal.  Uma vez que este modelo de avaliação diferencia alternativas 

inclusive por aspectos logísticos de distâncias, também foram incluídos no gráfico os custos 

associados ao transporte dos resíduos (barras verdes) nos casos de tecnologias ex situ. O custo 

total para o tratamento ou disposição de 1 m³ de cada alternativa é dado pelo valor acumulado 

da barra azul (custo de tratamento ou disposição) e da barra verde. Foi inserida um linha 

horizontal verde pontilhada para destacar o patamar de desempenho de 0,70.  

  

Alternativas da estrutura 

hierárquica principal 

Desempenho 

(totals) 

BRAV ex 0,796042 

CO_f3 0,805865 

CO_f4 0,805865 

CO_f5 0,805865 

CO_f6 0,805865 

BR ex 0,796042 

INC_f2 0,750976 

INC_f3 0,750976 

BRAV in 0,821980 

BR in 0,821980 

NT 0,820313 
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Figura 33: Desempenho de fornecedores e tecnologias e os custos das alternativas 
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 Não foram identificados fornecedores para as tecnologias BR ex (Biorremediação ex 

situ), FR ex (Fitorremediação ex situ) e BRAV ex (Biorremediação aeróbia avançada ex situ). 

Para estas alternativas, além das premissas apresentadas na Tabela 30, assumiu-se o 

enquadramento no rating de pior caso no subcritério Distância, no caso “maior que 500 km”. 

Em função da indisponibilidade da distância entre o fornecedor e o ponto de referência da 

mesorregião avaliada os custos de transporte destas alternativas são desconhecidos. 

 Os custos utilizados como referência são os mesmos utilizados na avaliação de 

resultados do AHP paralelo. Consequentemente, foram atribuídos os mesmos custos de 

tratamento ou disposição para diferentes fornecedores da mesma tecnologia.    

 Os resultados obtidos da estrutura hierárquica principal ainda são preliminares, uma vez 

que o enquadramento em determinados subcritérios foi fundamentado em premissas, 

conforme apresentado na Tabela 30. Uma vez que estes resultados não são definitivos, não 

será aprofundada uma análise de sensibilidade dos resultados do AHP Principal. 

 

5.9. Tomada de Decisão 

 Embora ainda preliminares, os resultados obtidos da aplicação do método proporcionam 

a visualização do cenário de decisão que será apresentado aos decisores da empresa. O 

confronto dos desempenhos das alternativas com os seus respectivos custos possibilitará uma 

escolha fundamentada em benefícios e custo da tecnologia selecionada. Adicionalmente, os 

decisores terão informações disponíveis que justificam o desempenho obtido por cada 

alternativa, proporcionando intervenções junto aos fornecedores de tecnologias para a 

melhoria de seu desempenho. 
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 Para a tomada de decisão no curto prazo, orienta-se a escolha entre aquelas alternativas 

com maior desempenho no AHP principal. Para uma avaliação de médio a longo prazo, 

orienta-se uma verificação conjunta dos resultados obtidos no AHP principal e paralelo, 

avaliando os casos onde um bom desempenho no AHP paralelo não refletiu um bom resultado 

no AHP principal. Nestes casos devem ser investigados os desempenhos em cada critério e 

subcritério do AHP principal, verificando potenciais oportunidades de melhoria de 

desempenho e adequações do fornecedor da tecnologia.   
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6. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação multicritério das alternativas tecnológicas de tratamento e disposição de 

solo contaminado com BTEX, utilizando o método AHP proporcionou o aprofundamento do 

conhecimento relativo às tecnologias e aos componentes deste processo decisório. Foram 

inseridos critérios estratégicos nos modelos, contemplando aspectos técnicos e ambientais, 

posteriormente confrontados com os aspectos econômicos. O modelo de avaliação elaborado 

proporcionou a identificação das alternativas tecnológicas que apresentam o melhor 

desempenho com relação aos critérios e subcritérios definidos, os quais podem auxiliar na 

estruturação de problemas similares relativos ao tratamento e destinação de resíduos sólidos 

industriais perigosos de organizações. 

 Com os resultados obtidos foi possível visualizar a distância entre o nível de 

desempenho idealizado pela empresa e o desempenho real das alternativas. O ranking obtido 

na avaliação técnica de alternativas (AHP Paralelo) indicou que as tecnologias inovadoras não 

apresentaram maior destaque que as tecnologias convencionais. Neste ranking destacaram-se 

as tecnologias biológicas: Biorremediação aeróbia avançada ex situ e in situ, Biorremediação 

ex situ e in situ e Landfarming ex situ. As tecnologias térmicas Coprocessamento e 

Incineração, a tecnologia química de Oxidação química e a Nanotecnologia também 

compõem o grupo de maior destaque decorrente da avaliação utilizando a estrutura 

hierárquica paralela. 

 Embora tenha sido definido um ranking de tecnologias com base em uma avaliação 

técnica, a tomada de decisão final tem como base os resultados do AHP principal. Estes 

resultados ainda não são conclusivos uma vez que existem lacunas de informações reais para 

subcritérios relativos a aspectos logísticos e de especificidades de fornecedores das 

tecnologias. Uma vez obtidas estas informações pendentes haverá a composição de um 
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ranking que proporcionará auxilio para a melhor tomada de decisão de escolha de tecnologia 

a ser utilizada para o resíduo de solo contaminado com BTEX. 

 Com os resultados obtidos do modelo de avaliação multicritério desenvolvido verificou-

se a grande influência do subcritério Situação Cadastral nos resultados do AHP Principal. Esta 

constatação indica uma prioridade para a busca de aprovação da Situação Cadastral daqueles 

fornecedores de tecnologias com melhor desempenho no AHP Paralelo. 

 A empresa onde foi realizado o estudo de caso recebeu modelos comparativos 

dinâmicos,  uma vez que se utilizou o método AHP com ratings. Nestes modelos de avaliação 

multicritério novas alternativas poderão ser facilmente inseridas, assim como alternativas 

poderão ser excluídas. 

 A realização da avaliação dos custos das alternativas à parte da aplicação do AHP foi 

bem aceita pelas partes interessadas da problemática. Esta abordagem proporcionou uma 

visão de desempenho das alternativas confrontado com seu respectivo custo. Com a inclusão 

dos custos na análise não foi observada uma correlação entre um melhor desempenho e um 

maior custo.  

 Com relação à abordagem para solucionar problemas de inconsistência das comparações 

par a par do método AHP, verificou-se indica o potencial de auxílio das iterações para a 

redução de inconsistência. O método proporcionou realizar alterações nas comparações par a 

par, priorizando as comparações que devem ser alteradas, distanciando-se o mínimo possível 

das ponderações aplicadas pelos decisores do problema. O resultado obtido foi validado pelas 

partes interessadas no processo decisório. Embora o método proposto tenha se mostrado 

efetivo na aplicação no estudo de caso deste trabalho e em outros problemas onde foi testado, 

o algoritmo deve ser utilizado com cautela, uma vez que não foi objeto de avaliação de mais 

usuários do AHP.  
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6.1. Trabalhos Futuros 

 A área coorporativa de meio ambiente, saúde e segurança da empresa onde foi 

implementada a avaliação multicritério pretende transcrever os desempenhos obtidos no AHP 

principal para um software de sistema de informação geográfica. Por meio de ícones e 

manchas de cores é possível um mapeamento nacional das alternativas, visualizando o seu 

grau de atendimento aos valores/necessidades da empresa geradora de resíduos e a sua 

posição geográfica. Esta potencialidade representa mais uma ferramenta de apoio à tomada de 

decisão da empresa geradora de resíduos, bem como compõem um panorama para diagnóstico 

nacional das condições de tratamento e destinação de resíduos. As Figuras 34 e 35 ilustram o 

software Arcgis (http://www.esri.com/) que proporciona a inserção de dados em um sistema 

de informação geográfica. 

