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RESUMO 

O município de Santana, localizado no Estado do Amapá, enfrenta dificuldades para promover a destinação 

adequada dos resíduos sólidos urbanos-RSU, face a ausência de alternativas locacionais para a implantação de 

um aterro sanitário. Por este motivo, a presente pesquisa investigou a existência de áreas potenciais para a 

alocação de aterro sanitário no município de Santana através da utilização da Análise Multicritério. Para tal, 

foram analisados 9 critérios técnicos, aqui denominados de Fatores Ambientais Favoráveis (Geologia–FAF1, 

Geomorfologia–FAF2, Pedologia–FAF3, Vegetação–FAF4) e de Fatores Ambientais Restritivos (Distância dos 

Cursos D’água–FAR1, Distância dos Centros Urbanos–FAR2, Áreas Restritas–FAR3, Distância de Aeroportos–

FAR4 e Densidade Demográfica–FAR5) que foram submetidos aos processos de comparação par a par, 

suportados pela utilização da Análise Hierárquica de Processos (AHP) e a Combinação Linear Ponderada 

(WLC). A partir da análise de vários fatores (FAF e FAR) importantes do ponto de vista ambiental foi possível 

construir novas unidades de análise que resultaram na elaboração de um cenário potencial, representado através 

de um mapa síntese de potencialidades, que pode ser utilizado como ferramenta de apoio durante a seleção de 

áreas para a instalação de aterro sanitário no município de Santana. Os resultados obtidos indicam que as áreas 

com maior potencial de aptidão para instalação de aterro sanitário no município de Santana localizam-se na 

região central do município, em faixa territorial que se estende as regiões nordeste e sudoeste, além de parte de 

região noroeste do município. As áreas com menor potencial de aptidão localizam-se na porção meridional da 

região sudoeste, em faixa territorial distribuída as proximidades do Rio Vila Nova até o Distrito do Anauerapucu, 

além de parte do extremo norte municipal. As áreas que apresentaram condições de restrição total localizam-se 

na região sudeste do município, em faixa que abrange a Macrozona Urbana Municipal, parte da Ilha de Santana 

e do Distrito do Anauerapucu. Assim, destaca-se as contribuições da presente pesquisa para o desenvolvimento 

regional, corroborando para a construção de um importante instrumento capaz de auxiliar nas ações de 

Planejamento Urbano Regional e no Zoneamento Ambiental, adequando o município de Santana as premissas 

estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, no que tange o gerenciamento e a destinação 

final adequada dos resíduos sólidos urbanos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Área de Disposição Final, Resíduos Sólidos Urbanos, Análise Multicritério, Aterro 

Sanitário, Santana. 

 

 

INTRODUÇÃO 

As transformações nos meios de produção e nas formas de consumo da sociedade contemporânea, aliado ao 

processo de expansão desordenada dos espaços urbanos representam fatores determinantes para o aumento da 

geração de resíduos sólidos urbanos - RSU. Tal situação se configura um desafio que requer a apresentação de 

alternativas e proposições que possam minimizar os impactos ambientais provocados pelo descarte inadequado 

e pela ausência de ações alinhadas as boas práticas de gerenciamento adequado dos resíduos sólidos urbanos. 
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Neste contexto, as grandes cidades brasileiras, tais como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Belém, 

dentre outras, buscam alternativas para tentar equacionar a problemática dos RSU, que envolve uma diversidade 

de aspectos ambientais, econômicos e sociais. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Empresas 

de Limpeza Pública - ABRELPE (2020), entre os anos de 2010 a 2019, o Brasil produziu cerca de 79 milhões 

de toneladas de RSU por ano, com geração per capta de 379 kg/ano. A produção de resíduos sólidos aumentou 

cerca de 1%, atingindo um total de 216.629 toneladas diárias de RSU no país. Este índice é superior à taxa de 

crescimento populacional do país no período, que corresponde a 0,77%. Estes dados demonstram o crescimento 

da produção de resíduos sólidos no país e reforçam a necessidade de adoção de medidas adequadas de 

gerenciamento e destinação final por parte dos gestores municipais, tendo por exemplo: a indicação de áreas 

potenciais para alocação de aterro sanitário. 

 

Esta problemática é acentuada pelas diferenças estruturais existentes entre as regiões brasileiras, sobretudo em 

regiões mais distantes dos grandes centros urbanos, como a região amazônica, que apresenta suas peculiaridades 

e características naturais, as quais requerem uma visão específica. Não obstante a esta realidade, o estado do 

Amapá e o município de Santana necessitam de contribuições técnico científicas que potencializem o 

gerenciamento adequado dos RSU, em conformidade com a legislação vigente e a proteção dos recursos 

naturais. 

