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RESUMO
Obter o  título de propriedade residencial  é desejo de muitos brasileiros das regiões

carentes  da sociedade.  Percebendo esta  necessidade,  o  governo preocupa-se  na regularização
fundiária das zonas especiais de interesse social – ZEIS, através da definição dos parâmetros
urbanísticos  para  cada  ZEIS,  considerando aspectos  quantitativos,  qualitativos  e  julgamentos
subjetivos.  Este estudo concentra-se na capital  do estado do Ceará,  sendo à 5ª do Brasil  em
população, totalizando 2.891.188 habitantes. Utilizou-se o apoio multicritério à decisão – AMD,
como metodologia para auxiliar na tomada de decisão com relação à sequência de intervenções
nas ZEIS, integrado ao Sistemas de Informação Geográfica – SIG/GIS. Aplicou-se o método
multicritério ELECTRE TRI por influência da integração com o ambiente GIS. Conforme os
dados obtidos pelo tomador de decisão, foi possível apresentar de forma incontestável a categoria
enquadrada nas ZEIS em duas versões: uma mais e outra menos rigorosa (pessimista, otimista),
conforme os critérios e níveis de referência.

PALAVRAS CHAVE. Apoio Multicritério à Decisão, Sistemas de Informação Geográfica,
Zonas Especiais de Interesse Social.
Tópicos (ADM –Apoio à Decisão Multicritério, AdP –PO na Administração Pública)

ABSTRACT
Get the title of residential property is desire of many underprivileged regions of the

Brazilian society. Realizing this need, the Government worries on agrarian regularization of the
special areas of social interest - ZEIS, by definition of the urbanistic parameters for each ZEIS,
whereas quantitative, qualitative and subjective judgments. This study focuses on the capital of
the  State  of  Ceará  in  the  Northeast  region  of  Brazil  in  the  fifth  being  population,  totaling
2,891,188 in habitants. We using multi-criteria decision support-AMD methodology to assist in
decision-making  regarding  the  following  assistance  in  ZEIS  integrated  into  geographic
information  Systems-GIS/GIS.  We  applied  the  multi-criteria  ELECTRE  TRI  method  for
influence of integration with GIS environment. According to the data obtained by the decision
maker, it was possible to present unchallenged form the category framed in the ZEIS in two
versions:  one more and one less strict  (pessimistic,  optimistic),  according to the  criteria and
reference levels.

KEYWORDS.  Multicriteria  decision  support.  Geographic  Information  Systems.  Special
Areas of Social Interest.
Paper topics (ADM – Multicriteria Decision Support, AdP – OR in Public Administration)
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Introdução

Na década de 80, os brasileiros das mais diversas regiões carentes do país, realizaram
uma mobilização social para demonstrar o desejo de receber o título de propriedade residencial e
logrou-se êxito com o encaminhamento ao congresso constituinte de uma emenda popular pela
reforma urbana.  Com a inserção do capítulo da política  urbana na constituição de 1988 e  a
vinculação constitucional entre direito de propriedade e sua função social, cujo entendimento da
lei é o de que haja a prevalência do interesse comum sobre direito individual de propriedade, isso
implica o uso socialmente justo e ambientalmente equilibrado do espaço urbano.

A partir deste momento o plano diretor tornou-se obrigatório para os municípios com
mais de 20.000 habitantes, convertendo-se em um valioso instrumento, estabelecendo em quais
condições a propriedade urbana deve cumprir a sua função social. Posteriormente, a lei federal de
nº 10.257/2001, conhecida como estatuto da cidade, estabeleceu as diretrizes gerais da política
urbana a serem seguidas por todos os municípios brasileiros instituindo, entre outras ferramentas,
o instrumento  jurídico-político das  ZEIS.  Pretendeu-se,  desta  forma,  facilitar  a  regularização
fundiária  e  a  urbanização  de  assentamentos  da  população  de  baixa  renda,  mediante  normas
urbanísticas especiais capazes de integrar os territórios da cidade.

Assim, o zoneamento urbano pode ser um impeditivo para implantação da política de
regularização fundiária, motivo pelo qual a legislação municipal deve prever as ZEIS em áreas da
cidade que demandem um tratamento especial e prioritário.

A prefeitura municipal de Fortaleza atende à nova ordem legal urbana, através do plano
diretor participativo – lei complementar 062 de 02 de fevereiro de 2009, para promover o direito
às cidades sustentáveis, segundo [Bezerra et al. 2015].