 

 

Figura 34: Mapa georeferenciado com hotspots 

http://www.esri.com/
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Figura 35: Visualização de panorama nacional de atributos 

  

 Ressalta-se a importância da busca de informações específicas quanto aos aspectos 

logísticos, de fornecedores e de custos das alternativas. Tais dados proporcionarão a geração 

de um ranking real de alternativas de fornecedores e tecnologias (AHP principal). Esta ação 

será realizada pela empresa onde este trabalho foi implementado. As lacunas de informação 

referentes aos subcritérios 2.1.3 Qualidade do modal e 2.1.6 Passagem por áreas sensíveis 

serão verificadas junto às empresas que prestam serviços de transporte para a empresa. Com 

relação as informações faltantes dos subcritérios 2.1.5 Potencial de impacto da tecnologia, 

2.3.2 Capacidade e 2.3.3 Vida útil, serão verificadas juntamente aos fornecedores das 

tecnologias. 

 Para aquelas tecnologias que ainda não foram utilizadas pela empresa e possuem os 

melhores desempenhos técnicos (AHP paralela), sugere-se a realização de testes piloto. A 

verificação prática da utilização da tecnologia proporciona a confirmação ou atualização de 

características de desempenho técnico-operacional inseridas no modelo multicritério. 
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ANEXO A: ESCALA FUNDAMENTAL DE SAATY 

 

Fonte: Saaty (1990) 
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APÊNDICE 1: DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE SOLO CONTAMINADO COM BTEX 

 

 TI 01/ERH/Eletrical Resistance Heating  

 O princípio da tecnologia ERH envolve a formação de calor uniformemente na área e 

aumento de temperatura pela resistência ao fluxo elétrico que existe no solo (atua como 

resistor) quando aplicada uma corrente elétrica entre eletrodos (CLU-IN, 2012a). Este 

aumento da temperatura causa a vaporização dos contaminantes e água em subsuperfície, que 

são extraídos através da aplicação de vácuo na área. 

 

 TI 02/RFH/Aquecimento com rádio frequência 

 O aquecimento com radio frequência é um processo in situ que utiliza energia 

eletromagnética para aquecer o solo e auxiliar na extração de vapor no solo. A técnica aquece 

um volume discreto de solo utilizando linhas de eletrodos verticais enterrados no solo ou 

outros meios de comunicação. Volumes de solo aquecidos são delimitados por duas filas de 

eletrodos enterrados com energia aplicada na terceira linha a um meio caminho entre as 

linhas. As três linhas agem como um capacitor triplo enterrado. Quando a energia é aplicada 

ao conjunto de eletrodos, o aquecimento começa na parte superior central e procede 

verticalmente para baixo e lateralmente para fora através do volume do solo. A técnica pode 

aquecer solos a mais de 300ºC (CLU-IN, 2012a). 

 

 TI 03 /COMB/Combinação de tecnologias (SEE + ET-DSP)  

 A combinação de tecnologias de remediação térmica in situ oferece uma solução ideal 

para muitos sites. A extração de vapor melhorada (SEE) pode ser combinada com o Electro- 

Thermal Dynamic Stripping Process (ET-DSP ™), ou com dessorção térmica in situ (ISTD). 

Juntas, essas combinações compreendem um projeto para sites com geologias complexas (por 
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exemplo, siltosos/argilosos e aqüíferos de areia ou cascalho). Uma combinação de ISTD ou 

ET-DSP ™ e SEE frequentemente trata toda a zona alvo de contaminação (Target Treatment 

Zone -TTZ). Em cada poço, tanto um único elemento completo de aquecimento TCH quanto 

um ou mais eletrodos de ET-DSP ™ são usados ao no intervalo mais profundo do material de 

baixa permeabilidade, enquanto que o vapor é injetado nos poços das zonas permeáveis. Os 

poços de extração exercem controle hidráulico e pneumático. (TERRATHERM, 2013d) 

 

 TI 04 /ET-DSP/Electro-thermal dynamic strypping process 

 A empresa TerraTherm oferece uma forma avançada de aquecimento com resistência 

elétrica (ERH) chamado Electro-Thermal Dynamic Stripping Process ou ET-DSP™. A 

tecnologia ERH tem sido amplamente aplicada e eficaz para a recuperação de produto livre e 

maior extração de vapores em locais com contaminantes voláteis, como VOCs, CVOCs e 

NAPLs e é aplicada a temperaturas baixas e moderadas (TERRATHERM, 2013c). 

 

 

 TI 05/FR_in e TI 11/FR_ex/Fitorremediação  

 A fitorremediação é uma tecnologia baseada em processos biológicos que ocorrem 

naturalmente nas plantas para estimular a degradação, a estabilização e a remoção de 

contaminantes em solos ou aquíferos contaminados. Segundo Moreno e Sígolo (2004), 

processos fisiológicos e bioquímicos vitais tais como, a absorção de água e íons inorgânicos, 

transpiração e produção fotossintética de fitoquímicos e enzimas podem ser direcionados para 

remover, transformar, estabilizar, e volatilizar contaminantes orgânicos e inorgânicos.  
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 TI 06/LSC/Lavagem com surfactantes e cosolventes  

 De acordo com Strbak (2000), a lavagem in situ é uma abordagem inovadora para a 

remediação de solos contaminados e águas subterrâneas. O processo envolve a injeção de uma 

solução aquosa, geralmente através de poços verticais, em uma zona contaminada, que pode 

estar dentro da zona vadosa (solo acima do lençol freático), na zona saturada ou em ambas. A 

solução, em seguida, flui através da área de tratamento e a água contaminada é extraída, 

tratada e posteriormente é reinjetada em pontos/poços à montante da área. A solução aquosa 

injetada geralmente contém agentes tensoativos, co-solventes ou água subterrânea tratada. 

O objetivo da lavagem in situ é o de melhorar os métodos convencionais de remediação pump 

and treat, aumentando a solubilidade ou a mobilidade dos contaminantes, acelerando assim o 

processo de recuperação (STRBAK, 2000). 

 

 TI 07/SEE/Steam Enhanced Extraction   

 A Steam Enhanced Extraction (SEE) é uma tecnologia altamente eficaz, usada para a 

recuperação de produto livre e remediação de compostos orgânicos voláteis (VOCs), desde 

meados da década de 1990.  SEE realiza separação no local e tratamento através da injeção de 

vapor em poços com extração de fluidos quentes. A propagação de vapor é um processo 

estável e previsível, regulada por meio de transferência de calor para a sua formação e tem 

sido intensivamente estudada e utilizada para a recuperação de óleo e remediação de uma 

vasta gama de contaminantes. (TERRATHERM, 2013b) 

 

 TI 08 /TRG/Termo remediação a gás 

 Segundo a Geoambiente (2014) a tecnologia In Situ Gas Thermal Remediation aquece o 

solo e água subterrânea, a fim de aumentar a solubilidade e a pressão de vapor dos 

contaminantes, o que facilita a remediação, mesmo em solos argilosos de baixa 
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permeabilidade. O solo e as águas subterrâneas são aquecidos a temperaturas de 100˚C a 

400˚C por condução térmica. Os contaminantes volatilizados são recolhidos por poços de 

extração de vapor e do solo tratado com um módulo do sistema de tratamento de vapor.  

Sistema patenteado da GEO utiliza gás natural ou propano (em oposição a eletricidade) para 

aquecer a subsuperfície.  