 

 

OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é apresentar proposta para alocação de áreas potenciais para implantação de aterro 

sanitário no município de Santana, estado do Amapá. Por meio da análise multicritério, que permite a avaliação 

de um conjunto de aspectos naturais para a identificação de alternativas locacionais. Adicionalmente, deseja-se 

oferecer contribuições ao desenvolvimento regional decorrentes da identificação de áreas para implantação de 

aterro sanitário, como novas proposições de uso do território e o fomento das potencialidades econômicas da 

região, além da preservação dos recursos naturais. 

 

O estudo foi realizado no município amapaense de Santana (Figura 1), o município de Santana está localizado 

na região sudeste do Estado do Amapá, entre as coordenadas geográficas 00°28’23,15” latitude N, e 

51°30’04,37” longitude W e 00°05’50,08” latitude S e 51°07’05,91” de longitude W Gr. As divisas municipais 

confrontam-se com os municípios de Macapá, a nordeste, Porto Grande, a noroeste, Mazagão, ao sul, sudoeste. 

Destaca-se que parte da região sudeste do município é banhada pela foz do rio Amazonas. 

 
 Figura 1: Localização geográfica do município de Santana no contexto nacional e regional, com 

destaque para o centro urbano de Santana, poligonal em vermelho. 
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De acordo com os dados de IBGE (2010), o município apresenta área territorial de 1.541,224 km², densidade 

demográfica de 64,11 hab/km², cuja população estimada no ano de 2020 corresponde a um total de 123.096 

habitantes. Em termos de distribuição espacial da população amapaense, o município de Santana possui o 

segundo maior percentual de ocupação demográfica, correspondente a 14,41 % da população do estado do total 

de 861.773 habitantes. 

 

 

METODOLOGIA UTILIZADA 

O presente trabalho consiste em pesquisa aplicada de caráter explicativo, descritivo e exploratório, que pretende 

investigar a existência de alternativas locacionais, em nível de potencialidades de aptidão, para a implantação 

de aterro sanitário, utilizando a análise de multicritérios, tendo como objeto de pesquisa o município de Santana, 

Estado do Amapá. A metodologia utilizada consiste na utilização do conjunto de ações estabelecidas pela 

Análise Multicritério - AMC (VOOGD, 1983; NIJKAMP e VOOGD, 1983; EASTMAN, 1998; RAMOS e 

MENDES, 2001), complementada pela Análise Hierárquica de Processos – AHP (SAATY, 1980) conforme 

ilustra a figura 2. 

 

 
Figura 2: Estruturas de suporte adotadas pela AMC durante a pesquisa. 

 

A pesquisa investigou a existência de áreas potenciais para a alocação de aterro sanitário no município de 

Santana através da utilização da Análise Multicritério. Para tal, foram analisados 9 critérios técnicos, 

denominados de Fatores Ambientais Favoráveis (Geologia – FAF1, Geomorfologia – FAF2, Pedologia – FAF3, 

Vegetação – FAF4) e de Fatores Ambientais Restritivos (Distância dos Cursos D’água – FAR1, Distância dos 

Centros Urbanos – FAR2, Áreas Restritas – FAR3, Distância de Aeroportos – FAR4 e Densidade Demográfica 

– FAR5) que foram submetidos aos processos de comparação par a par, suportados pela utilização da Análise 

Hierárquica de Processos (AHP) e a Combinação Linear Ponderada (WLC). A partir da análise de vários fatores 

(FAF e FAR) importantes do ponto de vista ambiental foi possível construir novas unidades de análise que 

resultaram na elaboração de um cenário potencial, representado através de um mapa síntese de potencialidades, 

que pode ser utilizado como ferramenta de apoio no processo de tomada de decisão durante a seleção de áreas 

para a instalação de aterro sanitário no município de Santana, conforme figura 3. 
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Figura 3: Síntese de aplicação utilizada na análise multicritério para a identificação de áreas potenciais 

para implantação de aterro sanitário no município de Santana-AP. 

 

Para facilitar a aplicação do método proposto utilizou-se o geoprocessamento como ferramenta operacional, 

softwares ArcGis 10.1 e IDRISI, versão 16.03, tendo em vista, a sua reconhecida eficácia neste campo de 

atuação. Neste sentido, as informações cartográficas utilizadas na pesquisa foram extraídas de bases 

cartográficas oficiais disponibilizadas em meio digital pelas instituições governamentais, IBGE, CPRM e MMA 

(escala 1:250.000). 

