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RESUMO 

 

A violência é um tema crescente na sociedade e que afeta significativamente a vida das 

pessoas. A segurança pública visa mitigar a violência existente em um determinado local 

através de diferentes estratégias, tornando visível a necessidade de ferramentas que possam 

auxiliar na formulação dessas estratégias. É importante ressaltar também, que em uma mesma 

cidade, os níveis de violência podem variar de acordo com as características do meio 

ambiente e isso deve ser levado em consideração no uso destas ferramentas. Este trabalho 

apresenta um modelo para classificar as Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH) da 

cidade do Recife segundo o seu nível de segurança, considerando fatores sociais e 

demográficos. Dentre os modelos que podem ser usados apoiar essa classificação, se 

destacam os métodos de Apoio Multicritério à Decisão. Então, o objetivo desta dissertação é 

apresentar uma sistemática multicritério para problemas de classificação. As abordagens 

Dominance-bases Rough Set Approach e Generalized Regression with Intensities of 

Preference foram usadas para a apresentação da proposta. A sistemática foi aplicada em um 

estudo de caso para classificar as UDH’s na cidade do Recife. Os resultados fornecidos 

classificaram as UDH’s em cinco diferentes níveis de segurança. Uma posterior análise de 

sensibilidade permitiu avaliar a influência de um subconjunto de fatores, bem como as 

mudanças que ocorreram nas classificações de cada UDH conforme as modificações 

realizadas. 

 

Palavras-chave: Segurança pública, Apoio Multicritério à Decisão, Criminalidade. 
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ABSTRACT 

 

The violence is a growing issue in society that affects significantly people's lives. Thus, 

the public safety aims to mitigate the violence that exists in a particular location through 

different strategies, making visible the need for tools that can assist in the formulation of these 

strategies. It is also important to note that in one city, the levels of violence may vary 

according to the characteristics of the environment and this should be taken into consideration 

in the use of these tools. This paper presents a model to classify Human Development Units 

(HDU) in Recife according with their security level, considering social and demographic 

factors. Among the models that can be used to support this classification, are highlighted the 

methods of Multicriteria Decision Aid. So the goal of this dissertation is to present a 

systematic approach to multicriteria classification problems. The approaches Dominance-

bases Rough Set Approach and Generalized Regression with Intensities of Preference were 

used for the submission of the proposal. The proposed methodology was applied to a study 

case to classify HDU's in Recife. The provided results classified the HDU's in five different 

security levels. A further sensibility analysis allowed to evaluate the influence of a factors 

subset as well as the modifications that occurred in the classifications of each HDU according 

to the changes made. 

 

Keywords: Public safety, Multicriteria Decision Aid, Crime. 
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1 INTRODUÇÃO 

A questão da violência no Brasil é algo bastante discutido tanto em meios de 

comunicação de massa como em ambientes interpessoais, sendo um receio para a maioria dos 

cidadãos de nossa sociedade, visto o medo de ser mais uma vítima da violência.  

Portanto, é importante conhecer o comportamento da violência no país. Assim, é 

importante destacar como a questão da segurança é percebida pelas pessoas. Segundo 

Pogarsky et al. (2004) essa questão de como alguém se sente seguro muda em função do 

tempo, além de que outros fatores interferem nessas mudanças de como perceber a segurança, 

ou, mesmo o medo de sofrer um ato violento. A percepção pode estar condicionada a 

diferentes variáveis, como o contexto que se é observado em um bairro, por exemplo (Kim et 

al., 2013). 

Já Apel (2013) levanta que esta percepção sobre segurança está associada com a questão 

da punição dentro de uma sociedade. Assim, se em uma sociedade há grandes de chances de 

haver punição contra a violência, a pessoa irá se sentir segura, com baixo risco de percepção 

sobre a questão da violência. 

No Brasil, violência e criminalidade são temas cada vez mais discutidos, visto que na 

medida em que as sociedades se desenvolvem, esses dois fatores crescem em conjunto, 

atingindo diferentes segmentos da população. Assim, estudos são necessários para discutir 

estratégias mais eficazes para a prevenção e intervenção na criminalidade (Ramão & Waldi, 

2010). 

Atualmente, é comum ser noticiado a violência provocada por jovens, que ao invés de 

estarem dentro de uma sala de aula, estão entrando em uma vida de crimes e na maioria das 

vezes sem volta. Para Araújo Júnior (2002) o problema da criminalidade ocorre com maior 

frequência entre os jovens, em que fatores como renda e desemprego influenciam fortemente. 

Portanto, a redução de crimes violentos se dará a partir do momento em que os governos 

oferecerem melhores oportunidades de emprego no mercado legal e combaterem a ida dos 

jovens para os setores marginais da sociedade. 

Mesmo assim, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece como dever 

do Estado e dos governos atuar no combate à violência e criminalidade através das forças de 

segurança pública que são representados pelos diferentes órgãos policiais e que utilizam 

medidas para proteger a sociedade, mantendo a ordem e o bem estar da população (Brasil, 

1988). 
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Assim, compreender a situação da segurança em uma sociedade é fundamental para o 

uso de estratégias no combate aos crimes, através do fornecimento de soluções que possam 

auxiliar na decisão dessas estratégias. 

Em uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com 

o objetivo de avaliar a sensação de insegurança da população brasileira, os entrevistados 

foram questionados sobre o medo de serem assassinados. Em uma escala de “Nenhum medo” 

até “Muito medo” a média, levando em consideração as cinco regiões do Brasil, foi de 77,5% 

possuírem “Muito medo”, 12,76% sentirem “Pouco medo” e 9,74% apresentarem “Nenhum 

medo”. 

Outro ponto importante são os assassinatos ocorridos no país. De 1980 a 2010, os 

homicídios no Brasil passaram de 13.910 para 49.932, respectivamente e que correspondem a 

um aumento de 259% e no total equivalem a 1.091.125 de homicídios. Apesar de tudo, a 

população brasileira também cresceu, porém não impediu que a taxa de homicídios para cada 

100 mil habitantes passasse de 11,7 em 1980 para 26,2 em 2010 (Waiselfisz, 2012). 

Em Waiselfisz (2005) é apresentada uma comparação com os homicídios no Brasil com 

as mortes resultantes de grandes conflitos armados ocorridos na segunda metade da década 

passada. Ainda segundo esse autor, dos 12 maiores conflitos ocorridos no mundo entre 2004 e 

2007, foram registradas 169.574 mortes diretas, enquanto que no Brasil, país que não possui 

guerras civis, conflitos religiosos, étnicos ou raciais, ocorreu 192.804 homicídios. 

Ainda segundo a pesquisa realizada pelo Ipea, os residentes da região Nordeste foram os 

que apresentaram maior medo de serem assassinados. Nesta região, 85,8% dos entrevistados 

afirmam ter muito medo de serem mortos por uma terceira pessoa. Somente em 2009 foram 

registrados 29,3 homicídios dolosos/100 mil habitantes nos estados nordestinos. Nesta região 

também é verificada a menor média de gastos per capita com segurança pública (R$ 139,60 

por habitante). 

Segundo Waiselfisz (2012), no inicio da década de 2000, o estado de Pernambuco 

apresentava o maior nível de violência do país, com 54 homicídios em cada 100 mil 

habitantes. Contudo, em 2010 houve uma queda de 28,2%, passando para a quarta colocação 

dentre os estados da federação. 

Em um estudo apresentado por Rique (2005) a cidade do Recife apresentou os maiores 

índices de criminalidade no período de 1980 a 2002. O maior índice de crescimento nos 

assassinatos nesta Unidade da Federação (UF) ocorreu entre as décadas de 1980 a 1990. E no 

período de 1999 a 2002, o número de homicídios apresentou decréscimos sistemáticos. O 



Capítulo 1 Introdução 

 

 3 

autor também expõe a taxa de homicídios no ano de 2003 em 61,63 para cada 100 mil 

habitantes. Todavia, Waiselfisz (2012) mostra que houve uma queda para 48 assassinatos para 

cada 100 mil habitantes em Recife somado ainda a Região Metropolitana, composta por mais 

13 municípios em 2010. 

Então, diferentes fatores podem estar presentes nos motivos que geram a violência. Em 

contrapartida, tanto ações corretivas como preventivas, podem ser usadas para combater o 

aumento da criminalidade. Dentre estas ações se destacam planos de combate ao tráfico de 

drogas, políticas de desarmamento, ações estratégicas de governo, entre outras. No caso do 

Estado Pernambuco o Pacto pela Vida foi um dos planos adotados pelo Governo do Estado 

para coibir as ondas de violência. 

É importante salientar que qualquer decisão tomada, no âmbito da violência pública, é 

norteada por diferentes critérios que afetam na escolha. Isso é demonstrado por estudos que 

relacionaram a violência na sociedade com diferentes fatores, sejam sociais ou econômicos 

(Beato, 2000; Entorf & Spengler, 2000; Soares, 2006; Zaluar, 2007). Portanto, torna-se 

evidente fornecer uma informação que englobe esses critérios simultaneamente é relevante 

para compreender as questões que impactam na violência. 

Neste cenário, os modelos de apoio à decisão podem ser utilizados para classificar 

diferentes alternativas como uma maneira de auxiliar em uma tomada de decisão futura diante 

de estratégias de combate a violência. Portanto, este estudo é motivado pela necessidade em 

propor novas informações que possam ser usadas para apoiar decisões no setor de segurança 

pública, baseado no uso de modelos de Apoio à Decisão Multicritério (AMD). 

1.1 Justificativa 

A questão do combate à violência é crucial para o desenvolvimento de uma sociedade. 

Isto implica no uso de ações do governo que combater os problemas da violência. Todavia, o 

uso de estratégias que previnam ações violentas é mais importante ainda. São ações 

preventivas aquelas que visam fornecer maiores oportunidades de emprego, eliminar o tráfico 

de entorpecentes e melhorar as condições de ensino básico para crianças e jovens de baixa 

renda. 

Utilizar informações que possam ser usadas para aplicar ações estratégicas, também 

pode ser uma solução no sentido de reduzir os gastos públicos gerados pela falta de 

segurança. Segundo Pereira Filho et al. (2010) o setor público apresenta crescentes gastos 

com a violência e a criminalidade, com ênfase para o setor de saúde, de assistência social às 
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vítimas e familiares, além de gastos com o próprio setor de segurança pública e de justiça, o 

que resulta na inviabilização de outros investimentos sociais ou mesmo de infraestrutura 

dentro de uma cidade.  

A preocupação que se tem com esse assunto e as estatísticas policiais geraram diferentes 

estudos em distintas áreas do conhecimento em volta dos fatores que resultam na violência, 

culminando em uma vasta literatura sobre esse fenômeno complexo (Batella & Diniz, 2010). 

O uso dos dados policiais em análises espaciais permite visualizá-los através de outra 

perspectiva, além da realizar interações com diferentes ferramentas para apoiar o processo de 

decisão. Para Batella & Diniz (2010) a componente espacial para o estudo da criminalidade é 

importante para poder identificar padrões específicos em sua distribuição espacial. 

Para Lin (2009) a polícia tem como missão combater os crimes na linha de frente e uma 

das estratégias básicas é o enfrentamento direto contra o crime e tendo como resultado 

esperado a sua redução através do número de efetivo policial. Todavia, Zaluar (2007) afirma 

que são diversos os fatores que interferem na criminalidade, portanto somente o uso da força 

ostensiva não seria solução. 

Por isso, o uso de diferentes estratégias que agreguem distintos critérios para tomar 

algum tipo de solução pode ser avaliado como forma para combater a violência. Além, de ser 

uma proposta que engloba fatores que precisam ser equilibrados entre si para atender a 

sociedade de maneira satisfatória, sendo uma medida preventiva no combate a criminalidade. 

Portanto, o estudo é justificável por trabalhar com uma proposta que vise o auxilio 

através de informações, com base em uma sistemática multicritério, para a identificação de 

áreas que apresentem a necessidade de uma atenção especial no sentido de combater a 

violência. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo desta dissertação é apresentar uma sistemática multicritério para problemas 

de classificação e, em seguida, utiliza-la para classificar as áreas de uma cidade em níveis de 

segurança, para demonstrar quais necessitam de demanda por ações de segurança, 

considerando um conjunto de fatores sociais e demográficos como fatores entrada para o 

problema. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Construir a sistemática multicritério para problemas de classificação; 

 Levantar os fatores de forma geral que possam ser usados para classificar 

diferentes áreas de uma cidade em relação à violência; 

 Fazer um estudo de caso para a cidade do Recife – PE como forma de ilustrar a 

viabilidade do modelo; 

 Avaliar a aplicação da sistemática para o estudo de caso presente. 

1.3 Estrutura da dissertação 

A dissertação está estrutura em seis capítulos: 

O Capítulo I apresenta uma contextualização acerca do tema Segurança Pública e 

algumas questões relevantes e necessárias neste capítulo introdutório, seguido pelos Objetivos 

geral e específicos do trabalho. 

O Capítulo II aborda o Referêncial teórico no qual o estudo está fundamentado para a 

construção da sistemática que será apresentada. São versados os temas sobre Apoio 

Multicritério à Decisão, uma visão geral sobre Rough Set Theory e sua aplicação para 

problemas de classificação, Robust Ordinal Regression, questões sobre Segurança Pública e 

um levantamento acerca da criminalidade.  

No Capítulo III é exibido a pesquisa bibliográfica a respeito dos trabalhos mais 

relevantes sobre os assuntos abordados para realizar o estudo de caso. São abordados os 

estudos realizados envolvendo Segurança Pública e o uso de Sistemas de Informação 

Geográficas. 