 

 TI 09 /TCH/Thermal Conduction Heating 

 A tecnologia TCH pode ser usada In-Situ Thermal Desorption (ISTD) e em pilhas, In-

Pile Thermal Desorption (IPTD), em sites com baixo a moderado fluxo de água subterrânea e 

compostos orgânicos voláteis ou semi-voláteis. A tecnologia ISTD vem sendo aplicada a sites 

de todo o mundo desde 1989 e oferece aplicações de condução térmica de calor de baixa, 

moderada e alta temperatura. A TCH compreende a instalação de uma série de aquecedores 

elétricos patenteados e pontos de extração de vapor in situ, para aquecer o solo contaminado 

com o objetivo de atingir temperaturas de tratamento. As temperaturas de tratamento são de 

100°C para os contaminantes voláteis e entre 150°C e 325°C para os contaminantes de semi-

voláteis. (TERRATHERM, 2013a) 

 

 TI 10/NT/Nanotecnologia  

 Uma crescente variedade de materiais em nanoescala com aplicações ambientais tem 

sido desenvolvidos ao longo dos últimos anos e tem sido usados para remediar solo 

contaminado e resíduos perigosos, tais como locais contaminados por solventes clorados ou 

derrames de petróleo (CLU IN, 2012b). 

 Materiais em nanoescala são de interesse para aplicações ambientais, porque as áreas 

superfíciais das partículas são grandes quando comparadas com os seus volumes e, portanto, a 
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sua reatividade em superfícies químicas ou biológicas pode ser melhorada quando comparado 

com o mesmo material em dimensões muito maiores.  

 O uso das nanopartículas de ferro valência zero representa uma nova geração das 

tecnologias de remediação do meio ambiente (ELLIOTT & ZHANG 2001 apud CLU IN, 

2012b). Esta tecnologia permite aplicações flexíveis e baratas para tanto a zona não saturada e 

a zona da água subterrânea. As nanopartículas de ferro valência zero com um diâmetro das 

partículas entre 1 e 100 nm são muito eficientes para remover e degradar uma grande 

variedade dos contaminantes, tais como os componentes clorados a saber: metano, benzeno e  

etenos clorados, pesticidas como DDT, metais pesados como mercúrio, níquel, prata, cádmio, 

chumbo, cromo (PONDER et al. 2000 apud CLU IN, 2012b): e outros (KANEL et al. 2005 

apud CLU IN, 2012b), corantes orgânicos, PCBs, dióxidos, TNT, outros explosivos e ânions 

inorgânicos como nitrato ou arsênico em base da superfície e reatividade grande.   

 

 TC 01/MPE/Extração multifásica – MPE  

 A extração multifásica é um sistema de extração à vácuo, combinando ventilação e 

remoção/bombeamento de produto em fase livre (NAPLs), extração de fase de vapor (zona 

vadosa) e fase dissolvida na subsuperfície (zona saturada). A aplicação do vácuo através de 

poços de extração cria um gradiente de pressão nestes pontos, extraindo as fases do 

contaminante. Este gradiente é proporcional ao vácuo aplicado, em função dos testes de 

distribuição de pressão no aquífero, para maximizar a eficiência da tecnologia, na remoção 

das fases líquida e de vapor e consequentemente atuar na redução da massa e concentração 

dos hidrocarbonetos de petróleo (CLU-IN, 2012a). A fase líquida, juntamente com a fase livre 

de produto é comumente enviada para um sistema de CSAO (Caixa Separadora Água e Óleo), 

a fase dissolvida ou água contaminada separada e a fase de vapor são encaminhadas para 

tratamento. Para a fase de vapor comumente se utiliza o carvão ativado. O vapor, após 
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passagem pelo carvão ativado, vai para a atmosfera e a água limpa ou água separada do 

sistema CSAO pode ser reinjetada à montante do site.  

 

 TC 02/AS/ Air Sparging  

 Conforme EPA (1994d), Air Sparging (AS) é uma tecnologia de remediação in situ que 

reduz as concentrações de constituintes voláteis em produtos de petróleo que são adsorvidos 

em solos e dissolvidos em água subterrânea. Esta tecnologia, que é também conhecida como 

"air stripping in situ" e "volatilização in situ", envolve a injeção de ar livre de contaminantes 

dentro da zona subterrânea saturada, permitindo uma transferência de fase de hidrocarbonetos 

de um estado dissolvido para uma fase de vapor. O ar é expelido através da zona insaturada. 

Quando utilizado de forma adequada, o air sparging tem sido eficaz na redução das 

concentrações de compostos orgânicos voláteis (COV) encontrados em produtos derivados do 

petróleo em sites com tanque subterrâneos de armazenamento. O AS é mais aplicável aos 

constituintes mais leves da gasolina (isto é, benzeno, etilbenzeno, tolueno e xileno [BTEX]), 

porque são facilmente transferidos da fase dissolvida para a fase gasosa. Air sparging é menos 

aplicável ao óleo diesel e querosene. O uso apropriado do air sparging pode requerer que seja 

combinado com outros métodos de remediação (SVE, ou pump-and-treat) (EPA 1994d).  

 

 TC 03/ANM/Atenuação Natural Monitorada 

 Segundo a EPA (2004a), o termo “Monitored Natural Attenuation” (MNA) refere-se ao 

processo de atenuação natural, no contexto de uma abordagem cuidadosamente controlada e 

monitorada do local, para alcançar os objetivos específicos do local de reparação em um 

período de tempo razoável, comparado ao proposto por outros métodos mais ativos (EPA, 

1999 apud EPA, 2004a). O monitoramento de longo prazo é um componente fundamental na 
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remediação por MNA, daí a ênfase no "monitoramento" do termo "atenuação natural 

monitorada”. 

 A Atenuação Natural Monitorada (ANM) é muitas vezes denominada de remediação 

"passiva" porque processos de atenuação natural ocorrem sem a intervenção humana em um 

grau variável em todos os locais. Deve ser entendido, contudo, que isto não implica 

necessariamente que esses processos serão eficazes em todos os sites na realização dos 

objetivos de remediação dentro de um intervalo de tempo razoável (EPA, 2004a). 

 Vale ressaltar que a ANM somente pode ser aplicada em uma área onde não exista 

nenhum receptor humano ou ecológico imediato em risco. E a ANM sempre preconiza o 

monitoramento de indicadores geoquímicos na área e a avaliação continua se a pluma 

dissolvida de contaminantes está sendo reduzida, ou seja, se realmente a atenuação natural 

está ocorrendo e se receptores potenciais não estão em risco.  

 

 TC 04/ACI/Aterro Classe I  

 A disposição final em aterro, apesar de um custo competitivo se comparado a outros 

tratamentos, é uma fonte potencial de contaminação ao meio ambiente, já que os aterros 

possuem tempo de operação limitado, além de ser um passivo ambiental para as empresas, e 

desta forma, o seu uso deve ser sempre avaliado, pois é uma solução paliativa de tratamento 

de resíduos. Resumidamente, seguem alguns aspectos importantes a serem considerados para 

aterro: 

• Possuem tempo de vida útil de 20 anos; 

• São fontes potenciais de contaminação; 

• Solução temporária utilizada como definitiva; 

• O custo do tratamento da área uma vez contaminada é superior ao ganho; 
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• Aspectos legais relacionados à disposição de resíduos sólidos industriais em aterros; 

sendo as empresas co-responsáveis pelos resíduos dispostos. 

 Considerando os fatores condicionantes de eficiência quanto ao perfil de construção e 

operação de aterros, de uma forma geral destacam-se:  

• A correta disposição dos resíduos exige conhecimento das propriedades e características 

do solo sobre o qual será depositado, bem como do próprio resíduo, além das condições 

hidrogeológicas da região; 

• Sistema de impermeabilização superior e inferior, com o objetivo de evitar a formação e 

o vazamento de lixiviado. O sistema de impermeabilização de aterros deve apresentar 

características tais como, estanqueidade, compatibilidade com os resíduos a serem aterrados, 

resistência mecânica, resistência a intempéries e durabilidade. 