 

Para a aplicação da Análise Multicritério – AMC e da Análise Hierárquica de Processos – AHP foram utilizados 

os módulos de apoio à decisão MCE e WEIGHT do software de modelagem espacial IDRISI, versão 16.03 

Taiga, desenvolvido pela Clark Labs. 

 

Destarte, a aplicação dos procedimentos metodológicos permitiu a elaboração de mapas temáticos que, 

posteriormente, foram submetidos ao processo de integração para a composição de cenários com a indicação de 

áreas favoráveis, tendo como resultado, a elaboração do Mapa Síntese com as áreas de aptidão, potencialmente, 

favoráveis para a implantação de um aterro sanitário no município de Santana/AP. 

 

 

RESULTADOS OBTIDOS OU ESPERADOS 

Os resultados do processo da análise, conforme ilustra a Tabela 1, indicaram que o conjunto de Fatores (FAF1, 

FAF2, FAF3 e FAF4) apresentou os maiores valores de pesos, quando comparados com o conjunto de Restrições 

(FAR1, FAR2, FAR3, FAR4 e FAR5), demonstrando representar maior importância no processo de análise para 

identificação de áreas potenciais para implantação de aterro sanitário no município de Santana. 

 

Esta condição de predominância do conjunto de Fatores em relação ao conjunto de Restrições indica que o 

município de Santana apresenta maior potencialidade de aptidão para a instalação de aterro sanitário em 

comparação com outros municípios localizados em regiões mais urbanizadas, conforme as considerações de 

Nascimento (2012) através de pesquisa realizada no município de Bauru-SP. 

  

Destaca-se que, dentre o conjunto de Fatores (FAF), o FAF1 Geologia apresentou o maior valor de peso 

(0,2291), seguido pelo FAF2 Geomorfologia (0,1868), FAF3 Pedologia (0,1603) e FAF4 Vegetação (0,1189). 

Para o conjunto de Restrições (FAR), os maiores valores de peso foram identificados para o FAR1 Distância 

dos Cursos d’água (0,1055), seguida do FAR2 Distância dos Centros Urbanos (0,0790), FAR3 Áreas Restritas 

(0,0581), FAR4 Distâncias de Aeroportos (0,0315) e FAR5 Densidade Demográfica (0,0308). 



  
 

ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
 

5 

Tabela 1: Resultado do processo de ponderação dos critérios utilizados na análise multicritério 

destacando os valores de peso ponderado e Relação de Consistência da análise. 

Critérios Técnicos (Fatores Ambientais 

Favoráveis - FAF e Fatores Ambientais 

Restritivos - FAR) 

Pesos Ponderados Relação de Consistência 

(RC) 

FAF1 – Geologia 0,2291 

RC= 0,05 

FAF2 - Geomorfologia 0,1868 

FAF3 – Pedologia 0,1603 

FAF4 – Vegetação 0,1189 

FAR1 – Distância dos Cursos d’água 0,1055 

FAR2 – Distância dos Centros Urbanos 0,0790 

FAR3 – Áreas Restritivas (Terras Indígenas, 

Comunidades Quilombolas e Unidades de 

Conservação). 

0,0581 

FAR4 – Distância de Aeroportos 0,0315 

FAR5 – Densidade Demográfica 0,0308 

 

Os resultados da AMC foram considerados satisfatórios, visto que a análise realizada obteve o valor de Relação 

de Consistência de 0,05. Este valor ratifica a validade da análise realizada, tendo em vista o atendimento de 

todos os critérios exigidos pela metodologia proposta por SAATY (1980), na qual considera desejável que estes 

valores devem ser inferiores a 0.1. Portanto, a aplicação da AMC foi considerada consistente e satisfatória para 

a pesquisa realizada. 

 

No que concerne aos produtos cartográficos, foram elaborados 10 (dez) mapas temáticos, na escala de 1:300.000, 

referentes ao conjunto de Fatores e Restrições (figura 4), considerando os aspectos fisiográficos do município 

de Santana, além do Mapa de Áreas Potenciais para a implantação de Aterro Sanitário. 

 

 
Figura 4: Síntese temática dos produtos cartográficos elaborados com base nos aspectos fisiográficos, 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados obtidos indica que as áreas com maior potencial de aptidão para instalação de aterro 

sanitário no município de Santana localizam-se na região central do município, em faixa territorial que se estende 

as regiões nordeste e sudoeste, além de parte de região noroeste do município. As áreas com menor potencial de 

aptidão localizam-se na porção meridional da região sudoeste, em faixa territorial distribuída as proximidades 

do Rio Vila Nova até o Distrito do Anauerapucu, além de parte do extremo norte municipal. As áreas que 

apresentaram condições de restrição total localizam-se na região sudeste do município, em faixa que abrange a 

Macrozona Urbana Municipal, parte da Ilha de Santana e do Distrito do Anauerapucu, conforme ilustra o mapa 

de potencialidades para implantação de Aterro Sanitário no município de Santana (figura 5). 