Capítulo IV apresenta a sistemática multicritério que será proposta. É paresentada aa 

metodologia usada para o trabalho, versando a respeito da coleta dos dados e dos demais 

procedimento usados. Em seguida é apresentada a proposta realizada, baseadas em dois 

métodos multicritério.  

O Capítulo V fará uma aplicação da sistemática multicritério para problemas de 

segurnça pública. Para fazer uma classificação das UDH’s na cidade do Recife. 

Posteriormente, foi feita uma análise de sensibilidade para checar as mudanças e de como elas 

alteram a recomendaçã final.. 

Finalmente, o Capítulo VI apresenta as considerações finais acerca do modelo proposto 

e da aplicação numérica que foi realizada para uma situação de segurança pública. Também, 
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são comentadas as limitações que o trabalho apresentou e a necessidade de fazer trabalhos 

futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO PARA A SISTEMÁTICA PROPOSTA 

Este capítulo objetiva apresentar o embasamento teórico para este trabalho sobre os 

assuntos que serviram de suporte a formulação do modelo e uma revisão da literatura sobre os 

temas abordados. A primeira seção trata do tema multicritério para apoio à decisão, exaltando 

suas características mais relevantes. Em seguida são abordados os temas que servem de base 

para a proposição do modelo. Os conceitos sobre Dominance-bases Rough Set Approach 

(DRSA) e Generalized Regression with Intensities of Preference (GRIP), apresentando os 

pontos mais importantes e as terminologias que foram usadas ao longo do estudo. 

Ao fim, será feita uma exposição sobre a revisão dos trabalhos que abordam sobre o 

tema RST e DRSA e que mostram a motivação do trabalho. 

2.1 Apoio Multicritério à Decisão 

No cotidiano, as pessoas sempre tomam algum tipo de decisão, mesmo de forma 

inconsciente. Nas decisões, existe sempre a possibilidade de escolha de certas opções e há 

fatores que influenciam nestas escolhas. Então, em situações complexas de tomada de 

decisão, em que é necessário fazer pelo menos uma escolha atendendo a diferentes critérios 

conflitantes entre si, têm-se um problema de decisão multicritério (Almeida, 2011; Almeida, 

2013).  

Vincke (1992) destaca a importância do assunto Multiple Criteria Decision Making 

(MCDM) em aplicações da vida real, tendo destaque para as áreas de Pesquisa Operacional e 

Teoria da Decisão. É também importante esclarecer que o objetivo da análise multicritério é 

fornecer ao decisor uma ferramenta que o auxilie na decisão de diferentes pontos de vistas, 

muitas vezes contraditórios, enfatizando que uma solução não será simultaneamente a melhor 

para todos os critérios, ou seja, não haverá o ótimo como resultado final (Belton & Stewart, 

2002; Vincke, 1992).       

Para Belton & Stewart (2002) o termo MCDM se refere à situação na qual é necessário 

tomar uma decisão, quando se possui vários critérios que a afetam. Ainda segundo os autores, 

a tomada de decisão engloba um conjunto de ações que irão se destacar em função dos 

critérios, ocorrendo um “balanceamento” entre estes. Mais recentemente, Almeida (2011) 

afirma que nos problemas de decisão deve-se usar um método para apoiar o processo 

decisório, e que deve ficar claro na situação quais os objetivos que estão presentes, 
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relacionando-os com múltiplos critérios, ou, atributos. O autor também destaca que deve ser 

definida a estrutura de preferências do decisor. 

Já Roy (1996), esclarece o processo de apoio à decisão como um conjunto de etapas, 

que nem sempre são totalmente formalizadas. Esse apoio à decisão é uma atividade em que 

uma pessoa utiliza um modelo, não necessariamente formalizado, para auxiliar na obtenção de 

elementos que respondam as questões levantadas pelos stakeholders do processo decisório 

(Roy, 1996). Notoriamente, para este autor, o processo de decisão envolve diferentes atores 

que participam da situação. 

Nos problemas MCDM, também é observado que há a questão da subjetividade 

presente para todo decisor, referente em como avaliar cada critério. O MCDM não irá excluir 

esta subjetividade do julgamento, mas irá ajudar a superar as questões referentes às questões 

de compensações entre critérios (Belton & Stewart, 2002). Roy (1996) afirma também, que as 

diferentes pessoas envolvidas no processo possuem diferentes objetivos e sistemas de valores 

conflitantes, logo o resultado não beneficiará a todos. Portanto, é importante destacar na visão 

deste autor, que no apoio à decisão quase sempre é necessário identificar um único 

stakeholder, que pode ser um indivíduo, uma entidade, ou, uma comunidade. 

Outro ponto de destaque é a questão da incerteza presente nas variáveis escolhidas para 

compor o modelo, ou seja, se as consequências das alternativas serão determinadas de forma 

probabilística. Por outro lado, há situações em que as consequências são conhecidas com 

certeza, assumindo assim, um modelo determinístico, mesmo que haja questões duvidosas na 

análise em conjunto dos vários objetivos (Almeida, 2011; Keeney & Raiffa, 1999).    

Finalmente, Almeida (2013) comenta da vasta quantidade de métodos existentes na 

literatura MCDM e dos cuidados necessários que se deve ter na hora de definir um 

procedimento. Além disso, em função da grande quantidade de métodos, existem diferentes 

formas de classificação. Segundo Almeida (2013) e Vincke (1992) os métodos podem ser 

divididos em três categorias. 

A primeira consiste nos métodos de critério único de síntese, denominados desta forma, 

porque agregam os critérios em uma única função de síntese e que deve ser “otimizada”. Os 

estudos são voltados para condições matemáticas de como agregar os critérios, criando uma 

forma em particular da função através da construção do modelo. Destaca-se nesta categoria a 

Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT – Multi-attribute Utility Theory), os métodos 

SMARTS (Simple Multi-attribute Rating Technique using Swings) e SMARTER (Simple 

Multi-attribute Rating Technique Exploiting Ranks) e o VIP analysis (Variable 
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Interdependent Parameters) (Dias & Clímaco, 2000; Edwards & Barron, 1994; Keeney & 

Raiffa, 1976). 

A segunda categoria são os métodos chamados de Sobreclassificação (Outranking) e 

que consiste em basicamente duas etapas. Na primeira, são construídas relações de 

sobreclassificações, que são o estabelecimento das preferências do decisor. Em seguida um 

algoritmo é usado para explorar essas relações. Tem destaque os métodos da família 

ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Réalité) e PROMETHEE (Preference 

Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations) (Belton & Stewart, 2002). 

A última categoria são os métodos iterativos e que estão associados a problemas tanto 

discretos, como contínuos. Outra característica é a alternância de passos matemáticos 

(gerando soluções de compromisso), com passos de diálogo (onde são coletadas informações 

de preferência do decisor). É também um que tema sempre é relacionado com Programação 

Matemática Multi-objetivo (Almeida, 2011; Belton & Stewart, 2002). 

2.2 Componentes do MCDM 

Nos problemas MCDM alguns componentes estão sempre presentes e são fundamentais 

para se chegar a um resultado. Almeida (2013) define formalmente e de forma simples e 

eficaz as alternativas, ou, ações, os critérios e as consequências resultantes. 

O conjunto de alternativas são as opções disponíveis para o decisor efetuar uma tomada 

de decisão, podendo ser expressa a seguir. 

A = {a1, a2, a3,...,ai} 

Englobando até a i-ésima alternativa e que podem estar contidas em um conjunto 

contínuo, ou, discreto.  

Em algumas situações, nem sempre é possível definir totalmente o conjunto A de 

alternativas em um primeiro momento, sendo que a definição de todas as alternativas pode 

ocorrer de forma progressiva (Vincke, 1992). Roy (1996) e Vincke (1992) propõem algumas 

definições para caracterizar as ações de um conjunto A. 

 Atual: uma ação completamente entendida, executável e sem interesse de mudá-la 

durante o processo; 

 Evolutiva: uma ação que pode mudar durante o processo em virtude de alguns 

resultados intermediários que surgem no processo; 

 Simulada: corresponde a uma ação idealizada, não totalmente elaborada, ou, 

hipotética; 
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 Não realista: uma ação que satisfaça a todos os critérios de C, dando uma base para o 

entendimento e discussão do problema, mas que não existe na prática; 

 Globalizada: cada elemento de A exclui os demais; 

 Fragmentada: o resultado depende de um conjunto de alternativas de A. 

Os critérios são os fatores que afetam o processo de tomada de decisão e devem atender 

propriedades como a exaustividade e a não redundância. Sendo expressos como um vetor. 

C = {c1, c2, c3,...,cj} 

Em que cj é j-ésimo critério do conjunto de critérios. Quando combinados, há a 

consequência expressa por pij, que é a consequência da i-ésima alternativa combinada com o 

j-ésimo critério. 

Em seguida, Almeida (2011) complementa que após a definição das alternativas e 

critérios, é necessário fazer a avaliação intra-critério, ou seja, avaliar a alternativa i em relação 

à alternativa j, gerando uma nova matriz, com os valores das consequências. Posteriormente 

uma avaliação inter-critério, em que ocorre o julgamento da combinação dos diferentes 

critérios, em que estes são agregados. Neste momento deve-se escolher um método MCDM. 

Outro ponto fundamental são os atores do processo de decisão, que são aqueles que 

participam e podem influenciar na tomada de decisão. Entretanto, como comentado 

anteriormente, na condução deste estudo será identificado somente um stakeholder que 

participa no processo de julgamento. Para Roy (1996) este ator é o chamado decisor, que é 

aquele que avalia os objetivos possíveis, expressa suas preferências pelas alternativas e tem 

interesse na evolução do processo de tomada de decisão. Todavia, isto não exclui totalmente a 

opinião, as estratégias e as preferências dos outros participantes (Roy, 1996).   

Outra figura presente é o analista de decisão. Esse ator, segundo Roy (1996) é 

comumente um especialista, ou, um profissional, como: engenheiro de design de sistemas, um 

analista de sistema, profissional de pesquisa operacional, economista, estatístico, etc. Almeida 

(2011) define esse ator como aquele que fornece um suporte metodológico para o decisor, 

dando as bases para o entendimento do problema. O sucesso do problema será alcançado, 

quando o analista souber usar os recursos disponíveis para a construção do modelo, 

formulação ideal do problema, uso correto dos dados e escolha da abordagem operacional 

(Roy, 1996). Este autor, também, destaca o fato de que o analista não deve impor seu sistema 

de valor, mas recomendar e explicar o processo de tomada de decisão. 

Os outros dois atores são o Cliente e o Especialista. Segundo Almeida (2011) e Roy 

(1996) o cliente é o intermediário entre o Decisor e o Analista, exercendo o papel de contratar 
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o Analista para o decisor, ou mesmo, ser um representante do Decisor em determinadas 

situações. O Especialista é o responsável por conhecer o comportamento das variáveis 

estudadas e o ambiente que as influenciam, porém nem sempre este ator é citado na literatura 

MCDM (Almeida, 2011). 

2.3 Processo do MCDM 

Como todo o processo, o MCDM é constituído de diferentes fases que conduzem a um 

resultado. Para Belton & Stewart (2002) a constituição das fases dos problemas MCDM 

incorpora a questão de como estruturar um problema e sua resolução, os respectivos estágios 

são compostos, no geral pela: identificação do problema, ou, assunto, sendo alcançado com a 

estruturação do problema e construção e uso do modelo e determinação de um plano de ação. 

Ainda segundo os autores, este plano de ação pode ser a escolha de uma alternativa em 

particular, ou, um plano que vise monitorar o desempenho de um sistema. 

Na fase de Estruturação do Problema, presenciam-se alguns componentes básicos nos 

problemas MCDM. Os stakeholders que participam do processo definem as alternativas, as 

incertezas presentes para as variáveis selecionadas, os pontos chave do problema, fatores 

externos que podem interferir, restrições e estabelecimento dos objetivos. Na Construção do 

Modelo, é necessário especificar as alternativas, elicitar os valores e definir os critérios.  

 Na terceira fase, Uso do modelo, é realizada uma análise de sensibilidade com os 

resultados, análise robusta, geração de novas alternativas quando necessário, novas propostas 

e resumo das informações. Após estas etapas é gerado um plano de ação, ou, uma 

recomendação. A Figura 2-1 resume esse ciclo proposto pelos autores. 

 

Stakeholders

Alternativas

Incertezas

Pontos chave

Fatores externos

Restrições

Metas

Valores

Análise de sensibilidade e 

robustez

Geração de novas alternativas

Novas propostas

Resumo da informação

Especificação das alternativas

Elicitação de valores

Definição dos critérios

Estruturação do 

problema

Uso do modelo 

para informação 

dos resultados

Construção do 

modelo

Plano de ação
Identificação do 

problema

 

Figura 2-1: Fases do processo de um problema MCDM. Fonte: Belton & Stewart (2002). 



Capítulo 2 Referencial teórico para a sistemática proposta 

 

 12 

Outra abordagem, também usada para compreender os procedimentos de MCDM, é a 

proposta por Almeida (2011) que desenvolve um framework mais detalhado, abordando os 

diversos passos presentes no processo de MCDM, como a seleção dos critérios e o espaço das 

alternativas. O framework é dividido em 12 passos, focando na seleção do modelo pelo 

analista, conforme o avanço de cada passo. Os passos estão resumidos a seguir. 