• A incompatibilidade química de alguns resíduos, o que não permite que os mesmos 

sejam dispostos juntos (CUNHA, 2009); 

 Atualmente, ainda segundo Cunha (2009), os modelos mais modernos de 

impermeabilização em aterros utilizam múltiplas barreiras de proteção ao meio-ambiente, 

estudos mais detalhados das condições hidrogeológicas naturais da região e pesquisa de 

materiais artificiais para a utilização nas camadas impermeabilizantes e no sistema de coleta e 

tratamento do lixiviado. 

 

 TC 05/BR_in e TC 22/BR_ex/Biorremediação 

 A biorremediação é uma tecnologia ecologicamente aceitável para a remediação de 

solos contaminados, a qual utiliza o estímulo da atividade microbiana para degradar 

compostos orgânicos, em especial hidrocarbonetos de petróleo, resultando na transformação 

em metabólitos ou mineralização dos contaminantes (CLU_IN, 2104). No tratamento 

biológico de solos contaminados por petróleo, os microrganismos, sendo as bactérias as mais 
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estudadas, utilizam os hidrocarbonetos, principais constituintes do contaminante, como fonte 

de carbono e energia alternativa para formação de biomassa. Esse metabolismo envolve a 

transformação dos hidrocarbonetos em unidades menores e, posteriormente, a incorporação 

como material celular (biotransformação) ou conversão a gás carbônico (mineralização), 

resultando na redução da concentração de hidrocarbonetos de petróleo (MARTINS et al., 

2003 apud SANTOS et al., 2007). 

 

 

 TC 06/BRAV_in e TC 23/BRAV_ex/Biorremediação aeróbia avançada  

 Tecnologias avançadas de biorremediação aeróbia são utilizadas para acelerar a 

biorremediação in-situ que ocorre naturalmente de hidrocarbonetos de petróleo e outros 

combustíveis oxigenados, tais como éter metil-ter-butílico (MTBE), pelos microrganismos no 

subsolo. Estas tecnologias trabalham fornecendo uma fonte suplementar de oxigênio para o 

subsolo, que se torna disponível para bactérias aeróbias degradadoras de hidrocarbonetos. O 

oxigênio é considerado o fator limitante primário de crescimento por bactérias degradadoras 

de hidrocarbonetos, mas normalmente é empobrecido em zonas que tenham sido 

contaminados com hidrocarbonetos. Ao utilizar estas tecnologias, as taxas de biodegradação 

dos hidrocarbonetos de petróleo podem ser aumentadas em ordem de magnitude de pelo 

menos uma ou mais vezes (EPA, 2003). 

 

 TC 07/BS/Biosparging 

 Biosparging é uma tecnologia de correção in situ que utiliza microorganismos 

autóctones para biodegradar constituintes orgânicos na zona saturada. No biosparging, ar (ou 

oxigênio) e nutrientes (se necessário) são injetados na zona saturada para aumentar a atividade 

biológica dos microorganismos. Biosparging pode ser usado para reduzir concentrações dos 

constituintes do petróleo que estão dissolvidos no lençol freático, adsorvidos ao solo abaixo 
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do nível de água, e na franja capilar. Embora constituintes adsorvidos em solos na zona 

insaturada podem ser tratados também por biosparging, o bioventing é mais eficaz para esta 

situação (EPA, 1994e). 

 O biosparging é semelhante ao air sparging. No entanto, enquanto air sparging remove 

constituintes principalmente através de volatilização, biosparging promove a biodegradação 

dos constituintes em vez de volatilização (geralmente o uso de doses mais baixas de fluxo de 

ar é usado no air sparging). Na prática, certo grau de volatilização e biodegradação ocorre 

quando air sparging ou biosparging são usados.  

 

 TC 08/CO/ Coprocessamento 

 O coprocessamento é o reaproveitamento de resíduos para a fabricação de cimento, 

envolvendo um processo de oxidação térmica, sendo que as cinzas geradas podem ficar 

retidas na matriz do clínquer (AMIN, 2003), e desta forma, são incorporadas ao produto final 

(cimento). O resíduo pode ser reutilizado como substituto parcial de combustível ou de 

matéria prima, em que a temperatura e o tempo de residência do forno devem ser adequados 

para destruição do resíduo.  

 

 TC 09/DTBT/Dessorção térmica a baixa temperatura 

 Segundo a EPA (1994a), dessorção térmica de baixa temperatura (LTTD), também 

conhecida como volatilização térmica à baixa temperatura e stripping térmico, é uma 

tecnologia corretiva ex situ em solos escavados que usa o calor para separar fisicamente 

hidrocarbonetos de petróleo. Dessorventes térmicos são concebidos para aquecer os solos a 

temperaturas suficientes para fazer com que os componentes volatilizem e ocorra a dessorção 

(separação física) a partir do solo. Embora não sejam projetados para decompor componentes 

orgânicos, desorventes térmicos podem, dependendo da presença de orgânicos específicos e 
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da temperatura do sistema de dessorção causar a decomposição parcial ou completa de alguns 

dos componentes. Os hidrocarbonetos vaporizados são geralmente tratados numa unidade de 

tratamento secundário (por exemplo, uma pós-combustão, câmara de oxidação catalítica, 

condensador, ou unidade de adsorção de carbono) antes de ser liberado para a atmosfera. A 

pós-combustão e oxidantes destroem os componentes orgânicos. Condensadores e unidades 

de adsorção de carbono retém os compostos orgânicos para posterior tratamento ou disposição 

final. 

 

 TC 10/SVE/Extração de vapores do solo 

 Segundo EPA (1994c), a tecnologia de extração de vapores do solo (SVE), também 

conhecida como purga do solo ou de extração à vácuo, é uma tecnologia de reparação in situ 

que reduz as concentrações de componentes voláteis de produtos petrolíferos adsorvidos em 

solos, na zona (vadosa) insaturada. Nesta tecnologia, é aplicado um vácuo à matriz do solo 

para criar um gradiente de pressão negativa que faz com que o haja movimento de vapores em 

direção a poços de extração. Os constituintes voláteis são prontamente removidos da 

subsuperfície por meio de poços de extração. Os vapores extraídos são então tratados e 

descarregados para a atmosfera, após algum tipo de tratamento como, por exemplo, carvão 

ativado. 

 

 TC 11/INC/Incineração 

 A incineração consiste em um processo de oxidação à alta temperatura que destrói ou 

reduz o volume ou recupera materiais ou substâncias considerados perigosos, podendo chegar 

a reduzir em 95% o volume inicial e de 85 a 90% seu peso além de tornar o resíduo inerte em 

pouco tempo (BRASIL, 2006).   
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 Neste processo, a energia térmica gerada pode ser aproveitada ou recuperada para a 

produção de energia elétrica, sendo desta forma, recomendado o uso de resíduos com maior 

poder calorífico. Além disso, incineração é reconhecida como um método de detoxificação e 

inertização de resíduos que não podem ser reciclados, reduzidos ou dispostos em aterro 

sanitário comum.  

 A incineração de resíduos sólidos perigosos é normatizada pela ABNT NBR 

11.175/1990. Esta Norma fixa as condições exigíveis de desempenho do equipamento para 

incineração de resíduos sólidos perigosos, assim como as condições para o Plano de Teste de 

Queima – realizado antes de o incinerador entrar em operação normal, ou antes, de se 

incinerar um resíduo não especificado em licença, para se verificar o atendimento aos padrões 

de desempenho. Esta norma também estabelece as condições da análise der resíduos (de 

acordo com a NBR 10004) e os padrões de emissão (HCl, HF, CO, SOx e NOx, de material 

particulado total e inorgânico), sendo que o órgão de controle ambiental pode alterar estes 

limites de acordo com a localização e dos padrões de qualidade do ar da região. 