Este artigo tem por objetivo classificar e realizar uma ordenação das ZEIS de uma forma
racional, baseando-se em modelos matemáticos para realizar esta avaliação e integrar com os
Sistemas  de  Informação  Geográficas  –  SIG,  apresentando  uma  sistemática  robusta  para  se
trabalhar toda área urbanística com as ZEIS mapeadas. O Apoio Multicritério à Decisão – AMD,
é um segmento dentro da área de pesquisa operacional utilizada no meio acadêmico na indústria
em geral  e  nos  órgãos  governamentais  entre  outros.  Ao  lidar  com critérios  quantitativos  e
qualitativos, este método permite que seja levado em consideração a subjetividade inerente ao
processo de urbanização, trabalhando a questão de ordenação e classificação das ZEIS. 

Para  um cidadão  adquirir  crédito  junto  aos  órgãos  de  fomento,  entre  outros,  faz-se
necessário o registro do imóvel, entretanto, os moradores das Zonas Especiais de Interesse Social
não conseguem o título de propriedade por não existirem parâmetros de urbanização definidos
junto às prefeituras. Sendo o bairro uma unidade já parametrizada, tenta-se utilizar os mesmos
procedimentos  para  as  ZEIS  localizadas  na  região,  porém,  não  é  possível  ou  viável  o
enquadramento  dos  mesmos  parâmetros.  Para  tanto,  o  governo  municipal  preocupado  em
resolver  esta  não  conformidade  dos  parâmetros  urbanísticos  e  atender  à  lei  federal  de  nº
10.257/2001, resolve através do IPLANFOR – Instituto de Planejamento de Fortaleza – elaborar
uma agenda de regulamentação das ZEIS. Esta ação pretende acelerar e viabilizar a emissão dos
títulos de propriedade de cada cidadão, logo, o sucesso deste processo depende diretamente do
nível  de  modernização/evolução de cada ZEIS,  sendo os  principais  indicadores  do início do
processo a causar demora na liberação do título. 

O AMD auxiliará a efetuar as comparações necessárias de forma mais lógica, reduzindo
os erros inerentes num processo decisório, causados muitas vezes pela falta de tempo hábil para
uma análise mais profunda, pelos prazos reduzidos dos projetos, por opiniões e preferências da
alta gestão, tornando-se a ferramenta mais adequada de classificação para as ZEIS.
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É importante  para  a  organização que  as  respostas  às  necessidades  aos  mais  diversos
problemas  tenham  embasamento  técnico  e  forneçam  informações  para  argumentação.  A
confiabilidade destas informações é que ajudarão os tomadores de decisão a direcionar melhor os
recursos.

A utilização  da  ferramenta  de  GIS  integrada  a  AMD proporcionará  ao  processo  de
decisão  uma  avaliação  sistémica  e  flexível,  visando  reduzir  o  tempo  e  a  complexidade  na
avaliação das ZEIS, proporcionando benefícios como a classificação e ordenação das ZEIS.

Na introdução foram apresentados os objetivos da pesquisa. Este trabalho é organizado
da seguinte maneira: Revisão bibliográfica, para se obter conhecimento a respeito do AMD para
justificar a escolha do método; O método ELECTRE TRI, descrição e integração com o GIS;
Aplicação prática do ELECTRI TRI integrado com QGIS. Para o estudo do método, escolheu-se
avaliar  as  ZEIS de  Fortaleza,  utilizando dados  espaciais  coletados  pelo  PLHISFOR,  utilizar
ferramenta computacional para integrar GIS com AMD na resolução do problema e a conclusão
baseada nos resultados obtidos, bem como propostas futuras.

Metodologia

Para elaboração deste trabalho, primeiramente, foi realizada uma revisão bibliográfica.
Esta  fase  consiste  na  pesquisa,  estudo  e  compreensão  dos  métodos  AMD e  integração  com
ferramentas  GIS  disponíveis  principalmente  em  livros,  artigos  de  periódicos  e  materiais
disponibilizados  na  internet.  Tem por  objetivo  principal  gerar  conhecimento  e  embasamento
teórico para aplicação prática dirigida ao caso de estudo.