 Passo 1: Identificação do decisor e dos demais atores do processo (analista, ator, 

especialista); 

 Passo 2: Identificar os objetivos do problema; 

 Passo 3: Definir os critérios pertinentes para o problema; 

 Passo 4: Estabelecer a estrutura do espaço das ações, definir o tipo de problemática na 

qual se está trabalhando e desenvolver o processo para se gerar as alternativas; 

 Passo 5: Identificar e avaliar as variáveis que não estão sob o controle do decisor, o 

que irá direcionar a uma abordagem probabilística, ou, determinística; 

 Passo 6: Constituir na modelagem das preferências do decisor, ou seja, como se 

comporta seus sentimentos em relação ao problema. Esta fase tem ligação direta com 

os Passos 7 e 8; 

 Passo 7: Consiste na avaliação intra-critério, em que as alternativas são avaliadas para 

cada critério, em que poderá ser definida uma função valor para ai em função de cj; 

 Passo 8: Efetuar a avaliação inter-critério, ou seja, agregar os diferentes critérios. O 

autor alerta, que dependendo da abordagem usada, não se pode simplesmente atribuir o 

valor de importância para cada critério; 

 Passo 9: Consiste na aplicação do método multicritério em função da problemática 

escolhida; 

 Passo 10: Realizar uma análise de sensibilidade com o resultado encontrado e também 

de robustez; 

 Passo 11: Analisar os resultados em conjunto com o decisor e elaborar uma 

recomendação; 

 Passo 12: Implementar a recomendação, caso aceita. 

2.4 Problemáticas em MCDM 

Durante o processo MCDM, é importante definir o tipo de problema com o qual se está 

lidando e definir como será a recomendação final para o decisor. Então, na literatura são 

verificados quatro tipos de problemáticas que indicam o tipo de recomendação final para o 
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decisor, sendo que o tipo de problemática pode estar associado a uma estratégia adotada 

durante a estruturação do problema, ou mesmo visando uma automatização do processo 

(Almeida, 2011; Roy, 1996). 

 Problemática de escolha (α): voltada para escolher a “melhor” alternativa, ou, um 

subconjunto de alternativas que poderão ser as “melhores”; 

 Problemática de classificação (β): o objetivo é classificar as alternativas em termos de 

categorias pré-definidas. Pode estar direcionada para simples classificações, (aceitar, 

ou, rejeitar) ou, classificações mais complexas dependendo do problema; 

 Problemática de ordenação (γ): busca uma ordenação das alternativas, que pode ser 

parcial, ou, completa nas classificações que contém as ações; 

 Problemática de descrição (δ): o problema consiste em descrever as ações e suas 

consequências, fazendo com que o decisor entenda, descubra e avalie melhor as ações. 

Belton & Stewart (2002) propõem mais dois tipos de problema. 

 Problemática de design: busca identificar e criar novas alternativas de decisão e são 

identificadas através das metas verificadas durante o processo MCDM; 

 Problemática de Portfólio: escolha de um subconjunto de alternativas a partir de um 

grande conjunto de possibilidades, levando em consideração as características de 

interação entre as ações e as consequências positivas e negativas destas interações. 

Visto que a proposta dessa dissertação se concentra em problemas de classificação, é 

necessário proporcionar algo mais direcionado para este tipo de problemática. Segundo 

Zopounidis & Doumps (2002) o problema de classificação pode ser dividido de duas formas. 

A primeira consiste em atribuir as alternativas a determinadas classes pré-definidas e que são 

nominais. Por outro lado, as classes pré-definidas irão apresentar uma ordem, em que as 

alternativas classificadas nas primeiras classes serão mais preferíveis em relação àquelas que 

foram alocadas nas classes mais inferiores.  

É importante destacar que exemplos de referências devem ser fornecidos através do 

decisor e que serão obtidos através de um processo interativo entre este ator e o analista de 

decisão, para poder construir uma recomendação final (Almeida-Dias et al., 2010; Almeida-

Dias et al., 2012; Figueira et al., 2013; Greco et al., 2002b; Mota & Almeida, 2012). 

Outro ponto importante neste tipo de problemática se refere que após as definições a 

priori das classes, cada alternativa é comparada de acordo com os exemplos de referência 

fornecidos independentemente das outras ações, somente sendo levadas em consideração as 

avaliações absolutas (Roy, 1996). 
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Outros estudos também buscam abordar a questão da classificação, como problemas que 

discriminam objetos com base nos atributos, uso de programação inteira mista, algoritmos 

evolucionários e redes neurais. (Roy et al., 1995; Üney & Türkay, 2006; Unler & Murat, 

2010; Yanev & Balev, 1999). 

2.5 Relações de preferência 

Para poder modelar as preferências do decisor é preciso conhecer as situações de 

preferência básicas e são elas que irão conduzir na escolha do método. Se o analista é capaz 

de modelar as preferências do decisor em relação às consequências é possível construir uma 

estrutura de preferências para este decisor, sendo essa estrutura uma formalização da 

comparação das alternativas (Almeida, 2011). 

Então, assumindo que o decisor é capaz de comparar duas alternativas a1 e a2, é possível 

estabelecer três situações, propostas por Vincke (1992): 

 O decisor pode preferir uma alternativa ao invés de outra; 

 O decisor pode ser indiferente entre as opções; 

 O decisor pode recusar em expressar sua opinião. 

Partindo das suposições acima, são definidas situações de Preferência (P), Indiferença 

(I) e Incomparabilidade (R). Admitindo dois pares de alternativas (a1, a2), o decisor pode 

comparar as alternativas em função destas relações de preferências: (a1Pa2), (a1Ia2) e (a1Ra2). 

Estas comparações são chamadas relações binárias. 

As relações binárias, também apresentam certas propriedades. Considerando as 

alternativas a1, a2 e a3A: 

 Reflexiva, se a1Ia1 

 Irreflexiva, se não (a1Ja1) 

 Simétrica, se a1Ia2, a2Ia1 

 Assimétrica, se a1Pa2 e não (a2Pa1) 

 Transitiva, se a1Pa2 e a2Pa3, então a1Pa3 

Essas são relações binárias básicas. A partir destas relações é possível construir outras 

relações para poder expressar as situações de preferência do decisor, para mais detalhes 

consultar Roy (1996) e Vincke (1992). 
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2.6 Rough Sets Theory 

Rough Sets Theory (RST) foi introduzida por Pawlak em 1982 para ser uma ferramenta 

matemática para analisar as descrições vagas de objetos, também chamadas de ações em 

problemas de decisão. Estas informações são vagas (inconsistentes) porque ocorre a incerteza 

e a imprecisão na origem da informação (Greco et al., 2001; Pawlak & Skowron, 2007; 

Pawlak & Slowinski, 1994). Já Greco et al. (1999) defende que o conceito fundamental do 

RST é a sua suposição de que todo objeto deve estar associado com alguma informação. 

Segundo Pawlak & Slowinski (1994) essa inconsistência pode ser ocasionada pela 

granularidade da informação e essa granularidade pode fornecer uma ambiguidade para a 

explicação ou prescrição, com base nessa informação inconsistente. De acordo com Greco et 

al. (2002) RST lida com esta questão da inconsistência através da separação do conhecimento 

em que se há certeza e do conhecimento duvidoso, em que ambos são extraídos a partir de 

exemplos de decisão.  

Em Greco et al. (2011) a inconsistência é melhor definida, quando admitindo dois 

objetos com as mesmas descrições (indiscerníveis) em função de seus atributos, porém 

apresentam classificações diferentes. Ainda segundo os autores, alguns métodos (análises 

estatísticas, redes neurais, etc.) podem considerar isso como um erro. Entretanto, os autores 

também afirmam que isso ocorre em função de uma hesitação, instabilidade no sistema de 

julgamento, ou, falta de algum atributo que possa distinguir estes dois objetos. Então RST 

consegue discernir entre a certeza e o possível nos dados de entrada e gerar resultados que 

possam ser diferenciados entre o exato e o aproximado (Greco et al., 2011). 

Portanto, RST trabalha com o uso da informação e seu tratamento para contornar as 

questões relacionadas à inconsistência e a incerteza, além disso, RST assume sua 

representação através de informações colocadas em tabelas, que podem ser chamadas de 

sistemas de informação para problemas de RST (Pawlak & Slowinski, 1994). 

2.6.1 Definição de RST 

Para melhor compreensão da Teoria Rough Set é necessário definir alguns termos 

básicos para a compreensão do RST. Como descrito por Greco et al. (2001); Pawlak & 

Slowinski (1994) a representação dos dados em forma de tabela é a maneira mais adequada 

para descrever situações de decisão, em que as linhas são os objetos e as colunas os atributos. 

Então, um Sistema de Informação para problemas RST é uma tabela finita, com os rótulos das 
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linhas chamadas de objetos, os rótulos das colunas chamados de atributos e os dados de 

entrada são os valores dos atributos.  

Então, uma tabela contendo informações para aplicação em RST pode ser definida 

formalmente. Sejam quatro objetos de S=<U, Q, V, f>, compostos em uma tabela. Onde 

U={x1,x2,...,xn} é um conjunto finito de objetos (universo) contidos em uma tabela de decisão. 

Os atributos de decisão que podem ser representados por um conjunto Q={q1,q2,...,qn} finito 

que influenciam na decisão final, Vq é o domínio do atributo q, V=∪qQVq. E seja  f: U QV 

a função total tal que f(x,q)  Vq para cada q  Q, x  U, chamado de função informação e 

que fornece a decisão final em uma tabela de decisão. 

Cada objeto x contido no conjunto U é descrito por um vetor DesQ(x) = [f(x,q1), 

f(x,q2),...,f(x,qm)], chamado de descrição de x em termos das avaliações dos atributos a partir 

de Q, representam a informação avaliada de x. 

Admitindo um subconjunto (não vazio) de atributos Q’, é associada uma relação de 

Indiscernibilidade de U’, denotada por IU’: 

IU’={(x1, x2)  U  U: f(x1,q) = f(x2,q) q  Q’} 

Se (x1, x2)  IU’, é dito que os objetos x1 e x2 são indiscerníveis. Então a relação de 

indiscernibilidade é definida como uma relação de equivalência (reflexiva, simétrica e 

transitiva). Uma família contendo todos os conjuntos de equivalência da relação IU’ é 

denotado por UIU’ e o conjunto de equivalência contido no elemento de x1U por IU’(x1). Os 

conjuntos que são indiscerníveis (IU’) formam os conjuntos elementares. 

Posteriormente, é preciso definir quais características dos atributos conduzem a uma 

decisão, como definido acima. Ou seja, supondo certas condições para um subconjunto de 

atributos (Q’Q) que condições, “Se...Então” irão conduzir a um atributo de decisão. 

Admitindo Q’Q e U’U e supondo um subconjunto de indiscernibilidade IU’, é 

possível determinar a aproximação rough através da Aproximação inferior ( ) e da 

Aproximação superior ( ). A Aproximação inferior de U’ representa o conjunto de todos os 

objetos que estão contidos em uma classe de decisão X, tomando em consideração os atributos 

Q’: 

               

E a Aproximação superior ( ), cuja classe de objetos é a interseção com a classe de 

decisão, ou seja, que poderão estar contidos na classe de decisão   , tomando em 

consideração os atributos P: 
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A diferença entre    e    fornece o limite entre as Aproximações inferior e superior, 

observado na Equação 2.1. Os objetos que estão contidos nesta diferença, não podem ser 

classificados com certeza como pertencentes a X levando em consideração os atributos Q’: 

                                                                (2.1) 

Com estas informações é possível determinar o Coeficiente para avaliar a qualidade das 

Aproximações. A Precisão da Aproximação é a razão da cardinalidade entre a Aproximação 

superior e a Aproximação inferior, expresso pela Equação 2.2: 

                                                                (2.2)       

Obviamente, 0≤αQ’(Y)≤1 e se αQ’(Y)=1, a classificação é exata com respeito a Q’ e se 

αQ(X)<1, X é rough (vago) com relação a Q’. 

O outro Coeficiente é usado para avaliar as aproximações superior e inferior, tomando 

uma partição de U. Seja S um Sistema de Informação para problemas Rough Set, seja Q’Q 

um subconjunto de atributos e se X1,...,Xn são classes de decisão a qualidade a aproximação    

é expressa pela Equação 2.3: 

           
                                                     (2.3)                                                                                                

E que poder ser interpretado como o percentual dos elementos certamente pertencentes 

a X. Este coeficiente permite inferir sobre a dependência entre os atributos e que é 

fundamental para análise do conhecimento (Pawlak & Slowinski, 1994).  

É importante destacar que dado dois subconjuntos de atributos Q’  Q e Q’’  Q, e Q’ 

depende totalmente de Q’’ (notação Q’Q’’) se todos os valores dos atributos de Q’ são 

somente determinados pelos atributos de Q’’. Formalmente, Q’ depende totalmente de Q’’ se 

IQ’’  IQ’. 

Outro destaque na filosofia do RST é a redução dos atributos, que significa o 

fornecimento de uma informação com a mesma qualidade, considerando apenas um 

subconjunto dos atributos que são indispensáveis para uma decisão e descartando aqueles que 

não interferem no resultado final da informação. Para um subconjunto Q’ Q’’ Q, tal que 

γQ’=γQ’’ e é chamado de reduto de Q’’ e denotado por REDγ(Q’’). Tendo uma interseção de 

todos os redutos, tem-se o core de Q’’. 

Finalmente, com estas duas propriedades estabelecidas (dependência e reduto) é 

possível compreender a propriedade que as relaciona. 
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Se Q’’ é um reduto de Q’, então Q’’Q’ – Q. Esta relação é chamada de dependência 

básica entre os atributos. 

Obviamente, que se Q’Q’’ então Q’q para todo qQ. Este tipo de dependência é 

chamado de elementar.  

O emprego destas propriedades permite descobrir todas as dependências entre os 

atributos em qualquer sistema de informação. 

Com esses elementos e propriedades é possível definir as descrições dos objetos e suas 

decisões em uma Tabela de Decisão. Uma tabela pode ser determinística se CD e as 

decisões são feitas quando algumas condições são satisfeitas, do tipo “Se...Então”.  