 

 TC 12/LD_in e TC 13/LD_ex/Landfarming 

 Landfarming, também conhecido como tratamento na terra ou aplicação no solo, é uma 

tecnologia de remediação sobre a superfície acima do solo que reduz concentração dos 

constituintes de petróleo através de biodegradação. Esta tecnologia geralmente envolve o 

espalhamento dos solos contaminados escavados em uma fina camada sobre a superfície do 

solo, estimulando a atividade microbiana aeróbia nos solos por aeração e/ou adição de 

minerais, nutrientes e umidade. A maior atividade microbiana resulta na degradação de 

componentes de produtos adsorvidos de petróleo através da respiração microbiana. Se os 

solos contaminados são superficiais (ou seja, < 1m abaixo da superfície do solo), pode ser 

possível a estimulação eficaz da atividade microbiana sem escavação dos solos. Se os solos 



168 

 

contaminados por petróleo são mais profundos que 1,5 metros, os solos devem ser escavados 

e reaplicados na superfície do solo (EPA, 1994b). 

 

 TC 14/OQ/Oxidação química 

 A decomposição do contaminante de petróleo e a destruição in situ podem ser realizada 

utilizando tecnologias de oxidação química. Em contraste com outras tecnologias de 

remediação, a redução de contaminantes pode ser visto em períodos de curtos de tempo (por 

exemplo, semanas ou meses). Uma variedade de oxidantes químicos e técnicas de aplicação 

podem ser utilizadas para trazer materiais oxidantes em contato com os contaminantes do 

subsolo para remediar a contaminação. Com um tempo de contato suficiente com os 

contaminantes orgânicos, oxidantes químicos podem ser capazes de converter a massa de 

hidrocarbonetos de petróleo a dióxido de carbono e água, e em última análise, de forma 

irreversível reduzir as concentrações de hidrocarbonetos de petróleo em solo e águas 

subterrâneas. Embora muitos dos oxidantes químicos tenham sido usados no tratamento de 

águas residuais há décadas, apenas recentemente tem sido utilizado para tratar as águas 

subterrâneas e os solos contaminados com hidrocarbonetos in situ (EPA, 2004b). 

 

 TC 15/SDPE/Sistema Dual Phase Extraction 

 Sistema DPE é uma combinação dos sistemas de bombeamento com sistema de 

extração de vapores no solo. Segundo a EPA (1995), a DPE é uma tecnologia in situ que 

utiliza bombas para remover várias combinações de água subterrânea contaminada, fases 

separadas de produtos de petróleo e vapor de hidrocarboneto a partir da subsuperfície. Os 

líquidos extraídos e o vapor são tratados e coletados para disposição ou reinjetados para a 

subsuperfície (quando permitido). Sistemas DPE podem ser eficazes na remoção de produto 

em fase separada da subsuperfície, reduzindo assim as concentrações de hidrocarbonetos de 
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petróleo nas zonas saturadas e insaturadas do subsolo. Sistemas de extração DPE são 

normalmente concebidos para maximizar as taxas de extração, no entanto, a tecnologia 

também estimula a biodegradação dos constituintes de petróleo na zona não saturada, 

aumentando a oferta de oxigênio, de forma semelhante ao bioventing (EPA, 1995). 

 

 TC 16/SF_in e TC 17/ SF_ex/Soil flushing 

 Soil flushing consiste em inundar uma zona de contaminação com uma solução 

adequada para remover o contaminante a partir do solo. Água ou uma solução líquida é 

injetada ou infiltrada na zona da contaminação. Os contaminantes são mobilizados por 

solubilização, formação de emulsões, ou uma reação química com as soluções de lavagem. 

Depois de passar através da zona de contaminação, o líquido contaminante, geralmente é 

recolhido e trazido para a superfície para a recirculação, eliminação, ou tratamento no local e 

reinjeção. As técnicas tradicionais de lavagem dependem da capacidade de entregar, controlar 

o fluxo, e recuperar o líquido de lavagem através de um sistema de pump and treat (CLU-IN, 

2013). 

 

 TC 18/SW_in e TC 19/SW_ex/Soil washing  

 Segundo a FRTR (2007), os contaminantes adsorvidos nas partículas mais finas do solo 

são separados da matriz do solo em fase aquosa com base no tamanho das partículas do solo. 

À água de lavagem, podem ser adicionados agentes lixiviantes básicos, surfactantes, 

reguladores de pH ou agentes quelantes, que propiciam a remoção dos contaminantes 

orgânicos e metais pesados do solo. 
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 TC 20/BV/ Bioventing 

 Bioventing é uma tecnologia in-situ que utiliza microorganismos autóctones para 

biodegradar constituintes orgânicos absorvidos em solos em zona insaturada. Solos na franja 

capilar e na zona saturada não são afetados. Na tecnologia Bioventing, a atividade das 

bactérias é aumentada por indução de fluxo de ar ou oxigênio na zona insaturada (utilizando 

poços de extração ou de injeção) e, se necessário, pela adição de nutrientes (EPA, 1994f). 

 

 TC 21/BP/Biopilhas 

 Biopilhas, também conhecidas como biocélulas são usadas para reduzir a concentração 

dos constituintes de petróleo em solos escavados através do uso de biodegradação. Esta 

tecnologia envolve empilhamento de solos contaminados em pilhas (ou “células”) e 

estimulantes da atividade microbiana aeróbica dentro dos solos através da aeração e/ou adição 

de minerais, nutrientes, e umidade. A maior atividade microbiana resulta na degradação de 

constituintes do petróleo adsorvido através da respiração microbiana (EPA, 1994g). 

 Biopilhas são semelhantes aos landfarms em que ambos estão acima do solo. São 

sistemas de engenharia que utilizam oxigênio, geralmente a partir do ar, para estimular o 

crescimento e reprodução de bactérias aeróbias que, por sua vez, degradam os componentes 

de petróleo adsorvidos no solo. Enquanto landfarms são arejados lavrando-se ou arando-se o 

solo, biopilhas são arejadas na maioria das vezes, forçando para que o ar se mova por injeção 

ou extração através de uma tubulação ranhurada ou perfurada colocada ao longo da pilha.  
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APÊNDICE 2: COMPARAÇÕES PAR A PAR DO ESTUDO DE CASO NO SUPER 

DECISIONS – ESTRUTURA HIERÁRQUICA PRINCIPAL 

 

 

 

Figura 36: Comparações par a par entre critérios da estrutura hierárquica principal - 

Abordagem AIJ 

 

 

 

Figura 37: Comparações par a par entre os subcritérios do critério risco ambiental antes da 

redução de inconsistência - Abordagem AIJ 

 

 

 

Figura 38: Comparações par a par entre os subcritérios do critério risco ambiental depois da 

redução de inconsistência - Abordagem AIJ 
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Figura 39: Comparações par a par entre os subcritérios do critério qualificação do fornecedor 

- Abordagem AIJ 

 

Figura 40: Comparações par a par entre os ratings do subcritério distância - decisão em grupo 

com consenso de prioridades 
 

 

 

Figura 41: Comparações par a par entre os ratings do subcritério modal - decisão em grupo 

com consenso de prioridades 
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Figura 42: Comparações par a par entre os ratings do subcritério qualidade do modal - decisão 

em grupo com consenso de prioridades 

 

 

 

Figura 43: Comparações par a par entre os ratings do subcritério geração de passivo 

ambiental - decisão em grupo com consenso de prioridades 
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Figura 44: Comparações par a par entre os ratings do subcritério potencial de impacto da 

tecnologia - decisão em grupo com consenso de prioridades 

 

 

Figura 45: Comparações par a par entre os ratings do subcritério passagem por áreas sensíveis 

- decisão em grupo com consenso de prioridades 
 

 

 

Figura 46: Comparações par a par entre os ratings do critério PNRS - decisão em grupo com 

consenso de prioridades 
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Figura 47: Comparações par a par entre os ratings do subcritério situação cadastral - decisão 

em grupo com consenso de prioridades 
 

 

 

 

Figura 48: Comparações par a par entre os ratings do subcritério capacidade - decisão em 

grupo com consenso de prioridades 
 

 