Em seguida, na fase do caso de estudo, seguiremos os procedimentos da figura 1, na
elaboração do problema de decisão:

Figura 1: adaptado de [Silva et al. 2014]

Os  métodos de classificação comparam as  alternativas  com valores  pré-determinados
pelo tomador de decisão, o que normalmente expressa o seu nível de aspiração com relação as
alternativas. O método ELECTRE TRI  [Yu 1992], é empregado para classificar alternativas ou
ações  potenciais  com  níveis  de  referência  estabelecidos  previamente  para  qualificá-las,  por
exemplo, em muito viáveis, viáveis, pouco viáveis e não viáveis. O GIS está sendo integrado com
diversas  áreas,  inclusive  com AMD como ressalta  [Silva  et  al.  2014].  São  ferramentas  com
poderosos recursos computacionais e de fácil acesso, tanto as ferramentas comerciais quanto as
de software livre.

Esta parte se dedica à busca de conhecimento que sustentará a elaboração deste artigo. É
feita uma revisão sobre AMD: breve histórico, classificação, integração com GIS e justificativa
para utilização da solução de integração de AMD e GIS.
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Apoio Multicritério à Decisão

A necessidade  de  enfrentar  situações  específicas,  nas  quais  um tomador  de  decisão
deveria  resolver  um problema  onde  haviam muitos  objetivos  a  serem alcançados  de  forma
simultânea, deu-se a origem dos primeiros métodos de apoio multicritério à decisão – AMD. 

Os componentes básicos são um conjunto finito ou infinito de ações, no mínimo dois
critérios  e  um  tomador  de  decisão.  Pode  ser  caracterizado  como  tomador  de  decisão,  um
indivíduo ou um grupo de indivíduos, que tomam a decisão de acordo com suas preferências ou
desempenho das alternativas ou ambos os casos; decisão é um processo que permite a escolha de
uma ou mais alternativas dentre todas apresentadas e a alternativa é uma das possibilidades que
compõem o objeto da decisão,  qualificada como potencial  quando existe  algum interesse  no
âmbito do processo decisório ou quando esta pode ser implementada e pode ser identificada no
início ou no decorrer do processo.

Conforme  [Gomes  et  al.  2012],  os  elementos  básicos  de  um  problema  de  decisão
multicritério  são:  Tomador  de  decisão,  Analista/Agente  de  decisão,  Especialistas,  Pessoas
afetadas pela decisão, Modelo, Alternativas, Critérios.

Em muitos problemas, as funções das pessoas envolvidas numa questão de decisão se
confundem, pois o agente de decisão pode ser um especialista e este, além do conhecimento
específico numa área pode ser também um tomador de decisão.

Segundo [Bana et al. 1995] , em um sistema aberto, composto pelos atores, seus valores e
seus objetivos, a tomada de decisão deve buscar a opção que apresente o melhor resultado e a as
suas disponibilidades em adotá-la, considerando a relação entre elementos objetivos e subjetivos.

De acordo com [Gomes et al. 2012], existem quatro tipos de problemática de referência
na qual  pode-se  identificar o  tipo de problema no contexto do AMD: Escolha,  Classificação
(sorting), Ordenação (ranking) e Descrição. São quatro as situações fundamentais e mutuamente
excludentes  das  preferências  do  tomador  de  decisão:  Indiferença  (I),  Preferência  Estrita  (P),
Preferência fraca (Q) e Incomparabilidade (R ou RC), o autor ainda complementa com relação a
estrutura de preferência, tem-se: Ordem completa, Pré-ordem completa, Quase-ordem e Ordem
de intervalo, Pré-ordem parcial, Pseudo-ordem.

Alguns autores demonstram suas classificações para os métodos de AMD (ver tabela 1).

Nº [Almeida 2013] [Pardalos  et  al.
1995]

[Gomes et al. 2012] [Vincke 1992]

1 Método  de  Critério
Único;

Programação
Matemática
Multiobjetivo;

Primeiro Grupo
a) Escola Americana;
b) Escola Francesa;
c) Métodos Iterativos;
d) Híbrida; 
e) Outras Escolas.

Teoria  de
Utilidade
Multiatributo;

2 Método  de
Sobreclassificação
(Outranking,
Surclassment);
superação,  prevalência
ou subordinação;

Teoria da Utilidade
Multiatributo
(MAUT);

Segundo grupo; Os Métodos de
Subordinação;

3 Métodos Interativos. Método  de
Sobreclassificação
(outranking);
superação,

Terceiro Grupo. Os  Métodos
Iterativos.
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prevalência  ou
subordinação;

4 Abordagem  de
Desagregação  de
Preferências.

Tabela 1

Os  principais  métodos  de  AMD  são:  MAUT  [Keeney  and  Raiffa  1993],  SMART
[Edwards and Barron 1994], AHP (Saaty), MACBETH [Bana et al. 1995], PROMÉTHEÉ [Brans
and Vincke 1985], TODIM [Gomes and Others 2009], UTADIS [Devaud et al. 1980] e métodos
ELECTRE [Bouyssou and Roy 1993].