Qualquer linha em uma tabela é dita uma regra de decisão. E qualquer regra 

corresponde a um objeto (linha) x, que pode ser visto como uma implicação φψ, onde φ é 

uma descrição de x em termos dos atributos de condição e ψ é uma descrição em termos do 

atributo de decisão. 

Uma regra de decisão é determinística se na tabela não houver uma regra na forma 

φψ, ψ ≠ ψ’, ou seja, não há uma regra com as mesmas condições, mas com diferentes 

decisões. Reduzir o número de regras de decisão significa reduzir o número de condições dos 

atributos e diminuir o número de regras mantendo a qualidade da informação é uma das bases 

do RST. 

2.6.2 Dominance-based Rough Set Approach 

Os métodos sobre RST são diversos na literatura, bem como suas extensões. Os 

trabalhos desenvolvidos por Greco et al. (1999) e Greco et al. (2001) apresentam uma 

extensão para RST chamada de Dominance-based Rough Set Approach (DRSA) que visa 

contornar algumas questões que a metodologia original não consegue lidar. Sendo que o 

ponto fundamental é a capacidade de lidar com a inconsistência relacionada aos critérios, 

através da substituição da relação de indiscernibilidade pela relação de dominância. 

Greco et al. (2002b) exemplificam essa questão diferenciando atributos que apresentam 

uma ordem de preferência (escala), como retorno de investimento, market share, razão de 

crédito, daqueles atributos que apresentam somente distinção nominal, como tipo de cor, 

características relativas a textura, ou, sintomas de uma doença e são usados na metodologia 

original. 
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  Nesta seção deste capítulo, as descrições sobre a extensão RST para problemas de 

classificação foram baseadas em Greco et al. (2002b). Segundo estes autores, esta extensão 

possui algumas vantagens: 

 Permite a construção de um modelo de preferência a partir de exemplos 

fornecidos pelo decisor, e estes exemplos são atribuições para algumas ações de 

referências para as classes de decisões; 

 O modelo de preferência é a forma finita de um conjunto de regras de decisão 

especificas, assegurando a inteligibilidade do modelo, permitindo o uso de 

estratégias para passar de uma classe para outra classe melhor por meio da 

melhoria de alguns critérios; 

  O modelo depois de construído não elimina os exemplos inconsistentes 

fornecidos pelo decisor; 

 Para alguns exemplos de decisão, é possível determinar quais atributos e/ou 

critérios são relevantes para aproximação das atribuições feitas pelo decisor. Os 

subconjuntos de critérios e/ou atributos relevantes são chamados de redutos e a 

interseção de core; 

 Permite a análise em um conjunto de critérios e atributos, considerando aqueles 

qualitativos e quantitativos. 

Sendo que nenhuma outra abordagem MCDM apresenta as características acima. Para 

os problemas de classificação a ideia consiste na construção de aproximações rough das 

classes de decisão usando a generalização da granularidade do conhecimento.  

Portanto, três relações devem ser consideradas em conjunto: indiscernibilidade, definida 

para atributos qualitativos, similaridade, para atributos quantitativos e dominância para os 

critérios. A primeira apresenta a relação de ser reflexiva, simétrica e transitiva, a segunda é 

reflexiva e a terceira é reflexiva e transitiva.  

Outra definição é a respeito de uma tabela de informação para problemas de RST que 

pode ser vista como uma tabela de decisão. Isto ocorre se e somente se o conjunto de atributos 

Q é distinguido em dois outros conjuntos. Seja o conjunto C = {c1, c2,...,cn} de atributos de 

condição e conjunto D = {d1, d2,...,dn} que são os atributos de decisão. E U={x1,x2,...,xn} é um 

conjunto finito de objetos (universo) contidos em uma tabela de decisão 

 Seja C= {c1, c2,...,cn} o conjunto de atributos de condição é possível definir os 

subconjuntos de C: C
>
 é o subconjunto de critérios, C

=
 é  subconjunto de atributos 
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qualitativos e C
~
 é o subconjunto de atributos quantitativos. Portanto, C

> ∪ C= ∪ C~ 
= C e C

> 

∩C
=
 = Ø, C

> 
∩ C~ 

= Ø e C
= 

∩ C~ 
= Ø.  

Seja C’ C, será denotado por C’
=
, C’

>
 e C’

~
 os subconjuntos de C, respectivamente: 

 Os subconjuntos dos critérios para os quais as relações de sobreclassificação são 

consideradas (C’
>
 = C’∩C

>
); 

 O subconjunto de atributos qualitativos para os quais as relações de 

indiscernibilidade são consideradas (C’
=
 = C’∩C

=
); 

 O subconjunto de atributos quantitativos para os quais as relações de similaridade 

são consideradas (C’
~ 

= C’∩C
~
). 

Então, seja x1 e x2  U diz-se que a ação x1 domina a ação x2 nos critérios que estão 

contidos em C’
>
 se e somente se x1   

 x2 para todos e qualquer   
    . Em que    

  significa 

dizer que x1 é pelo menos tão boa quanto x2 em relação ao critério   
 . Essa relação de 

dominância é reflexiva e transitiva. Similarmente, diz-se que x1 é indiscernível de x2 para os 

atributos de C’
=
 se e somente se x1   

  x1 para todos e qualquer   
     e x1 é similar a x2 para 

os atributos de C’
~
 se e somente se x1   

  x1 para todos e qualquer   
    . 

Assumindo que D é uma partição de Q com um número finito de classes de decisão {d1, 

d2,...,dn}. Admitindo ainda que as classes de decisão são representadas por Cl = {Clt, t  T}, 

com T = {1,...,n} tal que xiU deverá estar contido em uma e somente em uma classe Clt  

Cl. Supondo também, que estas classes são ordenadas para todos e qualquer r e s  T, tal que 

r > s¸ as ações contidas em Clr são preferíveis em relação às ações contidas em Cls. Essas 

suposições são típicas em problemas de classificação. 

Essas classes podem ser aproximadas através dos conjuntos que são chamados de união 

de cima e união de baixo das classes de decisão, representadas abaixo respectivamente: 

   
         ,            

         , t = 1,...,n 

É possível afirmar que x     
 , ou seja, x está pelo menos na classe Clt, enquanto que x 

    
  representa que x está a mais para a classe Clt. 

Considerando que entre os atributos de decisão há critérios, e as classes de decisão são 

ordenadas de acordo com uma preferência, o conhecimento das informações contidas na 

tabela de decisão pode ser aproximado tornando-se uma coleção das uniões de cima e das 

uniões de baixo das classes de decisão e o granulo do conhecimento são os conjuntos de ações 

definidas usando as relações de dominância, similaridade e indiscernibilidade de forma 

conjunta. 
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É possível determinar também as aproximações superior e inferior como foi descrito na 

seção anterior da abordagem original do RST. 

Admitindo C’  C, o conjunto de todas as ações contidas em    
 , defini-se a 

aproximação inferior de    
 , denotado por      

   e o conjunto de todas ações que poderão 

estar contidas em    
 , constituem a aproximação superior de    

 , denotado por      
  : 

     
           

          
    

     
      

          
 , para t = 1,...,n. 

De maneira análoga é definida as aproximações inferior e superior de    
 : 

     
           

          
    

     
      

          
 , para t = 1,...,n. 

Em seguida é definida a precisão da aproximação de    
  e    

 , por C’ através das 

respectivas Equações 2.4 e 2.5: 

       
   

          
   

          
   

                                                  2.4 

       
   

          
   

          
   

                                                  2.5 

Finalmente, a aproximação rough representada pela união das classes de cima e de 

baixo, podem servir para induzir a descrição generalizada das ações contidas na tabela de 

informação de RST em termos das regras de decisão “Se...Então”. 

Então, as regras de decisão são divididas em três partes. A primeira corresponde à 

dominância do subconjunto de critérios, a segunda a indiscernibilidade do subconjunto de 

atributos qualitativos e a última, similaridade ao subconjunto de atributos quantitativos. Com 

estas regras de decisão com base nos atributos e/ou critérios são definidos as condições que 

resultam em uma classificação Cl para um problema de decisão multicritério. 

2.7 Generalized Regression with Intensities of Preference  

O método Generalized Regression with Intensities of Preference (GRIP) foi proposto 

para problemas de ordenação para avaliações multicritério, por meio da construção de funções 

valores aditivas e que sejam compatíveis com informações de preferência compostas de pré-

ordem parcial, sendo necessário também um subconjunto de ações, chamadas de ações de 

referência (Figueira et al., 2009). 

Segundo Figueira et al. (2009) o GRIP pode ser visto como uma extensão do método 

UTA baseado na regressão ordinal, proposto por Jacquet-Lagrez & Siskos (1982). 
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A descrição que segue será feita para problemas de ordenação. Na apresentação da 

ssitemática será feita a adaptação para problemas de classificação e servirá também para 

mostrar a lacuna encontrada na literatura para problemas de classificação envolvendo a 

Robust Ordinal Regression (ROR) e o uso da abordagem DRSA. Esta síntese foi baseada nos 

trabalhos de Figueira et al. (2009); Figueira et al. (2008); Greco et al. (2013).  

Supondo um conjunto de alternativas A, cujo Decisor deve expressar suas preferências 

em relação às alternativas, considerando as melhores e as piores. Sendo assim, deve haver 

uma avaliação para cada alternativa xU em relação a cada critério qQ, denotado por qi(x). 

Seja ainda Qi o conjunto de escalas do critério qi, iI. Consequentemente haverá um espaço 

de avaliações Q=     , e xQ denota o perfil das alternativas de tal espaço. É considerado 

também, a relação de preferência fraca (≿) para um par de vetores x, yQ, x≿y ⟺”x é pelo 

menos tão bom quanto y”. 

A respeito das escalas usadas para a avaliação das alternativas, será assumido que 

Gi=[αi, βi], em que a escala de avaliação de cada critério é limitada em αi<βi, respectivamente 

a pior e a melhor avaliação. 

Os autores comentam que o método GRIP leva em consideração as informações de 

preferência na forma de intensidades de preferências entre os pares de alternativas. Estas 

comparações são realizadas através de dois caminhos: 

 Exaustivamente, em todos os critérios que definem a pré-ordem parcial ≿* de 

U
R
xU

R
, tal que, dado x, y, w, zU

R
, (x, y) ≿*(w, z) significando que “x é 

preferível a y pelo menos tão quanto w é preferível a z”, e 

 Parcialmente, para um critério que define a pré-ordem parcial ≿ 
  de U

R
xU

R
, tal 

que, dado x, y, w, zU
R
, (x, y) ≿ 

  (w, z) significando que “x é preferível a y pelo 

menos tão quanto w é preferível a z, para o critério gi, iI”. 

Para realizar as avaliações, o método GRIP considera o conjunto de funções valores 

aditivas U(x)=          como modelo de preferência, onde ui são as funções valores 

marginais não decrescentes. Considerando ainda dois pares de alternativas (x, y)  U, a 

função valor compatível de U ordena x e y por meio de umas das seguintes formas: 

 x é preferível a y por que U(x)>U(y); 

 y é preferível a x por que U(x)<U(y); 

 x é indiferente a y por que U(x)=U(y). 

Ainda para os pares x e y devem ser feitos dois questionamentos: 
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 as alternativas x e y são ordenadas da mesma forma para todas as funções 

valores? 

 ao menos uma função valor ordena x como tão boa quanto y (ou y tão boa quanto 

x)? 

Quando estas duas perguntas são respondidas para todos os pares de alternativas, tem-se 

uma relação de preferência fraca necessária (≿N
), no caso U(x)≥Uy) para todas as funções 

valores, e a relação de preferência fraca possível (≿P
) no caso U(x)≥U(y) para pelo menos 

uma função valor compatível. 

Finalmente, a função valor é compatível com base no conjunto de restrições 

correspondente as informações de preferência do Decisor: 

a) U(x)≥U(y)+ε se x≻y                                                                                        (2.6) 

b) U(x)=U(y) se x~y                                                                                             (2.7) 

c) U(x) – U(y)≥U(w) – U(z) + ε se (x,y) ≻*(w,z)                                               (2.8) 

d) U(x) – U(y) = U(w) – U(z) se (x,y)~*(w,z)                                                     (2.9) 

e) ui(x)≥ui(y) se x≻iy, iI                                                                                  (2.10) 

f) ui(x) – ui(y)≥ui(w) – ui(z) + ε se (x,y) ≿ 
 (w,z), iI                                       (2.11) 

g) ui(x) – ui(y) = ui(w) – ui(z) se (x,y)   
 (w,z), iI                                           (2.12) 

com ε>0. Além disso, as seguintes restrições de normalização devem levadas em 

consideração 

h) ui(αi) = 0, onde αi = min {gi(x): xU}                                                           (2.13) 

i)        =1, onde βi = max {gi(x): xU}                                                     (2.14) 

Se as restrições de a) a i) são satisfeitas, então as pré-ordens ≿ e ≿* de U
R
 e U

R 
X U

R
 

podem ser estendidas para U eU X U, respectivamente.  

Para garantir a respeito das relações binárias ≿N 
e ≿P

, para todo x, yU e iI, a variável 

ε deve ser maximizada como função objetivo, obedecendo a um dos seguintes casos: 

1. x≿P
y⟺ ε*>0 

onde ε* = max ε, sujeito as restrições a) até i), mais a restrição U(x) – U(y)0; 

2. x≿N
y⟺ ε*≤0, 

onde ε* = max ε, sujeito as restrições a) até i), mais a restrição U(y) – U(x) ε. 
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2.8 Revisão teórica sobre RST e DRSA 

A abordagem RST apresenta uma série de aplicações em diferentes áreas do 

conhecimento, quando tratam a questão de como analisá-lo, sintetizado na forma de dados e 

informação.  