 

Figura 49: Comparações par a par entre os ratings do subcritério vida útil / disponibilidade - 

decisão em grupo com consenso de prioridades 
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Figura 50: Comparações par a par entre os ratings do critério desempenho técnico - decisão 

em grupo com consenso de prioridades 
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APÊNDICE 3: COMPARAÇÕES PAR A PAR DO ESTUDO DE CASO NO SUPER 

DECISIONS – ESTRUTURA HIERÁRQUICA PARALELA 

 

Figura 51: Comparações par a par entre critérios - estrutura hierárquica paralela - decisão em 

grupo com consenso de prioridades 
 

 

 

Figura 52: Comparações par a par entre os subcritérios do critério Intensidade do consumo de 

insumos - decisão em grupo com consenso de prioridades 
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Figura 53: Comparações par a par entre os subcritérios do critério controle operacional - 

decisão em grupo com consenso de prioridades 
 

 

 

Figura 54: Comparações par a par entre os subcritérios do critério geração de resíduos - 

decisão em grupo com consenso de prioridades 
 

 

Figura 55: Comparações par a par entre os ratings do critério dependência das condições 

climáticas - decisão em grupo com consenso de prioridades 

 

 

Figura 56: Comparações par a par entre os ratings do subcritério consumo de água - decisão 

em grupo com consenso de prioridades 
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Figura 57: Comparações par a par entre os ratings do subcritério consumo de energia - decisão 

em grupo com consenso de prioridades 

 

 

Figura 58: Comparações par a par entre os ratings do subcritério consumo de produtos 

químicos - decisão em grupo com consenso de prioridades 

 

Figura 59: Comparações par a par entre os ratings do critério tempo aproximado do 

tratamento - decisão em grupo com consenso de prioridades 
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Figura 60: Comparações par a par entre os ratings do subcritério grau de envolvimento de 

operador - decisão em grupo com consenso de prioridades 

 

 

 

Figura 61: Comparações par a par entre os ratings do subcritério complexidade do controle - 

decisão em grupo com consenso de prioridades 

 

 

 

Figura 62: Comparações par a par entre os ratings do subcritério quantitativo de análises - 

decisão em grupo com consenso de prioridades 

 

 

 

 

 

Figura 63: Comparações par a par entre os ratings do critério complexidade de instalação - 

decisão em grupo com consenso de prioridades 
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Figura 64: Comparações par a par entre os ratings do subcritério resíduos sólidos - decisão 

em grupo com consenso de prioridades 
 

 

 
 

Figura 65: Comparações par a par entre os ratings do subcritério emissões atmosféricas - 

decisão em grupo com consenso de prioridades 
 

 

 

Figura 66: Comparações par a par entre os ratings do subcritério efluentes líquidos 
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Figura 67: Comparações par a par entre os ratings do critério aproveitamento energético 
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APÊNDICE 4: ITERAÇÕES DA APLICAÇÃO DO ALGORITMO DE REDUÇÃO DE 

INCONSISTÊNCIA 

 

C2.1.1 = distância  

C2.1.2 = modal 

C2.1.3 = qualidade do modal   

       

C2.1.4 = geração de passivo 

C2.1.5 = potencial de impacto da tecnologia 

C2.1.6 = passagem por áreas sensíveis 

 

   As células destacadas em amarelo representam aquelas que foram alteradas na iteração. 

  

1. Comparações 

Fixadas 

2. Comparações  

Ideais 

3. Comparações 

praticadas pelo 

decisor 

4. Diferenças  5. 

Inconsistência  

6. 

Melhoria 

obtida com 

relação ao 

cenário 

inicial (%) 

CENÁRIO 

INICIAL 

C2.1.2 = 2,8261 x 

C2.1.1 

C2.1.3 =  1,5574 

x C2.1.2 

C2.1.3 = 4,6639 

x C2.1.2 
3,1065 

                        

0,14234  
-- 

C2.1.3 = 4,4014 x 

C2.1.1 

C2.1.4 = 2,5172 

x C2.1.2 

C2.1.4 = 5,3533 

x C2.1.2 
2,8361 

C2.1.4 = 7,1138 x 

C2.1.1 

C2.1.5 = 2,3632 

x C2.1.2 

C2.1.5 = 5,7652 

x C2.1.2 
3,4020 

C2.1.5 = 6,6787 x 

C2.1.1 

C2.1.6 = 2,0519 

x C2.1.2 

C2.1.6 = 5,7989 

x C2.1.2 
3,7470 

C2.1.6 = 5,7989 x 

C2.1.1 

C2.1.4 =1,6163 x 

C2.1.3 

C2.1.4 = 7,2508 

x C2.1.3 
5,6345 

  
C2.1.5 = 1,5174 

x C2.1.3 

C2.1.5 = 6,5525 

x C2.1.3 
5,0351 

  
C2.1.6 = 1,3175 

x C2.1.3 

C2.1.6 = 6,0844 

x C2.1.3 
4,7669 

  
C2.1.4 = 1,0651 

x C2.1.5 

C2.1.4 = 2,8312 

x C2.1.5 
1,7661 

  
C2.1.4 = 1,2267 

x C2.1.6 

C2.1.4 = 3,5036 

x C2.1.6 
2,2769 

  
C2.1.5 = 1,1517 

x C2.1.6 

C2.1.5 = 3,0737 

x C2.1.6 
1,9220 
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1. Comparações 

Fixadas 

2. Comparações  

Ideais 

3. Comparações 

praticadas pelo 

decisor 

4. Diferenças  5. 

Inconsistência  

6. 

Melhoria 

obtida com 

relação ao 

cenário 

inicial (%) 

ITERAÇÃO 

1 

C2.1.2 = 2,8261 x 

C2.1.1 

C2.1.3 =  1,5574 

x C2.1.2 

C2.1.3 = 4,6639 

x C2.1.2 
3,1065 

                        

0,14078  
1% 

C2.1.3 = 4,4014 x 

C2.1.1 

C2.1.4 = 2,5172 

x C2.1.2 

C2.1.4 = 5,3533 

x C2.1.2 
2,8361 

C2.1.4 = 7,1138 x 

C2.1.1 

C2.1.5 = 2,3632 

x C2.1.2 

C2.1.5 = 5,7652 

x C2.1.2 
3,4020 

C2.1.5 = 6,6787 x 

C2.1.1 

C2.1.6 = 2,0519 

x C2.1.2 

C2.1.6 = 5,7989 

x C2.1.2 
3,7470 

C2.1.6 = 5,7989 x 

C2.1.1 

C2.1.4 =1,6163 x 

C2.1.3 

C2.1.4 = 6,2508 

x C2.1.3 
4,6345 

  
C2.1.5 = 1,5174 

x C2.1.3 

C2.1.5 = 6,5525 

x C2.1.3 
5,0351 

  
C2.1.6 = 1,3175 

x C2.1.3 

C2.1.6 = 6,0844 

x C2.1.3 
4,7669 

  
C2.1.4 = 1,0651 

x C2.1.5 

C2.1.4 = 2,8312 

x C2.1.5 
1,7661 

  
C2.1.4 = 1,2267 

x C2.1.6 

C2.1.4 = 3,5036 

x C2.1.6 
2,2769 

  
C2.1.5 = 1,1517 

x C2.1.6 

C2.1.5 = 3,0737 

x C2.1.6 
1,9220 

ITERAÇÃO 

2 

C2.1.2 = 2,8261 x 

C2.1.1 

C2.1.3 =  1,5574 

x C2.1.2 

C2.1.3 = 4,6639 

x C2.1.2 
3,1065 

                        