 

 
Figura 5: Mapa de áreas potenciais para a implantação de aterro sanitário no município de Santana. 

 

Destaca-se que, durante a aplicação da análise multicritério, os conjuntos de fatores favoráveis e restritivos (FAF 

e FAR) foram reclassificados, de acordo com o seu potencial de aptidão, em valores variáveis na escala de 0 a 

255, sendo que os maiores valores indicam maior potencialidade, neste caso, representados pelas cores mais 

próximas do magenta, enquanto que as áreas de maior restrição estão indicadas pela cor preta. 
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Em análise específica dos conjuntos de critérios técnicos utilizados pela análise multicritério, constatou-se que 

as áreas de maior potencialidade para instalação de aterro sanitário do município de Santana apresentam as 

seguintes características fisiográficas: Fator Geologia associado as unidades geológicas do Grupo Barreiras 

(ENb); Fator Geomorfologia associada a unidade geomorfológica Tabuleiros Costeiros do Amapá; Fator 

Pedologia associada a tipologia Latossolo Amarelo Distrófico (Lad); Fator Vegetação associada a fitofisionomia 

composta pelas Savanas do tipo Parque sem floresta de galeria (Sps). 

 

Quando comparados os resultados obtidos com o referencial teórico apresentado constata-se que os critérios de 

maior importância identificados estão associados ao Fator Geologia e a Restrição Distância dos Cursos d’água. 

Assim como, observados em pesquisas anteriores (MELO, 2001; CALLIJURI, MELO e LORENTZ, 2002), 

tendo em vista que estes critérios obtiveram os maiores valores de peso, seguido dos Fatores Pedologia e 

Geomorfologia que apresentaram valores aproximados. 

 

 

CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

Com base no trabalho realizado, concluiu-se que a presente pesquisa demonstrou ser eficaz na identificação de 

áreas potenciais para a instalação de aterro sanitário através da utilização da Análise Multicritério. A partir da 

análise de vários fatores importantes do ponto de vista ambiental foi possível construir novas unidades de análise 

que resultaram na elaboração de um cenário potencial, que pode ser utilizado como ferramenta de apoio no 

processo de tomada de decisão durante a seleção de áreas para a instalação de aterro sanitário. 

 

Durante o processo de análise constatou-se a importância do conhecimento de aspectos do meio físico, a 

exemplo da geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, hidrografia, entre outros, para subsidiar a pesquisa, 

no sentido de apontar a importância de cada aspecto na sua área de conhecimento, com o objetivo de reduzir a 

subjetividade através da convergência de pontos de vista. 

 

Neste contexto, destaca-se a importância da realização de uma análise multidisciplinar, com o propósito de 

ampliar o ambiente de discussão a partir de uma visão sistêmica capaz de apresentar alternativas para solucionar 

os problemas da sociedade. 

 

Sendo assim, a aplicação da Análise Multicritério representa uma alternativa para seleção de áreas adequadas 

para a disposição final dos RSU. Esta alternativa poderá ser aplicada como modelo aos demais munícipios 

amazônicos, desde que observadas as peculiaridades de cada município, que conferem ajustes ao modelo de 

análise. 

 

Outrora, a Análise Multicritério facilitará o processo de tomada de decisão de gestores municipais para a 

identificação de áreas potenciais para instalação de aterro sanitário, sendo, portanto, um importante instrumento 

capaz de auxiliar nas ações de Planejamento Urbano Regional e no Zoneamento Ambiental. 

    

Portanto, a presente pesquisa ganha importância, e torna-se relevante, no que se refere ao desenvolvimento 

regional por trazer a luz dos preceitos acadêmicos-científicos, um tema de suma importância e atual no contexto 

do ambiente amazônico. 

 

No intuito de fomentar a busca pelo conhecimento científico, e a continuidade da pesquisa, apresenta-se algumas 

recomendações para ampliação de pesquisas sobre o tema seleção de áreas potenciais para instalação de aterro 

sanitário, aprofundando temáticas como: análise de aspectos geotécnicos, hidrológicos, análise de riscos, 

movimentação de massa e aspectos de relevância social. 
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