Tay & Shen (2002) realizaram uma revisão do RST voltado para a previsão de dados 

econômicos e financeiros, demonstrando ser uma alternativa promissora em relação aos 

métodos convencionais para este tipo de problema e apto a ser aplicado em uma ampla 

variedade de problemas econômicos. Já Pérez-Llera et al. (2004) fizeram um estudo para 

avaliar as filiais de bancos, no qual as regras geradas podem ser usadas para apoiar decisões 

estratégicas das entidades bancárias.  

Huang et al. (2011) idealizaram um estudo para o desenvolvimento de novas patentes 

em função da alocação de recursos. Como a análise de patentes pode ser um processo 

qualitativo, segundo os autores, o RST foi útil para introduzir as regras que derivam das 

tecnologias críticas de patente e um estudo de caso foi feito para demonstrar a contribuição da 

metodologia proposta.  

Em Pereira & Sassi (2012) um estudo comparativo entre RST e Análise de 

Componentes Principais foi feito para determinar qual das técnicas melhor identifica o 

segmento de clientes em bancos de dados. RST se mostrou melhor na diminuição da 

dependência com o especialista para obter informações sobre o agrupamento dos clientes. 

Em Li & Wang (2004) é feito um estudo com Data mining em que a técnica RST é 

usada em conjunto com Redes Neurais para formar um sistema híbrido para extração eficiente 

de regras de classificação contidas em tabelas de decisão. Outro estudo envolvendo tabela de 

decisão com informação incompleta foi conduzido para relacionar a condição e a decisão 

contidas na tabela de decisão incompleta. Assim, foram criadas duas novas medidas para 

avaliar essa relação: “Fator de certeza aleatório” e “Fator aleatório de cobertura” (Leung et 

al., 2006). 

Berger (2004) conduziu um interessante estudo voltado para a avaliação ambiental. Em 

virtude da incerteza proveniente dos dados ambientais coletados, tendo como causa as 

metodologias usadas, erros existentes e a complexidade da área de coleta, o RST foi usado 

para diminuir essas incertezas e criar regras de decisão para serem usadas em diferentes tipos 

de colheita em Oregon, nos Estados Unidos.  

Em uma área emergente, Green supplier management, diversas falhas ainda são 

existentes, incluindo a falta de modelos formais para apoiar o gerenciamento do Green 
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supplier. Neste sentido o RST, é usado para investigar a relação entre os atributos de uma 

organização, os atributos do programa de desenvolvimento dos fornecedores e o desempenho 

dos resultados, este último focando no quesito ambiental e do negócio, e de como os atributos 

de decisão podem ser usados para avaliar a agregação da informação (Bai & Sarkis, 2010). 

Em atividade de óleo e gás em alto mar, o risco de impacto ambiental está sempre 

presente, sendo monitorado por um Sistema de Gerenciamento Ambiental. Yang et al. (2011) 

conduziram um estudo com os indicadores contidos na Avaliação de Desempenho Ambiental,  

objetivando identificar e definir os indicadores específicos para os resultados das avaliações 

ambientais, através do Quality Function Deployment. Em função das incertezas, o RST é 

usado para quantificar as avaliações dos decisores, com isso é possível propor novos índices 

para a avaliação do impacto ambiental. 

No setor de segurança pública, Shulin & Yan (2010) conduziram um estudo com alguns 

indicadores para avaliar as condições deste tema. O estudo usou o RST para reduzir os 

indicadores do sistema de avaliação das condições de segurança em virtude dos problemas da 

grande subjetividade e grandes redundâncias nos dados, fornecendo assim uma melhor 

descoberta de conhecimento dos dados e redução dos atributos usados nas políticas de 

segurança pública no local de estudo. Os autores também usaram a entropia de Shannon, 

como método para discernir os atributos.  

Em função das diferentes aplicações e associações com outras ferramentas, RST passou 

a ser explorada por diferentes autores, realizando diferentes adaptações ao longo do tempo. 

Dentre estas aplicações, se destacam os problemas voltados para MCDM (Pawlak & 

Skowron, 2007). 

Um dos primeiros trabalhos voltado para problemas MCMD na literatura data de 1995, 

quando Greco e demais colaboradores propuseram o conceito de parwise comparision table 

(PCT). O uso de PCT veio com o intuito de reverter à limitação do RST, que só se adequaria a 

problemas de classificação, dando um suporte para lidar com problemas de escolha e 

ordenação (Greco et al., 1999). Neste trabalho, os autores propuseram o PCT como forma do 

decisor poder expressar suas preferências em forma de uma tabela de informação (Greco et 

al., 1999). Também foi verificado em Pawlak & Slowinski, (1994) que outros trabalhos já 

relacionavam RST e MCDM.  

O PCT pode ser definido formalmente como uma tabela SPCT≤B, C∪{d}, Tc∪Td, g>. E 

seja Bβ β um conjunto (não vazio) das ações de referência das comparações pareadas. Seja 

Tc=∪qCTq¸ em que d  é a decisão correspondente a uma comparação pareada (relação binária 
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de preferência) e seja g: B  C∪{d})  Tc ∪ Td uma função total tal que g[(x1, x2), q]  Tq  

(x,y)  AA e qC, g[(x,y), d]  Td  (x1, x2)  B.  

Segue-se que para qualquer par de ações de referência (x1, x2)  B é verificado uma e 

somente uma relação binária t  Td. Então, diz-se que Td induz uma partição de B. De fato, a 

informação da tabela SPCT pode ser vista como uma tabela de decisão, desde que o conjunto de 

critérios C e a decisão d sejam distinguidos (Greco et al., 1999).   

No trabalho desenvolvido por Greco et al. (2001) foi feita uma síntese das contribuições 

do RST para problemas MCDM. Neste trabalho, duas novas metodologias adaptadas do RST 

foram apresentadas como contribuição:  

 Uso da aproximação da relação de dominância, permitindo lidar com os critérios que 

apresentam ordem de preferências; 

 Análise da tabela de comparação pareada (PCT), permitindo lidar com relações de 

preferência para problemáticas de escolha e ordenação. 

Outra contribuição, foi proposta por Fortemps et al. (2008); Greco et al. (2002), onde 

foi inserido um novo conceito de RST, chamado de Dominance-based Rough Set Approach 

(DRSA), para lidar com problemas de classificação em MCDM e reverter o problema da 

ordem de preferência no domínio dos atributos e do conjunto de classes de decisão, 

características que se diferenciam do RST voltado para a relação de indiscernibilidade.  

A proposta foi adequada para descobrir inconsistências existentes nas tabelas de 

decisão, e os resultados mostraram diferenças em relação ao menor número de redutos e core, 

fornecendo as informações principais, que são mais bem sintetizadas para os dados. Para 

obtenção destes resultados, os autores fizeram um estudo comparativo entre as técnicas, com 

dados do desempenho financeiro de empresas industriais e comerciais da Grécia (Greco et al., 

2002a). 

Em outro estudo, Greco et al., (2002b) desenvolveram uma extensão do RST para 

problemas MCMD de classificação, no qual o objetivo foi propor uma divisão nas ações de 

referência descrita por critérios e atributos, resultando em inconsistências em relação a 

indiscernibilidade, similaridade e dominância. Os autores também destacam, que essa 

metodologia é mais compreensível para o usuário devido sua sintaxe natural usando regras do 

tipo “Se...Então”. 

Zaras (2004) realizou um estudo com DRSA levando em conta três tipos de avaliação: 

determinística, estocástica e fuzzy. Então, um modelo com um mix de dados foi proposto para 

modelar as preferências do decisor em relação aos atributos. A preferência final foi construída 
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para reduzir o número de atributos com base na adaptação para regras de dominância para mix 

de dados multiatributo. O modelo foi usado para ordenar um conjunto de projetos na área 

aeroespacial.   

Greco et al. (2004) investigaram a relação existente entre a Função Utilidade e a 

abordagem DRSA desenvolvida em Greco et al. (2002). A relação foi estabelecida através do 

“cancelamento” das propriedades usadas para realizar os procedimentos de agregação com 

base nos axiomas da função utilidade. Então a função utilidade foi associada com três casos 

em particular: Operador associativo, Integral de Sugeno e Ordered Weighted Maximum. O 

trabalho concluiu que não são necessárias suposições preliminares a respeito das constantes 

de escala dos critérios e que a regra de agregação de preferências é mais geral entre os 

modelos de função de agregação que são conhecidos, para os casos particulares que foram 

feitos neste estudo. 

Um novo esquema foi proposto para regras de decisão baseadas na dominância, usando 

regras de “Se ...Então” para classificar objetos avaliados por um conjunto de critérios e 

atributos regulares (Błaszczyński et al., 2007). As regras de decisão foram obtidas através de 

uma extensão do RST, Variable Consistency Dominance-based Rough Set Approach. Os 

resultados responderam questões para três situações. Em que não há regras, somente uma 

regra e várias regras. Um estudo prático foi feito com dados de teste e dados para previsão das 

decisões.  

A RST também pode ser explorada com os conjuntos Fuzzy. Neste caso, a abordagem 

estendida do DRSA foi associada com os conjuntos Fuzzy, em que foi comprovado que o 

método RST para conjuntos crisp é um caso particular e o método DRSA é relevante para 

situações onde as preferências não são consideradas, mas somente, um tipo de 

monotonicidade relativo aos valores dos atributos, para poder medir a relação entre os 

critérios (Greco et al., 2008).  

Kotłowski et al. (2008) trabalharam com a extensão DRSA, usando os conceitos básicos 

do RST, para identificar conexões a Teoria da Decisão e a Estatística, realizando uma nova 

abordagem estocástica. O estudo resultou em estimativas para as classes intervalos para cada 

objeto e na aproximação inferior estocástica para solucionar problemas de redesignação. Os 

autores também defendem que a nova proposta é clara e simples baseado no método de 

máximo verossimilhança. Em Greco et al. (2010) uma abordagem semelhante também é vista, 

lidando com decisões sob incerteza e com os resultados distribuídos sob o tempo.  
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A extensão DRSA também é muito viável em situações para fornecer módulos para 

apoiar as fases de decisão com mais de um decisor. Chakhar & Saad (2012) usaram a 

abordagem combinada do DRSA para apoiar as fases de um processo decisório, envolvendo 

mais de um decisor e em seguida agregar as diferentes regras de cada indivíduo. Os autores 

inseriram os conceitos de limiar da maioria, limiar de veto e intervalo de redução de regra 

para agregar as diferentes regras.  

A extensão DRSA também se mostrou adequada para ser aplicada em conjunto com 

outro método MCDM, como demonstrado por Greco et al. (2013), para aplicação conjunta  

com o método de Regressão Ordinal Conjunta (ROR – Robust Ordinal Regression). O ROR 

conseguiu explicar as recomendações das regras resultantes do estudo e o DRSA auxiliou nas 

informações geradas pelo primeiro método.  

Os estudos de RST se mostram promissores em diversos campos do conhecimento, 

como descrito nas aplicações acima. Outro ponto de destaque, são as adaptações que o RST 

sofreu, incluindo os diferentes trabalhos com a abordagem DRSA, em que trocou a relação da 

indiscernibilidade, pela relação da dominância (Fortemps et al., 2008; Greco et al., 1999; 

Greco et al., 2001; Greco et al., 2002a). Uma vertente que não foi comentada foi o uso do 

RST para síntese e análise dos conceitos de aproximação para ambientes com agentes 

inteligentes (Pawlak & Skowron, 2007), porém foge do escopo desta dissertação. 

2.9 Síntese do capítulo 

Este capítulo procurou trazer uma visão sobre os trabalhos que fundamentam a presente 

dissertação. Primeiramente, foram apresentados os conceitos mais importantes sobre MCDM, 

destacando as terminologias usadas, e as características que foram úteis para elaboração do 

modelo. 

Posteriormente, foi realizada uma exposição sobre as técnicas que foram usadas na 

construção do modelo. Inicialmente, foi apresentado o embasamento sobre RST e depois a sua 

extensão DRSA para problemas de classificação. Em seguida foi feita a abordagem sobre o 

GRIP, que procura construir uma interação através da regressão ordinal robusta para apoiar o 

processo decisório. 

Finalmente, foi feita a revisão da literatura mostrando a diversidade de aplicações do 

tema nas diferentes áreas que podem ser aplicados e a necessidade de propor uma sistemática 

que possa contribuir para problemas multicritério, visto a falta existente de algo na literatura 

que se equipare a proposta deste trabalho. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO PARA O ESTUDO DE CASO 

Este capítulo irá expor os conceitos sobre segurança pública e criminalidade. Serão 

abordados os temas mais importantes. Em seguida serão levantados os trabalhos que mostram 

os distintos aspectos que motivam a violência em uma sociedade. E por último, será feita uma 

breve exposição dos trabalhos que apresentam o uso de sistemas de informação como auxílio 

no processo de tomada de decisão na área de segurança pública. 

3.1 Segurança pública 

A segurança pública pode ser entendida como a sensação de bem estar que uma pessoa 

tem dentro de um determinado ambiente coletivo. Segundo o Manual da Escola Superior de 

Guerra (ESG), a Segurança Pública pode ser entendida como a garantia da manutenção da 

Ordem Pública, mediante a aplicação do Poder de Polícia, prerrogativa do Estado (ESG, 

2011).  