0,13636  
4% 

C2.1.3 = 4,4014 x 

C2.1.1 

C2.1.4 = 2,5172 

x C2.1.2 

C2.1.4 = 5,3533 

x C2.1.2 
2,8361 

C2.1.4 = 7,1138 x 

C2.1.1 

C2.1.5 = 2,3632 

x C2.1.2 

C2.1.5 = 5,7652 

x C2.1.2 
3,4020 

C2.1.5 = 6,6787 x 

C2.1.1 

C2.1.6 = 2,0519 

x C2.1.2 

C2.1.6 = 5,7989 

x C2.1.2 
3,7470 

C2.1.6 = 5,7989 x 

C2.1.1 

C2.1.4 =1,6163 x 

C2.1.3 

C2.1.4 = 6,2508 

x C2.1.3 
4,6345 

  
C2.1.5 = 1,5174 

x C2.1.3 

C2.1.5 = 5,5525 

x C2.1.3 
4,0351 

  
C2.1.6 = 1,3175 

x C2.1.3 

C2.1.6 = 6,0844 

x C2.1.3 
4,7669 

  
C2.1.4 = 1,0651 

x C2.1.5 

C2.1.4 = 2,8312 

x C2.1.5 
1,7661 

  
C2.1.4 = 1,2267 

x C2.1.6 

C2.1.4 = 3,5036 

x C2.1.6 
2,2769 

  
C2.1.5 = 1,1517 

x C2.1.6 

C2.1.5 = 3,0737 

x C2.1.6 
1,9220 
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1. Comparações 

Fixadas 

2. Comparações  

Ideais 

3. Comparações 

praticadas pelo 

decisor 

4. Diferenças  5. 

Inconsistência  

6. 

Melhoria 

obtida com 

relação ao 

cenário 

inicial (%) 

ITERAÇÃO 

3 

C2.1.2 = 2,8261 x 

C2.1.1 

C2.1.3 =  1,5574 

x C2.1.2 

C2.1.3 = 4,6639 

x C2.1.2 
3,1065 

                        

0,12673  
11% 

C2.1.3 = 4,4014 x 

C2.1.1 

C2.1.4 = 2,5172 

x C2.1.2 

C2.1.4 = 5,3533 

x C2.1.2 
2,8361 

C2.1.4 = 7,1138 x 

C2.1.1 

C2.1.5 = 2,3632 

x C2.1.2 

C2.1.5 = 5,7652 

x C2.1.2 
3,4020 

C2.1.5 = 6,6787 x 

C2.1.1 

C2.1.6 = 2,0519 

x C2.1.2 

C2.1.6 = 5,7989 

x C2.1.2 
3,7470 

C2.1.6 = 5,7989 x 

C2.1.1 

C2.1.4 =1,6163 x 

C2.1.3 

C2.1.4 = 6,2508 

x C2.1.3 
4,6345 

  
C2.1.5 = 1,5174 

x C2.1.3 

C2.1.5 = 5,5525 

x C2.1.3 
4,0351 

  
C2.1.6 = 1,3175 

x C2.1.3 

C2.1.6 = 5,0844 

x C2.1.3 
3,7669 

  
C2.1.4 = 1,0651 

x C2.1.5 

C2.1.4 = 2,8312 

x C2.1.5 
1,7661 

  
C2.1.4 = 1,2267 

x C2.1.6 

C2.1.4 = 3,5036 

x C2.1.6 
2,2769 

  
C2.1.5 = 1,1517 

x C2.1.6 

C2.1.5 = 3,0737 

x C2.1.6 
1,9220 

ITERAÇÃO 

4 

C2.1.2 = 2,8261 x 

C2.1.1 

C2.1.3 =  1,5574 

x C2.1.2 

C2.1.3 = 4,6639 

x C2.1.2 
3,1065 

                        

0,12546  
12% 

C2.1.3 = 4,4014 x 

C2.1.1 

C2.1.4 = 2,5172 

x C2.1.2 

C2.1.4 = 5,3533 

x C2.1.2 
2,8361 

C2.1.4 = 7,1138 x 

C2.1.1 

C2.1.5 = 2,3632 

x C2.1.2 

C2.1.5 = 5,7652 

x C2.1.2 
3,4020 

C2.1.5 = 6,6787 x 

C2.1.1 

C2.1.6 = 2,0519 

x C2.1.2 

C2.1.6 = 5,7989 

x C2.1.2 
3,7470 

C2.1.6 = 5,7989 x 

C2.1.1 

C2.1.4 =1,6163 x 

C2.1.3 

C2.1.4 = 5,2508 

x C2.1.3 
3,6345 

  
C2.1.5 = 1,5174 

x C2.1.3 

C2.1.5 = 5,5525 

x C2.1.3 
4,0351 

  
C2.1.6 = 1,3175 

x C2.1.3 

C2.1.6 = 5,0844 

x C2.1.3 
3,7669 

  
C2.1.4 = 1,0651 

x C2.1.5 

C2.1.4 = 2,8312 

x C2.1.5 
1,7661 

  
C2.1.4 = 1,2267 

x C2.1.6 

C2.1.4 = 3,5036 

x C2.1.6 
2,2769 

  
C2.1.5 = 1,1517 

x C2.1.6 

C2.1.5 = 3,0737 

x C2.1.6 
1,9220 
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6. 

Melhoria 

obtida com 

relação ao 

cenário 

inicial (%) 

ITERAÇÃO 

5 

C2.1.2 = 2,8261 x 

C2.1.1 

C2.1.3 =  1,5574 

x C2.1.2 

C2.1.3 = 4,6639 

x C2.1.2 
3,1065 

                        

0,12096  
15% 

C2.1.3 = 4,4014 x 

C2.1.1 

C2.1.4 = 2,5172 

x C2.1.2 

C2.1.4 = 5,3533 

x C2.1.2 
2,8361 

C2.1.4 = 7,1138 x 

C2.1.1 

C2.1.5 = 2,3632 

x C2.1.2 

C2.1.5 = 5,7652 

x C2.1.2 
3,4020 

C2.1.5 = 6,6787 x 

C2.1.1 

C2.1.6 = 2,0519 

x C2.1.2 

C2.1.6 = 5,7989 

x C2.1.2 
3,7470 

C2.1.6 = 5,7989 x 

C2.1.1 

C2.1.4 =1,6163 x 

C2.1.3 

C2.1.4 = 5,2508 

x C2.1.3 
3,6345 

  
C2.1.5 = 1,5174 

x C2.1.3 

C2.1.5 = 4,5525 

x C2.1.3 
3,0351 

  
C2.1.6 = 1,3175 

x C2.1.3 

C2.1.6 = 5,0844 

x C2.1.3 
3,7669 

  
C2.1.4 = 1,0651 

x C2.1.5 

C2.1.4 = 2,8312 

x C2.1.5 
1,7661 

  
C2.1.4 = 1,2267 

x C2.1.6 

C2.1.4 = 3,5036 

x C2.1.6 
2,2769 

  
C2.1.5 = 1,1517 

x C2.1.6 

C2.1.5 = 3,0737 

x C2.1.6 
1,9220 

ITERAÇÃO 

6 

C2.1.2 = 2,8261 x 

C2.1.1 

C2.1.3 =  1,5574 

x C2.1.2 

C2.1.3 = 4,6639 

x C2.1.2 
3,1065 

                        

