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Autores 





Contextualização 



Desenvolver uma ferramenta que seja capaz de 
avaliar os índices reais da gestão de resíduos em 
prefeitura municipal integrando os indicadores 
sustentáveis, de forma a proporcionar uma visão 
geral do processo. 

Tema 



• Teórica 
Aumentar, através de revisão de literatura, as informações 
sobre o tema operações sustentáveis na gestão municipal 
de resíduos, permitindo uma comparação entre indicadores 
de desempenho e melhorando as possibilidades para 
estudos futuros na área. 

 

Justificativa 



• Prática 
Contribuir com o desenvolvimento de uma proposta para a 
administração pública envolvida na gestão de resíduos 
avaliar de forma pontual seus indicadores e melhorar a 
maneira de administrar suas operações sustentáveis.  

 

Justificativa 



Desenvolver um modelo para avaliar o desempenho 
da gestão de resíduos em um município da região 
Sudoeste do Paraná, buscando oferecer aos gestores 
públicos um instrumento de identificação, 
operacionalização e mensuração de critérios da 
gestão de resíduos municipais.  
 

Objetivo 



• Identificar indicadores econômicos e socioambientais que 
representam as principais dimensões de preocupação do 
contexto, literatura e especialistas  

• Construir escalas ordinais e cardinais, visando a 
integração dos indicadores estabelecidos;  

• Traçar perfil de desempenho de cada dimensão de 
preocupação articulando cada indicador, para atender o 
desempenho global;  

• Diagnóstico de desempenho para identificar ações de 
aperfeiçoamento.  
 
 

 

Objetivos Específicos 



• Foi realizado um estudo de caso de caráter 
descritivo/explicativo; 

• Abordagem qualitativa na fase de estruturação. 
Quantitativa na fase de avaliação e transformação das 
escalas de ordinais para escalas cardinais; 

• Ferramenta de modelagem: Método Multicritério de 
Apoio a Decisão Construtivista – MCDA-C 

 

Metodologia 



Metodologia 







Construção e Transformação de Escalas 
 





Resultados 
• Foi identificado as dimensões e preocupações que representam a 

categorização da gestão de operações sustentáveis do contexto, 
sendo três macros, ambiental, social e econômico as quais derivam 
8 subdimensões que buscam expressar o detalhamento das 
preocupações. 

• Foi possível identificar através do processo de estruturação 33 
indicadores, dentre eles 8 foram extraídos da literatura, 8 
indicadores representam opiniões de especialistas, 11 surgiram 
com as necessidades específicas do contexto, 6 indicadores 
inerentes das três fontes analisadas. 
 





• Com base nos critérios estabelecidos no contexto, foi constituído a 
estrutura hierárquica apresentando um score final por categoria, 
colocando a gestão analisada em nível de mercado.  

• Com os resultados possibilitou o diagnostico pontual de pontos 
comprometedores, como a coleta seletiva, podendo adotar 
estratégias de melhorias e aperfeiçoamento.  

• O trabalho atingiu seu objetivo, uma vez que apresentou uma 
avaliação sistemática de todo o processo de gestão de resíduos, 
fornecendo um modelo estruturado de suporte a tomada de 
decisão, permitindo apoiar o decisor quanto ao planejamento e 
intervenções de correção das atividades operacionais. 
 

Conclusão 
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