Já a Ordem Pública é a situação de tranquilidade e normalidade dentro de uma 

sociedade, cuja preservação deve ser garantida pelo Estado, às Instituições e aos membros da 

coletividade, mediante o uso das normas jurídicas que foram legalmente estabelecidas na 

Constituição de uma nação. Interpretada, também, como o direito de ir e vir de cada membro, 

o adequado funcionamento dos órgãos públicos e o impedimento de danos sociais, sendo a 

Ordem Pública, objeto da Segurança Pública (ESG, 2011). 

A Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 144) estabelece a distinção entre 

Segurança Pública e Ordem Pública. A Segurança Pública é de dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, e que deve ser exercida para garantir e preservar a ordem pública 

(Brasil, 1988). Então, a Segurança Pública é aplicação do Poder de Polícia, garantido pelo 

Estado para manter a Ordem Pública, dando à população a certeza de que se possa viver em 

liberdade. 

Carvalho & Silva (2011) definem a segurança pública como uma demanda social e que 

precisa dos suportes estatais e demais órgãos de uma sociedade para ser efetivada. Os autores 

também definem um Sistema de Segurança Pública como um resultado gerado a partir de 

ações e medidas implementadas em planos e programas (políticas públicas) voltados para a 

sociedade, adotadas pelas instituições, ou, órgãos estatais para garantir o bem estar da 

população. 
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Outra questão relevante apontada por Carvalho & Silva (2011) são as instâncias 

governamentais e os três poderes da república que atuam nas políticas de segurança pública.  

 Ao Poder Executivo cabe o planejamento e a gestão de políticas de Segurança 

Pública que proporcionem medidas de prevenção à criminalidade e da violência e 

à execução penal; 

 O Poder Judiciário deve garantir a tramitação processual e a aplicação da 

legislação vigente; 

 O Poder Legislativo deve estabelecer ordenamentos jurídicos, indispensáveis ao 

adequado funcionamento do sistema de justiça criminal. 

A Segurança Pública busca garantir a proteção dos direitos de cada cidadão, dando o 

pleno exercício da cidadania inserido em uma sociedade que exerce a democracia. Portanto, a 

segurança é um pré-requisito para se exercer a liberdade de cada um, além do que é condição 

de alicerce para novos paradigmas políticos, econômicos e sociais que privilegiam a qualidade 

de vida da população (Birchal et al., 2012).  

A população também precisa estar apta em confiar no serviço de Segurança Pública que 

o Estado oferece. Os serviços de Segurança Pública, uma vez aprimorados, podem elevar o 

grau de confiança que a população tem em relação às forças policiais, o que 

consequentemente, induziria a um aumento no número de denúncias ou registro de crimes. 

Um caso recente são os atendimentos especializados a mulher, com a criação das Delegacias 

Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) (Soares, 2007).   

Contudo, nem sempre a Segurança Pública consegue atingir todas as classes sociais. Um 

estudo feito por Barreira (2004) apresentou um caso particular que a demanda por Segurança 

Pública reproduz uma situação ambígua. Quando a força policial atual, ela procura privilegiar 

as classes mais abastardas, em que os pobres, os negros e os moradores das periferias são os 

que mais sofrem com essa força. Uma mudança neste cenário, ainda seria dificultada em 

virtude de fatores sociais. 

Para garantir a segurança pública, a Constituição Brasileira estabelece que tal 

responsabilidade deve ser dos seguintes órgãos: 

 Polícia federal; 

 Polícia Rodoviária Federal; 

 Polícia Civil; 

 Polícias militares e corpo de bombeiros militares. 
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No Brasil, diferentes ações e políticas vendo sendo desenvolvidas pelo Governo Federal 

no âmbito da Segurança Pública desde meados da década de 1990 até o início da década de 

2000. Em 1995 o Governo Federal criou a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de 

Segurança Pública (Seplanseg), no âmbito do Ministério da Justiça, em 1998 o governo 

transformou em Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), tendo como visão atuar 

de maneira conjunta e articulada com os estados da federação para implantar políticas de 

caráter nacional para a Segurança Pública (Carvalho & Silva, 2011; Soares, 2007). 

No início da década de 2000, surgiu o Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), 

que coube a Senasp a responsabilidade de implantação. O plano possuía uma proposta 

inovadora, com a ideia de reestruturar as instituições de Segurança Pública (polícias e 

sistemas penitenciários), implantar o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) aplicar 

políticas preventivas integradas e intersetoriais, assim como outras propostas. O foco 

influenciaria na força policial, dando capacitação, treinamento, valorização profissional e 

outros programas de educação (Carvalho & Silva, 2011; Soares, 2007). 

Por outro lado, mesmo com os esforços do Governo Federal, a sociedade ainda possui a 

sensação de insegurança pública no Brasil. Evidenciado pelos diferentes tipos de crimes que 

atingem as diversas classes sociais, pelo aumento da violência, com destaque para os grandes 

centros urbanos e a deficiência do sistema criminal de justiça (Azevedo, 2006; Soares, 2003; 

Soares, 2006). Ficando clara a relação entre as questões sobre Segurança Pública e a 

criminalidade presente em uma sociedade. 

Soares (2003) coloca como pontos fortes para a insegurança pública: os elevados 

números para a violência pública e a intensidade com que ocorre, a exclusão de determinadas 

classes da sociedade brasileira, que permanecem sem acesso a simples direitos democráticos, 

como ir e vir e o aumento do crime organizado que penetra em instituições públicas, 

diminuindo o crédito de confiança da população em relação ao Estado. 

Portanto, o Estado precisa compreender as causas que motivam a criminalidade, a 

origem da violência em uma determinada região e o porquê das pessoas entrarem para o 

mundo do crime. E assim constituir planos e medidas de Segurança Pública que possam 

mitigar esses problemas. 

3.2 Criminalidade 

Se a Segurança Pública precisa manter o bem estar de uma sociedade, porém o crime é 

algo presente, este estudo não poderia deixar de analisar a ótica da criminalidade e 
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posteriormente verificar como medidas de Segurança Pública podem intervir para combater a 

violência presente em uma sociedade. Duas perguntas óbvias que servem de ponto de partida 

para esta seção são: Qual a origem da criminalidade? Que fatores geram a criminalidade? 

Estudos sobre criminologia já vem sendo realizados há mais de 30 anos. Os primeiros 

teóricos eram socialistas, psicólogos, criminologistas, cientistas políticos e professores de 

direito que acreditavam que os marginais do crime realizavam tais ações por motivações 

atípicas, atribuindo conceitos como depravação, insanidade e atitudes abomináveis. Estes 

pensadores não se utilizavam de um rigor empírico (Entorf & Spengler, 2000). 

A criminalidade é um problema de ordem social, econômico e político. É social, pois 

interfere diretamente na qualidade e na expectativa das pessoas, econômico porque de um 

lado há uma associação entre as condições econômicas e sua intensidade, e por outro lado, 

limita o potencial do progresso das nações e político, pois as intervenções devem partir dos 

governos e uso de recursos públicos (Araujo Junior, 2002). 

Soares (2006) afirma que explicar as causas da violência e do crime não é tarefa fácil. O 

autor alerta também, que o crime não é singular, pois há diferentes tipos de práticas 

criminosas relacionadas a distintas dinâmicas sociais. Sendo o universo dos crimes algo 

heterogêneo. 

Ainda segundo Soares (2006) os crimes podem ser divididos da seguinte forma: 

 Crime organizado: composto por pessoas que produzem um complexo sistema 

visando o lucro por meio de ações que podem envolver o assassinato por 

encomenda, ou, crimes contra o patrimônio público, quando quadrilhas 

adentram em órgãos do estado; 

 Roubos e furtos de veículos e cargas: uma modalidade que exige grandes 

articulações dos envolvidos, visando à receptação, desmonte e recuperação 

financiada oriunda dos roubos; 

 Assaltos a bancos e residências: pessoas que se organizam para roubar bens de 

valor, ou, dinheiro; 

 Violência urbana: constitui uma tendência nas grandes cidades, em que pessoas 

têm seus bens de valor furtados, incluindo práticas como “sequestros 

relâmpagos” e latrocínios (roubo seguido de morte); 

 Tráfico de armas e drogas: podendo estar fortemente associada com as práticas 

acima. Criando um “mercado” estruturado que invade periferias e favelas das 

metrópoles; 
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 Violência doméstica: atinge principalmente atentado contra mulheres por parte 

dos seus conjugues e contra crianças. 

Um dos trabalhos pioneiros foi divulgado por Gary Becker, em 1968. Neste trabalho o 

autor estabelece um modelo microeconômico que demonstra que o indivíduo decide se vai 

cometer um crime, ou, não. A relação com a microeconomia está na escolha do indivíduo 

entre seguir uma ocupação no setor legal, ou, atuar de forma ilegal dentro da economia. De 

acordo com o autor, o criminoso avalia os benefícios e os custos de participar de uma 

atividade legal, ou, ilegal. Se a utilidade esperada por um crime exceder a utilidade de uma 

ação legal, ele irá escolher o crime (Becker, 1968). 

Drumond Júnior (1999) realizou um estudo sobre os homicídios na cidade de São Paulo. 

Chegou-se a conclusão que os números de homicídios estão em função do local. O maior 

número de ocorrências estava localizado nas periferias da cidade, enquanto que os menores 

índices nas áreas nobres.  

Beato (2000) trata a criminalidade por duas características presentes nas cidades: 

tamanho da cidade e o nível de desenvolvimento da cidade. A primeira pode ser 

subcategorizada como crimes violentos (latrocínio e estupro, por exemplo) que ocorrem em 

cidades de médio e grande porte, onde também são verificados delitos como roubo e roubo 

assalto mão armada. Em Soares (2007) essa afirmação é verificada por meio da hipótese de 

que o grande número populacional influencia no aumento do crime. 

A outra característica levantada por Beato (2000) é que a distribuição dos crimes em 

uma cidade pode ser relacionado com o nível de desenvolvimento da mesma cidade e medido 

pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O autor afirma que existe uma associação 

positiva com o nível de desenvolvimento de um município e determinados tipos de crimes, 

como: roubo, roubo a mão armada e crimes contra propriedades particulares.  

Outros trabalhos também apresentam a relação existente entre crimes e a desigualdade 

social. Em Scorzafave & Soares (2009) mostrou-se a relação positiva entre desigualdade e 

crimes contra o patrimônio e conclui-se que melhores políticas públicas diminuiriam essa 

situação. Para Brush (2007) a desigualdade pode ser relacionada com as taxas de crimes, 

utilizando como o fator o Índice de Gini. 

O crime também pode ter sua relação com a questão do desemprego. Para este tipo de 

análise, é necessário o uso de técnicas estatísticas que geram resultados que servem de input 

para a compreensão das questões criminológicas. O uso de séries temporais também se mostra 

como uma adequada ferramenta para identificar a ligação entre o crime e o desemprego, que 
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poderia ser caracterizado como uma taxa para um determinado número de habitantes em uma 

população (Levitt, 2001).  

Soares (2006) aponta que as causas dos crimes são heterogêneas. O autor cita para o 

caso do comércio ilegal de drogas e armas, a ociosidade de jovens adolescentes. Uma vez 

“recrutados” para o mundo do tráfico, a eles são oferecidas vantagens econômicas e 

benefícios materiais que o mercado legal não ofereceria tão rapidamente. Isso nada mais é do 

que a realidade proposta no modelo de Becker em 1968. 

Para Zaluar (2007) o problema do aumento da violência no Brasil se dá em função da 

corrupção institucional, a ineficácia e a discriminação do sistema de Justiça do país. E 

somente nos últimos anos foi que se voltou à atenção para economia gerada pelo tráfico de 

drogas e as interações que ocorrem entre a legalidade e a ilegalidade. 

De acordo com Soares (2006) os operadores do comércio ilegal e que lavam dinheiro 

fruto desse mercado, mesmo não sendo parte desse estigma social, o fazem, pois sabem que 

suas práticas nem sempre serão punidas.  

Por outro lado, culpar a pobreza existente nas periferias em função das desigualdades 

econômicas, acreditar que é uma necessidade do jovem entrar para o mundo do crime para 

obter maiores ganhos e o repentino crescimento urbano que não proporciona emprego a todos 

nem sempre são os principais motivos para a violência no Brasil. É necessário observar e 

discutir como a pobreza e a falta de emprego para os jovens interagem com o sistema de 

Justiça que é ineficaz com o combate ao crime (Zaluar, 2007). 

Outro ponto para a distribuição de crimes, além dos fatores socioambientais, é a polícia 

que age de maneira estratégica dentro da sociedade. E a atuação da polícia em locais urbanos 

em que predomina a baixa renda, será crucial para o controle da violência. Isso inclui 

diferentes atividades que devem ser executadas com o uso adequado de informações e 

mediante resultados (Beato et al. 2008). 

Portanto, as causas para a criminalidade são variadas, sendo originadas de fatores 

sociais, econômicos e demográficos. Assim, na seção seguinte será feito um exposto a 

respeito dos trabalhos que tratam do assunto e dos fatores determinantes que interagem com a 

criminalidade. 

3.3 Fatores para a violência 

Becker em 1968 desenvolveu um estudo sobre a relação entre o crime e a 

microeconomia. O autor chegou ao resultado em que uma pessoa é motivada para o crime em 
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função da utilidade esperada do ganho em cometer esse crime. Se o ganho pelo delito for 

maior do que o ganho por uma atividade legal, esse indivíduo irá cometer o crime (Becker, 

1968).  

Estudos também mostram que há mais crimes nas grandes cidades. Fatores como o 

retorno monetário por um delito, baixa probabilidade de ser pego em grandes centros urbanos 

e propensão para crimes nos grandes centros se mostraram associativos com a elevação do 

número de crimes (Glaeser & Sacerdote, 1999). Beato (2000) também encontrou evidências 

que comprovam a relação entre o tamanho da cidade e o número de crimes. 