Para  completar  o  assunto,  temos  os  tipos  de  critérios  utilizados  no  AMD:  Critérios
verdadeiros, semi-critério, critério de um intervalo e pseudo-critério. Os métodos de superação
também podem ser  chamados  de  sobreclassificação,  prevalência  ou  subordinação em síntese
[Gomes et al. 2012].

Método ELECTRE TRI

O  Método  ELECTRE  TRI  caracteriza-se  por  tratar  de  problemas  específicos  de
classificação ordenada. Ou seja: dado um conjunto A de alternativas, associá-las a um conjunto
de classes ordenadas C = [C1, C2, ...... Cn].

Isso é feito considerando o desempenho de A à luz de um conjunto de critérios F = [g1, g2,
..., gm]. Um conjunto formado por (p+1) classes, delimitadas por p limites de classes. Uma classe
genérica Ch é delimitada por um limite inferior bh e um limite superior bh-1.

Segundo  [Yu 1992] e  [Mousseau  et  al.  2000],  esse  método integra  funções  que  dão
suporte  ao  tomador  de  decisão  no  processo  de  preferência  e  reduzem  o  esforço  cognitivo
requerido na fase de modelagem.

Relação de subordinação no ELECTRE TRI

A relação  de  subordinação  é  construída  para  tornar  possível  a  comparação  de  uma
alternativa  a com um limite padrão bh. A afirmação de que  aSbh, significa que “a não tem um
desempenho pior do que o limite bh”.

Na validação da afirmação aSbh devem-se verificar duas condições:

 Concordância: para que  aSbh (ou bhSa) seja aceita, uma maioria suficiente de critérios
deve ser a favor desta afirmação.

 Não-discordância: quando na condição de concordância esperada, nenhum dos critérios
na minoria deve se opor à afirmação aSbh (ou bhSa).

Os seguintes passos são seguidos na obtenção da relação de subordinação:

 Computar o índice de concordância parcial cj(a, bh) e cj(bh, a),
 Computar o índice de concordância global c(a, bh),
 Computar o índice de discordância parcial dj(a, bh) e dj(bh, a),
 Computar a relação de subordinação fuzzy conforme o índice de credibilidade (a,bh),
 Determinar um plano de corte  ,  referente a relação fuzzy para obter uma relação de

subordinação. Isto é: se (a,bh) ≥  => aSbh.
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O  grau  de  credibilidade  da  relação  de  subordinação  (a,  bh)  expressa  com  que
intensidade se pode “acreditar” que “a subordina bh” de acordo com o índice de concordância
global cj(a, bh) e com o índice de discordância dj(a, bh).

A relação de subordinação fuzzy S é obtida com base em um nível de corte . Esse nível
é considerado como o menor valor do índice de credibilidade compatível com a afirmação de que
“a subordina bh”. Isto é: aSbh se e somente se (a, bh) ≥ .

Procedimentos de classificação

O  ELECTRE  TRI  classifica  as  alternativas  seguindo  dois  passos  consecutivos:
construção  de  uma  relação  de  subordinação  S,  que  caracteriza  como  as  alternativas  são
comparadas aos limites das classes; e, exploração (através de procedimentos de classificação) da
relação S.

A regra do procedimento de exploração é realizada para analisar o modo em que uma
alternativa a é comparada com os limites padrão determinados para a classe na qual a deve ser
enquadrada. Dois procedimentos de classificação são avaliados.

O procedimento de classificação descendente é descrito a seguir:

 Compare a sucessivamente com bi, para i = p, p – 1, ..., 1.
 Encontre um bh que seja o primeiro limite tal que aSbh 
 Classifique a na classe Ch+1. Ou seja: na Classe limitada inferiormente pelo limite bh.

O procedimento de classificação ascendente é descrito a seguir:

 Compare a sucessivamente com bi, i = 1, 2, ..., p.
 Encontre o primeiro bh para o qual bh > a
 Classifique a na classe limitada superiormente por este limite. Ou seja: classifique a na

classe Ch.