0,11044  
22% 

C2.1.3 = 4,4014 x 

C2.1.1 

C2.1.4 = 2,5172 

x C2.1.2 

C2.1.4 = 5,3533 

x C2.1.2 
2,8361 

C2.1.4 = 7,1138 x 

C2.1.1 

C2.1.5 = 2,3632 

x C2.1.2 

C2.1.5 = 5,7652 

x C2.1.2 
3,4020 

C2.1.5 = 6,6787 x 

C2.1.1 

C2.1.6 = 2,0519 

x C2.1.2 

C2.1.6 = 5,7989 

x C2.1.2 
3,7470 

C2.1.6 = 5,7989 x 

C2.1.1 

C2.1.4 =1,6163 x 

C2.1.3 

C2.1.4 = 5,2508 

x C2.1.3 
3,6345 

  
C2.1.5 = 1,5174 

x C2.1.3 

C2.1.5 = 4,5525 

x C2.1.3 
3,0351 

  
C2.1.6 = 1,3175 

x C2.1.3 

C2.1.6 = 4,0844 

x C2.1.3 
2,7669 

  
C2.1.4 = 1,0651 

x C2.1.5 

C2.1.4 = 2,8312 

x C2.1.5 
1,7661 

  
C2.1.4 = 1,2267 

x C2.1.6 

C2.1.4 = 3,5036 

x C2.1.6 
2,2769 

  
C2.1.5 = 1,1517 

x C2.1.6 

C2.1.5 = 3,0737 

x C2.1.6 
1,9220 
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6. 
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ITERAÇÃO 

7 

C2.1.2 = 2,8261 x 

C2.1.1 

C2.1.3 =  1,5574 

x C2.1.2 

C2.1.3 = 4,6639 

x C2.1.2 
3,1065 

                        

0,10731  
25% 

C2.1.3 = 4,4014 x 

C2.1.1 

C2.1.4 = 2,5172 

x C2.1.2 

C2.1.4 = 5,3533 

x C2.1.2 
2,8361 

C2.1.4 = 7,1138 x 

C2.1.1 

C2.1.5 = 2,3632 

x C2.1.2 

C2.1.5 = 5,7652 

x C2.1.2 
3,4020 

C2.1.5 = 6,6787 x 

C2.1.1 

C2.1.6 = 2,0519 

x C2.1.2 

C2.1.6 = 4,7989 

x C2.1.2 
2,7470 

C2.1.6 = 5,7989 x 

C2.1.1 

C2.1.4 =1,6163 x 

C2.1.3 

C2.1.4 = 5,2508 

x C2.1.3 
3,6345 

  
C2.1.5 = 1,5174 

x C2.1.3 

C2.1.5 = 4,5525 

x C2.1.3 
3,0351 

  
C2.1.6 = 1,3175 

x C2.1.3 

C2.1.6 = 4,0844 

x C2.1.3 
2,7669 

  
C2.1.4 = 1,0651 

x C2.1.5 

C2.1.4 = 2,8312 

x C2.1.5 
1,7661 

  
C2.1.4 = 1,2267 

x C2.1.6 

C2.1.4 = 3,5036 

x C2.1.6 
2,2769 

  
C2.1.5 = 1,1517 

x C2.1.6 

C2.1.5 = 3,0737 

x C2.1.6 
1,9220 

ITERAÇÃO 

8 

C2.1.2 = 2,8261 x 

C2.1.1 

C2.1.3 =  1,5574 

x C2.1.2 

C2.1.3 = 4,6639 

x C2.1.2 
3,1065 

                        

0,10652  
25% 

C2.1.3 = 4,4014 x 

C2.1.1 

C2.1.4 = 2,5172 

x C2.1.2 

C2.1.4 = 5,3533 

x C2.1.2 
2,8361 

C2.1.4 = 7,1138 x 

C2.1.1 

C2.1.5 = 2,3632 

x C2.1.2 

C2.1.5 = 5,7652 

x C2.1.2 
3,4020 

C2.1.5 = 6,6787 x 

C2.1.1 

C2.1.6 = 2,0519 

x C2.1.2 

C2.1.6 = 4,7989 

x C2.1.2 
2,7470 

C2.1.6 = 5,7989 x 

C2.1.1 

C2.1.4 =1,6163 x 

C2.1.3 

C2.1.4 = 4,2508 

x C2.1.3 
2,6345 

  
C2.1.5 = 1,5174 

x C2.1.3 

C2.1.5 = 4,5525 

x C2.1.3 
3,0351 

  
C2.1.6 = 1,3175 

x C2.1.3 

C2.1.6 = 4,0844 

x C2.1.3 
2,7669 

  
C2.1.4 = 1,0651 

x C2.1.5 

C2.1.4 = 2,8312 

x C2.1.5 
1,7661 

  
C2.1.4 = 1,2267 

x C2.1.6 

C2.1.4 = 3,5036 

x C2.1.6 
2,2769 

  
C2.1.5 = 1,1517 

x C2.1.6 

C2.1.5 = 3,0737 

x C2.1.6 
1,9220 
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inicial (%) 

ITERAÇÃO 

9 

C2.1.2 = 2,8261 x 

C2.1.1 

C2.1.3 =  1,5574 

x C2.1.2 

C2.1.3 = 4,6639 

x C2.1.2 
3,1065 

                        

0,10779  
24% 

C2.1.3 = 4,4014 x 

C2.1.1 

C2.1.4 = 2,5172 

x C2.1.2 

C2.1.4 = 5,3533 

x C2.1.2 
2,8361 

C2.1.4 = 7,1138 x 

C2.1.1 

C2.1.5 = 2,3632 

x C2.1.2 

C2.1.5 = 4,7652 

x C2.1.2 
2,4020 

C2.1.5 = 6,6787 x 

C2.1.1 

C2.1.6 = 2,0519 

x C2.1.2 

C2.1.6 = 4,7989 

x C2.1.2 
2,7470 

C2.1.6 = 5,7989 x 

C2.1.1 

C2.1.4 =1,6163 x 

C2.1.3 

C2.1.4 = 4,2508 

x C2.1.3 
2,6345 

  
C2.1.5 = 1,5174 

x C2.1.3 

C2.1.5 = 4,5525 

x C2.1.3 
3,0351 

  
C2.1.6 = 1,3175 

x C2.1.3 

C2.1.6 = 4,0844 

x C2.1.3 
2,7669 

  
C2.1.4 = 1,0651 

x C2.1.5 

C2.1.4 = 2,8312 

x C2.1.5 
1,7661 

  
C2.1.4 = 1,2267 

x C2.1.6 

C2.1.4 = 3,5036 

x C2.1.6 
2,2769 

  
C2.1.5 = 1,1517 

x C2.1.6 

C2.1.5 = 3,0737 

x C2.1.6 
1,9220 

ITERAÇÃO 

10 

C2.1.2 = 2,8261 x 

C2.1.1 

C2.1.3 =  1,5574 

x C2.1.2 

C2.1.3 = 3,6639 

x C2.1.2 
2,1065 

                        

0,09629  
32% 

C2.1.3 = 4,4014 x 

C2.1.1 

C2.1.4 = 2,5172 

x C2.1.2 

C2.1.4 = 5,3533 

x C2.1.2 
2,8361 

C2.1.4 = 7,1138 x 

C2.1.1 

C2.1.5 = 2,3632 

x C2.1.2 

C2.1.5 = 4,7652 

x C2.1.2 
2,4020 

C2.1.5 = 6,6787 x 

C2.1.1 

C2.1.6 = 2,0519 

x C2.1.2 

C2.1.6 = 4,7989 

x C2.1.2 
2,7470 

C2.1.6 = 5,7989 x 

C2.1.1 

C2.1.4 =1,6163 x 

C2.1.3 

C2.1.4 = 4,2508 

x C2.1.3 
2,6345 

  
C2.1.5 = 1,5174 

x C2.1.3 

C2.1.5 = 4,5525 

x C2.1.3 
3,0351 

  
C2.1.6 = 1,3175 

x C2.1.3 

C2.1.6 = 4,0844 

x C2.1.3 
2,7669 

  
C2.1.4 = 1,0651 

x C2.1.5 

C2.1.4 = 2,8312 

x C2.1.5 
1,7661 

  
C2.1.4 = 1,2267 

x C2.1.6 

C2.1.4 = 3,5036 

x C2.1.6 
2,2769 

  
C2.1.5 = 1,1517 

x C2.1.6 

C2.1.5 = 3,0737 

x C2.1.6 
1,9220 
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