Em Drumond Júnior (1999) é apresentado um estudo sobre a epidemiologia dos 

homicídios na cidade de São Paulo. Os resultados apontam para fatores como desigualdade 

social, desequilíbrio econômico nos lares das periferias, ausência de políticas públicas, falta 

de espaços de lazer, uso de armas de fogo, consumo de drogas legais e ilegais, tráfico de 

drogas e as respectivas disputas dos pontos de venda de drogas, policiamento ineficaz, etc. 

Outros estudos apontam para as causas da criminalidade fatores socioeconômicos e 

demográficos. Os fatores podem variar das mudanças demográficas, falta de emprego para os 

jovens, baixa qualidade de vida, esperança em se obter maiores ganhos com os crimes (Entorf 

& Spengler, 2000; Shikida, 2005).   

Estudos mostram que os números crescentes de criminalidade podem estar relacionados 

com critérios como fecundidade, idade das mães e ausência paterna. Os trabalhos 

desenvolvidos por Araújo Júnior (2010) e Hartung & Pessoa (2007) mostraram que existe 

uma correlação positiva entre estes critérios e o número de crimes, como homicídios, situação 

que pode ocorrer posteriormente aos 20 anos de idade e a pessoa pertencer a estas 

características.  

A educação é um fator que influencia na redução da violência urbana. Crianças e 

adolescentes que apresentam maior tempo de estudo dificilmente irão cometer algum tipo de 

crime. Isso ainda é afetado por fatores como o tempo de permanência na escola e o número de 

casos de abusos sexuais contra menores. O primeiro interfere negativamente a violência e o 

outro, afeta positivamente (Araújo Júnior et al., 2012).  

Em Cerqueira & Lobão (2004) foi feita uma extensa revisão de algumas teorias que 

procuram explicar as causas dos crimes. O estudo englobou as áreas das ciências sociais e da 

antropologia, economia e psicologia. Chegou-se a conclusão que é impossível estabelecer 

poucas variáveis que possam explicar o comportamento criminoso. Todavia, algumas 
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variáveis podem ter forte influência na violência, como renda per capita, graus de 

desigualdade da renda, empregabilidade, acessos a determinados serviços públicos, etc. 

Lima et al. (2005) realizaram um estudo em que a taxa de homicídios foi usada como 

variável dependente. As variáveis independentes foram diferentes indicadores obtidos através 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Censo Demográfico. 

Os resultados mostraram uma associação positiva entre a variável dependente com o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), Índice de Condições de Vida (ICV), renda familiar per 

capita e renda do chefe de família e uma associação negativa com o índice de pobreza e taxa 

de analfabetismo. 

Um modelo econométrico foi usado para poder explicar os crimes contra o patrimônio 

público e contra pessoas em Aracaju – SE. O modelo conseguiu explicar cerca de 90% da 

variação dos crimes contra o patrimônio público, em que as variáveis são: concentração de 

renda, infraestrutura dos bairros, baixa densidade demográfica e menor participação dos 

jovens no total da população. Para os crimes contra pessoas, os dados coletados não se 

mostraram úteis para serem inseridos no modelo (Lemos et al., 2005). 

Vollaard & Koning (2009) desenvolveram um estudo sobre o uso da polícia no combate 

a crimes violentos e desordem pública. Foi usado um modelo de resposta binário, com as 

variáveis de entrada relacionadas às condições em que a pessoa vive e o efetivo policial em 

função da quantidade de habitantes. Os resultados apontaram que o elevado número de 

contingente policial é essencial para diminuição dos crimes citados pelos autores. 

Mais recentemente Menezes et al. (2013) desenvolveram um trabalho que apresentou 

duas contribuições para os fatores criminológicos na cidade do Recife. Primeiro, as regiões 

com baixos números de homicídios são cercadas por regiões com altos índices de 

assassinatos. E que há uma dependência espacial da criminalidade entre regiões vizinhas e 

que os níveis dos índices mensurados relacionados à desigualdade social reduzem o número 

de homicídios. 

De qualquer forma, para o Estado agir é preciso conhecer os fatores criminogênicos e se 

esses fatores são relacionados estatisticamente, além de saber se o Estado possui condições e 

ferramentas para intervir nas situações de violência. E dentre as inúmeras variáveis que 

podem existir, o Estado deve escolher aquelas que supostamente são as mais importantes 

(Cerqueira & Lobão, 2004).   

Portanto, a partir do exposto acima é possível definir alguns fatores que influenciam na 

violência. 
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Fator Autores que defendem o uso 

Renda familiar per capita Araújo Júnior & Fajnzylber (2000); Cerqueira & 

Lobão (2004); Fajnzylber et al. (2002); Pereira Filho 

et al. (2010); Santos & Noronha (2001) 

Grau de instrução da população Becker (1968); Cerqueira & Lobão (2004); Santos & 

Noronha (2001) 

Presença policial Soares (2003); Soares (2006); Soares (2007) 

Presença de tráfico de drogas Soares (2003); Soares (2006); Soares (2007) 

Estrutura dos bairros Batella & Diniz (2010); Cerqueira & Lobão (2004); 

Lemos et al. (2005); Oliveira (2008); Rolnik (1999); 

Santos & Noronha (2001); Beato (2000);  

Nível de desemprego Drumond Júnior (1999); Levitt (2001); Oliveira 

(2008); Santos & Noronha (2001) 

Índice de Desenvolvimento Humano Cerqueira & Lobão (2004); Fajnzylber et al. (2002); 

Santos & Noronha (2001) 

Taxa de natalidade e idade das mães Araújo Júnior (2010) 

Produto Interno Bruto Fajnzylber et al. (2002); Oliveira (2008);  

Crianças criadas com ausência paterna Araújo Júnior (2010) 

Quadro 3-1: Autores que apresentam fatores relacionados a violência. 

3.4 Sistemas de Informações Geográficas no combate à violência 

Para Lima et al. (2005), as inovações tecnológicas na área de geoprocessamento tem 

sido importantes, pois incorporam diferentes variáveis na análise espacial, dando maiores 

explicações sobre os critérios, permitindo identificar determinados grupos sociais, áreas de 

risco e conduzir a operações policiais mais bem integradas 

Anselin et al. (2000) coloca que os avanços fornecidos pelos computadores fizeram com 

que as ferramentas conhecidas como Sistemas de Informação Geográfica (SIG) se 

destacassem para medir e representar dados através de mensurações espaciais. Ainda de 

acordo com os autores, o SIG é fundamental no combate a violência em função da fácil e 

flexível notação espacial e a simplicidade da organização dos locais, como os bairros. 

Taylor & Huxley (1989) desenvolveram um estudo sobre o uso de um Sistema de Apoio 

à Decisão para o planejamento de patrulhas visando maximizar a cobertura de áreas na cidade 

de São Francisco (EUA) e ajustando da melhor forma as necessidades dos oficiais. A 

ferramenta demonstrou que o planejamento adequado da distribuição de policiais melhorou o 

tempo de resposta, diminuindo as ocorrências criminais, além de reduzir custos 

desnecessários. 
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Outro trabalho semelhante foi apresentado por Sacks (2000) para o planejamento ótimo 

para viaturas policiais. O estudo considerou quatro fatores: tempo de resposta, balanço da 

carga de trabalho, frequência das patrulhas e deslocamento de viaturas. Um modelo de filas 

hipercubo foi usado para otimizar a distribuição dos veículos e os resultados mostraram uma 

política preventiva para atuar com as patrulhas nos locais com grande incidências de crimes. 

Compreender a violência e analisa-la pela sua distribuição espacial e usar critérios que 

possam ajudar nas observações espaciais dos crimes ocorridos são ótimas ferramentas para 

entender a sua distribuição. Um estudo desenvolvido por Gorman et al. (2001) conseguiu 

realizar essas observações através da relação entre crimes ocorridos e o índice de alcoolismo. 

Outro trabalho modelou a alta intensidade de crimes via SIG, em que as áreas foram 

classificadas em função da violência criminal (Craglia et al., 2001).  

Groff & La Vigne (2001) divulgaram um trabalho que usou a teoria da oportunidade do 

crime para identificar variáveis associadas com o roubo de residências e usaram um teste para 

fazer previsão das áreas de crime baseado em mapas. A ferramenta SIG se mostrou adequada 

para visualização dos locais com potenciais de roubos em residências.   

Bernasco (2010) apresentou um estudo sobre a escolha discreta para possíveis locais 

com ocorrências criminais. O autor analisou o tipo de local que o individuo cometeu o crime e 

de como a análise espacial é importante para identificar os locais de crimes, bem como fatores 

externos podem ser determinantes e de como esse tipo de estudo espacial é útil para tomar 

uma decisão no âmbito da violência.  

Na literatura, também foi verificado que Tita & Radil (2010) fizeram uma extensa 

revisão sobre a análise espacial para identificação de áreas propensas a crimes. Eles 

concluíram que nos últimos 25 anos houve um grande avanço nas pesquisas sobre a 

abordagem espacial para a compreensão dos crimes e uso de softwares de gestão de 

informações geográficas e análises estatísticas foram fundamentais nesse desenvolvimento. 

Outros trabalhos, além da previsão de áreas potencialmente perigosas, também são 

voltados para otimização da distribuição espacial das viaturas policias. Os estudos geralmente 

usam informações passadas, como distribuição de crimes e tipos de ocorrências. Esses 

trabalhos nem sempre alcançam o resultado ótimo, em função da complexidade do problema e 

do esforço computacional usado (Brantingham et al., 2005; Curtin et al., 2010). 
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3.5 Síntese do capítulo 

Este capítulo fez uma exposição em que foram apresentados os trabalhos que mostram 

os diferentes fatores que envolvem o surgimento da violência dentro de uma sociedade e de 

que como eles podem ser usados dentro da visão multicritério. Em seguida, foram expostos 

trabalhos que tratam do uso de SIG para o combate a violência. 

Em seguida, foi feita uma revisão que não procurou esgotar o assunto sobre o tema, 

porém buscou mostrar a viabilidade de novas propostas englobando as áreas de apoio à 

decisão e segurança pública. 
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4 MODELO DE APOIO À DECISÃO PARA PROBLEMAS DE 

CLASSIFICAÇÃO 

Este capítulo está dividido em duas etapas. A primeira irá expor a metodologia usada 

para a construção da sistemática multicritério para problemas de classificação, usandos os 

métodos Dominance-bases Rough Set Approach (DRSA) e Generalized Regression with 

Intensities of Preference (GRIP), englobando as fases usadas para a sua formação. Além 

disso, será apresentado também, as fases metodológicas para a aplicação da sistemática em 

um estudo de caso. 

Em seguida, é apresentado a sistemática proposta para classificação, baseadas nas 

abordagens DRSA e GRIP. Ao final é apresentada uma discussão mediante a situação 

proposta. 

4.1 Metodologia 

Segundo Silva & Menezes (2005) este estudo é classificado quanto a sua natureza como 

Aplicada, pois seus resultados irão gerar novas informações sobre problemas de classificação 

na área de multicriterío. Possuindo uma abordagem quantitativa e qualitativa, pois ao mesmo 

tempo em que necessita de visões subjetivas (dados qualitativos) para a tomada de decisão, 

também insere ao longo do estudo, métodos quantitativos que serão desenvolvidos para 

solução do problema. 

Esse estudo possui também, um caráter de pesquisa empírica quantitativa. É empírica 

pois trata da busca e descoberta de novos conhecimentos, tendo o pesquisador a preocupação 

de assegurar que exista uma adesão entre observações e ações na realidade e o modelo 

elaborado com base naquela vivência do problema em estudo, ou seja, haja uma adequação 

correta das relações causais existentes no mundo real (Morabito & Pureza, 2010).  

A metodologia foi dividida em três fases. A primeira consistiu em um levantamento 

bibliográfico a respeito do tema proposto. A segunda objetivou identificar os dados usados 

para a construção do modelo. A última fase refere-se na modelagem do problema com base 

em uma metodologia multicritério. 

4.1.1 Levantamento bibliográfico 

O levantamento bibliográfico foi voltado para os assuntos sobre Segurança Pública, 

Violência, Criminalidade e levantamento de estudos sobre abordagens multicritério usando o 
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método Dominance-bases Rough Set Approach e Generalized Regression with Intensities of 

Preference para a formulação da sistemática.  

Então, o objetivo foi levantar na literatura os diferentes autores que tratam a respeito do 

tema sobre criminalidade e violência, visto que após a proposição da sistematica foi realizada 

uma simulação numérica voltada para este tema. 

Dos trabalhos que versam a respeito deste assunto, foram reitradas as informações que 

abordavam a influencia de diferentes fatores no entendimento das ações violentas que podem 

ocorrer em uma cidade. Além disso, foi dada uma atenção especial em não realizar esse 

estudo segundo uma visão estatística, com o inuito de analisar descritivamente os dados e nem 

fazer uma previsão de futuros locais com maior incidência de crimes.  

Entretanto, foram absorvidas as informações referentes a estes fatores e de como elas 

podem ser usadas para poder fornecer uma classificação, de acordo com a sistemática 

proposta e que será apresentado na segunda parte desta seção.  

Como método para esta parte do estudo, foi adotada a metodologia proposta por 

Marconi & Lakatos (2010) para pesquisa bibliográfica. Em síntese, esse método consiste em: 

 Determinar o assunto a ser trabalhado; 

 Identificar e buscar materiais a respeito do assunto; 

 Organização de um plano de trabalho contendo as informações sobre o tema; 

 Organização do material de forma sistemática permitindo um resgate rápido 

acerca da informação; 

 Análise e interpretação de forma crítica do material; 

 Escrever o trabalho em questão (monografia, dissertação ou tese). 