Sendo  estes  dois  procedimentos  diferentes,  consequentemente,  pode  ocorrer  a
classificação de algumas alternativas em diferentes classes, pois: o procedimento otimista tende a
classificar as alternativas em classes mais altas; o procedimento pessimista tende a classificar as
alternativas nas categorias mais baixas.

No  caso  do  ELECTRE  TRI,  uma  divergência  entre  estas  classificações  indica  uma
incapacidade do sistema em comparar a alternativa a algum dos perfis das classes de equivalência
utilizadas.

Tradicionalmente,  considera-se  que  essa  incapacidade  pode  ser  causada  tanto  por
incoerência do avaliador, quanto do modelo de classificação (incluindo o conjunto de critérios)
ou pelo sistema de coleta de dados. A divergência das classificações é comum em situações em
que haja critérios conflitantes (por exemplo: qualidade e tempo), sendo neste caso inerente ao
problema e não devendo ser considerada como uma falha na modelagem.

Assim,  quando  ocorre  divergência  entre  as  classificações  pessimista  e  otimista,  o
classificador deve adotar uma das duas classificações de acordo com o seu perfil: (mais exigente
ou menos exigente). Para futuros detalhes do conceito e do algoritmo deste método, veja  [Yu
1992],  [Bouyssou and Roy 1993],  [Bouyssou and Roy 1993] ,  [Mousseau and Dias 2004] e
[Figueira et al. 2005, 2010].
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Caso de estudo 

A região metropolitana de Fortaleza é composta por 15 municípios (ver mapa 1), inserida
nesta região metropolitana está a cidade de Fortaleza, caso de estudo. O prefeito da cidade tem
realizado um trabalho de levantamento e cadastro dos dados pertinentes as ZEIS,  através do
PLHISFOR – Plano Local de Habitação de Interesse Social de Fortaleza e a base de dados foi
disponibilizada  pelo  IPLANFOR  –  Instituto  de  Planejamento  de  Fortaleza,  possuindo  127
registros  sobre  as  ZEIS,  estes  registros  estão  no  formato  espacial  e  representado através  de
polígonos  (ver  mapa  2).  Este  mapa,  apresenta  as  principais  vias  em  conjunto  das  ZEIS,
delimitada pela área da cidade de Fortaleza e apresenta uma divisão estrutural de seis secretarias
regionais e mais uma centro.

Região Metropolitana de Fortaleza

Mapa 1

Cidade de Fortaleza

Mapa 2
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A localização geográfica das ZEIS (ver mapa 3) e a lista de atributos disponibilizados no
banco  de  dados  do  IPLANFOR (ver  tabela  2).  Diante  dos  atributos  disponibilizados,  foram
selecionados 7 (sete) que serviram como critérios do caso de estudo. Os atributos selecionados
são:  (área_m2,  densidade,  num_imov,  renda_med,  dom_munic,  dom_partic,  a_vazios),
considerados como critérios: (Área, Densidade, Número de Imóveis, Renda, Domínio Municipal,
Domínio Particular, Área Vazias). Estes critérios serão abordados neste estudo.

As ZEIS são classificadas em 3 (três) tipologias instituídas no Plano Diretor, ou seja, as
45 (quarenta e cinco) ZEIS 1 (ZEIS de Ocupação), as 56 (cinquenta e seis) ZEIS 2 (ZEIS de
Conjuntos, Mutirões e Loteamentos irregulares) e as 34 (trinta e quatro) ZEIS 3 (ZEIS de Vazio).

ZEIS da cidade de Fortaleza

Mapa 3

A equipe de Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC do IPLANFOR, realizou
um trabalho conjunto com os órgãos internos e externos da prefeitura municipal de Fortaleza e
disponibilizou os dados para o caso de estudo. A tabela 2 demonstra todos os atributos da base de
dados.

Critérios

Tabela 2
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O governo municipal demonstrou interesse em realizar o caso de estudo para classificar /
ordenar as ZEIS com o intuito de conceber os parâmetros de urbanização e realizar a tomada de
decisão  quanto  à  ZEIS  que  serão  estudadas  conforme  apresentação  da  classificação  nas
categorias.

Elicitação dos parâmetros

As preferências do tomador de decisão foram obtidas de forma verbal [Dias et al. 2002],
para a utilização do método ELECTRE TRI neste trabalho de classificar as alternativas conforme
as  categorias  predefinidas,  são  categorizadas  da  seguinte  maneira:  Categoria  1  –  Baixa
adequação,  Categoria  2  –  Média  adequação,  3  – Moderada adequação e  Categoria  4 – Alta
adequação. 

O método avaliará a adequação de acordo com os múltiplos critérios considerados pela
comparação de cada profile das categorias, a fim de classificar as ZEIS mais adequadas para os
estudos  dos  parâmetros  urbanísticos,  com  os  valores  dos  parâmetros  subjetivos  sendo
especificado por especialistas, legislação e outros estudos. 

Os parâmetros subjetivos mais importantes são compostos por três perfis de referência
(B1,  B2 e  B3).  O  parâmetro  B3 de  referência  define  o  conjunto  de  valores  dos  critérios  de
desempenho que separam a adequação moderada da alta, o B2 de referência define o conjunto de
valores dos critérios de desempenho que separam a adequação média da moderada, enquanto o B 1

define os limites de referência que separam a adequação Baixa da Média.

Outros parâmetros subjetivos são: os três limiares indiferença, preferência e veto, que
podem ser associados a cada critério e estes parâmetros foram todos considerados iguais pelo
tomador de decisão, entretanto, o parâmetro pesos foi preferido de acordo com a tabela 3. 

Os critérios considerados estão presentes na tabela 3.

Critérios Área Densidade
Domínio
Particular

Domínio
Municipal

Número de
Imóveis

Renda
Área
Vazias

Custo Min Max Min Max Min Max Max
Unidade M2 Hab/M2 M2 M2 Unitário Salário M2

Pesos 5 20 5 35 15 10 10

Classes
b1 100000 0,02 50000 600 300 2,5 1000
b2 60000 0,03 30000 5300 750 3,0 8000
B3 20000 0,04 10000 10001 1200 3,5 15000

Nível de corte 0,55  
Indiferença 5 5 5 5 5 5 5
Preferencia 15 15 15 15 15 15 15
Veto 20 20 20 20 20 20 20
Tabela 3

Foi utilizado o servidor de algoritmos [Alçada-Almeida 2013] para obtenção dos 
resultados das categorias e o aplicativo QGis [QGIS Development Team 2013], para exibir os 
mapas.
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Análises de Sensibilidade

Começamos a utilização do método por aplicar a classificação dos polígonos para os dois
cenários  Otimista  e  Pessimista.  Se os  resultados obtidos  na classificação são os mesmos em
ambos os cenários, isto significa que podemos utilizar estes locais na categoria particular, e assim
a  sua  classificação  é  obtida  independentemente  da  localização  da  ZEIS  dentro  deste  local
adequado. No final, as alternativas mais adequadas são identificadas nos mapas (4 e 5). 

Pessimista

Mapa 4

Otimista

Mapa 5

Foram detectadas 4 ZEIS mudando de categoria do cenário pessimista para otimista.
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Conclusão

Este trabalho apresentou uma abordagem multicritério para a classificação das ZEIS. Os
resultados  obtidos  demonstram  que  esta  é  uma  alternativa  que  pode  ser  considerada  no
tratamento deste tipo de problema. Este trabalho torna-se inédito no Brasil e com impacto social
elevado para  as  comunidades  mais  carentes  do  nosso  país.  Esta  é  a  contribuição  central  do
presente trabalho.

Os dados utilizados na construção da aplicação aqui reportada foram obtidos de forma
direta junto ao especialista no problema abordado, após a extensa leitura do valioso trabalho
realizado pelo órgão competente. No entanto, mesmo com estas características, trata-se de uma
modelagem particular e, sendo assim, ressalta-se, que os resultados são particulares e não devem
ser extrapolados para situações distintas da investigada. O ponto a ser destacado é que a opção
pelo ELECTRE TRI, em detrimento do emprego de outros métodos multicritérios deve-se ao fato
de que este é um método nativo para o tratamento de classificação ordenada.

No futuro esta pesquisa poderá expandir para aplicação de outros problemas reais, em
outros contextos. Esta metodologia pode ser expandida para o domínio de tomada de decisão em
grupos por considerar a opinião de grupos mais diversificada. Como apresentado em [Silva et al.
2014] a limitação da linguagem no ambiente comercial, podemos construir ou reprogramar em
outras linguagens de desenvolvimento de aplicações em ambiente com informações espaciais.
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