4.1.2 Coleta de dados 

Posteriomente as definições em relação ao fatores, os dados puderam ser coletados 

através de distintas fontes. 

A coleta do material bibliográfico foi feita em livros e periódicos da biblioteca do 

Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Outros artigos contido em periódicos foram levantados através do Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superio (Capes). 

Os dados usados para a aplicação da sistemática foram retirados do Altas de 

Desenvolvimento Humano do Recife (2005) e que contém os dados do censo demográfico do 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2000. E do número de homicídios fornecidos 

pela Secretaria de Segurança Pública (SDS) do Estado de Pernambuco para o ano de 2007. 

4.1.3 Modelagem 

Segundo Ackoff & Sasieni (1971) um modelo é uma representação da realidade, 

construido de de maneira simples em relação à complexidade da realidade. Permiti assim, 

explicar os fenômenos que ocorrem na realidade com um alto grau de precisão. Os autores 

esclarecem em um primeiro momento que seriam necessários um grande número de variáveis 

para explicar os acontecimentos de fato. Todavia, eles acrescentam que é importante 

determinar as variáveis corretas para prever os fenômenos reais, não sendo necessáro usar 

todas em um dado modelo. 

Potanto, a construção do modelo partiu do princípio da simplificação. Outro ponto 

importante, é que o modelo permitiu englobar informações de uma pessoa, ou grupo/entidade. 

Neste sentido, a proposta foi pensada em como agregar essas informações sem exigir um 

esforço cognitivo muito grande do agente de decisão. 

O modelo permite ainda, agregar diferentes fatores, seja de forma verbal, ou, numérica, 

bem como a relação de como o decisor irá expressar essas informações. As abordagens RST e 

GRIP, baseado na Regression Ordinal Robust permitiram agrupar esse conjunto de 

informações relativas às preferências do decisor e em relação aos critérios. Essa fase será 

apresentada na segunda parte desta seção. 

Para a fase de modelagem foram adotados os procedimentos propostos Hillier & 

Lieberman (2006) e Ragsdale (2009) que podem ser resumidos nas seguintes etapas: 

 Identificar o problema: consiste na identificação das lacunas entre a situação real 

e o estado desejado, devem ser coletadas diferentes informações necessárias para 

definir o problema; 

 Formulação e implementação do modelo: um modelo deve ser definido com base 

nas informações obtidas, ele deve ser o mais simples possível, refletindo as 

características princípais da realidade; 

 Analisar e testar os resultados:  etapa de implementar as informações em um 

modelo definido e discutir os resultados encontrados. Caso ele não atendas as 

expectativas, deve-se retornar ao passo anterior; 

 Implementar a solução: após a obtenção dos resultados desejados através do 

modelo, a solução pode ser implementada em uma situação real. 
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Essa última etapa consiste na proposta para classificação e usada para fazer a simulação 

numérica, apresentada no capítulo seguinte. 

4.2 Sistemática proposta para a elaboração do modelo 

Existem diferentes problemáticas para lidar com o processo de agregação de distintas 

informações. A problemática é a forma como a recomendação final será apresentada para um 

decisor segundo uma dada proposta (Almeida, 2013). E esse resultado é baseado nas 

informações de preferência do decisor, dentre estas possibilidades, há os problemas de 

classificação (Almeida-Dias et al., 2010; Almeida-Dias et al., 2012; Figueira et al., 2013; 

Greco et al., 2002b; Zopounidis & Doumps, 2002). 

A sistemática proposta foi baseada nos trabalhos realizados por Figueira et al. (2009); 

Greco et al. (2002b); Greco et al. (2013). Nestes trabalhos são apresentados modelos voltados 

para a problemática de classificação, usando somente funções valores aditivas em que o 

decisor deve fornecer alguns exemplos de referência para em seguida criar um modelo de 

preferência usando as funções valores (Greco et al., 2010; Greco et al., 2011). 

Nos trabalhos de Jacquet-Lagreze & Siskos (1982), Figueira et al. (2008), Figueira et al. 

(2009) e Greco et al. (2013) direcionados para problemas de ordenação, os modelos buscam 

ordenar as alternativas através de funções valores aditivas e o decisor deve inserir suas 

informações de preferência para gerar estas funções, não sendo necessário propor exemplos 

de referência.  

Em Greco et al. (1999), Greco et al. (2001), Greco et al. (2002b) somente é usada a 

abordagem DRSA para problemáticas de classificação, ou, ordenação, sem explorar outras 

formas a questão das preferências do decisor, através de exemplos de referência. 

Por fim, na literatura há modelos que propõe o uso de funções valores aditivas e a 

abordagem DRSA em conjunto, para problemas de ordenação (Greco et al., 2013). Segundo 

os autores, esse modelo tem como benefício à junção dos métodos DRSA-GRIP, fornecendo 

informações a respeito das condições das avaliações dos critérios segundo as preferências do 

decisor e possibilita que se aprenda sobre as regras de decisão que a abordagem DRSA 

fornece. E também, o método GRIP melhora a compreensão das relações de preferência 

(Greco et al., 2013). 

Então, percebe-se uma lacuna existente que englobe as abordagens DRSA e GRIP para 

a problemática de classificação. A união destes dois métodos, para criação de um modelo, 

dará ao decisor a possibilidade de trabalhar com as relações de preferências, usando exemplos 
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de preferência e posteriormente permitirá uma análise das regras de decisão que podem ser 

usadas para fazer classificações.  

Estes problemas de classificação podem ser de dois tipos. O primeiro consiste em uma 

situação apenas nominal e o outro apresenta classes definidas através de uma ordem crescente 

(Roy, 1996; Zopounidis & Doumps, 2002). Estes autores também afirmam que deve haver a 

construção de exemplos de referência e que serão associados a classes definidas a priori e que 

posteriormente serão usadas para classificar a recomendação final. 

A sistemática foi construída com base nos métodos Dominance-based Rough Set 

Approach (DRSA) e Generalized Regression with Intensities of Preference (GRIP). Para a sua 

elaboração foi levado em consideração às características de ambos os métodos, o tipo de 

informação que o decisor deve fornecer e a facilidade na obtenção dos dados.  

Por conseguinte, a sistemática consiste em duas etapas. A primeira parte em uma tarefa 

de cunho interativo entre decisor e analista e a segunda consistindo na geração dos resultados 

e posterior recomendação final para o problema. A Figura 4-1 seguinte resume as fases do 

modelo. 

ETAPA 1

Análise iterativa entre Analista e 

Decisor (informações sobre as 

preferências)

Uso do GRIP ETAPA 2

Análise dos 

resultados 

parciais

Aplicação do 

DRSA

Recomendação 

final

 

Figura 4-1: Etapas da sistemática proposta. 

4.2.1 Primeira etapa da sistemática 

A primeira etapa consiste na seleção dos critérios e fornecimento das informações a 

respeito desses critérios em relação aos exemplos de decisão. Neste momento devem ser 

considerados aqueles critérios que são mais relevantes e não sejam redundantes. Em seguida o 

decisor deve checar se estes critérios estão de acordo com as suas reflexões para o processo de 

tomada de decisão. 
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Em seguida devem ser checadas quais escalas são usadas para medir os critérios, tanto 

de formal verbal como numérica. Posteriormente, devem ser criadas as classes de decisão de 

forma ordenada, como consequência das relações entre os critérios. E finalmente devem ser 

levantados os exemplos de referência. Os procedimentos para determinar os exemplos de 

referência e definição das classes ordenadas, podem ser alternados. 

Formalmente, tem-se uma classe Cl={Clt, tT}, T={1,...,n}, e sendo xU contido em 

uma e somente uma classes CltCl. Admitindo ainda que r, s T e r>s, logo as ações contidas 

em Clr são preferíveis em relação à Cls. Formalmente, [x1Clr, x2Cls, r>s] (Greco et al., 

2000; Greco et al., 2002b). A Figura 4-2 detalha o procedimento usado. 

ETAPA 1 

(Início)

Levantamento 

dos critérios

Checar a 

consistência dos 

critérios

Definição das 

escalas

Definição das 

classes

Formação dos 

exemplos de 

referências

ETAPA 2 

(Fim)

Aplicação do 

GRIP

 

Figura 4-2: Procedimentos usados na Etapa 1. 

O momento posterior consiste em avaliar as alternativas, que são os exemplos de 

referência, em relação aos critérios para definir as funções valores aditivas. Esta etapa se 

resume aos mesmos procedimentos apresentados por Keeney & Raiffa (1999) para função 

valor aditiva.  

Seguidamente, são inseridas as informações entre às comparações das alternativas em 

relação a um critério, à intensidade de preferência geral (para todos os critérios) e simples 

(para um critério) e a intensidade de preferência para um critério, como apresentado em Greco 

et al. (2013). 

Finalmente, os resultados gerados nessa fase correspondem à relação de preferência 

necessária (≿N
) e a relação de preferência possível (≿P

). Essas relações são alcançadas com o 

uso das funções valores aditivas, obtidas anteriormente e no conjunto de restrições usadas 

para determinar se há essas relações.  
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A seguir estão descritas as restrições necessárias sobre a função valor aditiva 

U(x)=          e que correspondem as informações de preferências do decisor (Figueira et 

al., 2008; Figueira et al., 2009): 

a) U(x)≥U(y)+ε se x≻y                                                                                        (4.1) 

b) U(x)=U(y) se x~y                                                                                             (4.2) 

c) U(x) – U(y)≥U(w) – U(z) + ε se (x,y) ≻* w z                                                     (4.3) 

d) U(x) – U(y) = U(w) – U(z) se (x,y)~*(w,z)                                                     (4.4) 

e) ui(x)≥ui(y) se x≻iy, iI                                                                                    (4.5) 

f) ui(x) – ui(y)≥ui(w) – ui(z) + ε se (x,y) ≿ 
 (w,z), iI                                         (4.6) 

g) ui(x) – ui(y) = ui(w) – ui(z) se (x,y)   
 (w,z), iI                                             (4.7) 

com ε>0. Além disso, as seguintes restrições de normalização devem levadas em 

consideração 

h) ui(αi) = 0, onde αi = min {gi(x): xU}                                                             (4.8) 

i)        =1, onde βi = max {gi(x): xU}                                                        

(4.9) 

Se as restrições de a) a i) são satisfeitas, então as pré-ordens ≿ e ≿* de U
R
 e U

R 
X U

R
 

podem ser estendidas para U e U X U, respectivamente.  

Para verificar a presença das relações ≿N 
e ≿P

, para todo x, yU e iI, a variável ε deve 

ser maximizada como função objetivo, obedecendo a um dos seguintes casos: 

1. x≿P
y⟺ ε*>0 

onde ε* = max ε, sujeito as restrições a) até i), mais a restrição U(x) – U(y)0; 

2. x≿N
y⟺ ε*≤0, 

onde ε* = max ε, sujeito as restrições a) até i), mais a restrição U(y) – U(x) ε. 

Por fim, o modelo gera duas matrizes contendo as relações ≿N 
e ≿P 

entre os pares de 

alternativas (x, y). 

4.2.2 Segunda etapa do modelo 

Na segunda etapa, são usadas as matrizes das relações de preferência ≿N 
e ≿P 

 e 

associadas com as demais informações de preferências. O decisor, através de um 

procedimento interativo com o analista, fornece informações de intensidade de preferência, 
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caso ele ache necessário, para assim melhor expressar suas preferências e melhor entender o 

seu modelo de preferência.  

Para ilustrar essa situação, segue um breve exemplo. Supondo haver um problema de 

decisão com três critérios e um conjunto de n alternativas. Após fazer a primeira etapa da 

sistemática proposta, foram geradas as matrizes com as relações de preferência ≿N 
e ≿P

. Além 

disso, o decisor quando questionado sobre os critérios, informou que para o critério 1, seria 

possível expressar a intensidade de preferência, dada duas alternativas. Para os demais 

critérios ele somente considerou a comparação com base nos exemplos de referência. Essa 

matriz segue descrita no Quadro 4-1: 

Par (Si, Sj) Critério 1 

(intensidade de 

preferência) 

Critério 2 Critério 3 Relações de preferência 

  Si Sj Si Sj  

(S1, S1) Indiferente Bom Bom Moderado Moderado ≿P ≿N 

(S1, S2) Melhor Bom Ruim Ruim Ruim ≿P ≿N 

... ... ... ...   ... ... 

(S2, S1) Pior Ruim Bom Ruim Ruim não ≿P não ≿N 

... ... ... ...   ... ... 

(Si, Sj) Melhor Bom Moderado Bom Bom ≿P ≿N 

Quadro 4-1: Informações originadas da primeira etapa e usadas na segunda etapa do 

modelo. 

A partir dessa matriz das comparações foi gerada uma segunda análise baseada na 

abordagem DRSA para criar as regras de classificação para o referido modelo. 

Esta etapa consiste em uma análise mais refinada com base nas informações obtidas 

anteriormente, pois englobam as intensidades de preferências fornecidas pelo decisor para 

alguns critérios, os exemplos de referência e a relação de preferência necessária e a relação 

de preferência possível. As regras de decisão são traduzidas na forma de uma sintaxe 

condicional entre os critérios, permitindo a posterior classificação. 

Supondo ainda o exemplo apresentado anteriormente e que o valor nominal do critério 

pode ser transformando em uma escala numérica, as regras podem ser resumidas conforme o 

Quadro 4-2 seguinte: 

Condição Conector Condição Conector Condição Decisão 

Se C1≤x+1 e Se C2≥y e Se C3=z Cl1 

Se x-1≤C1≤x+1 e Se C2=y não igual Se C3≥z Cl2 

Se C1≤x-1 ou Se C2≤y e Se C3=0 Cl3 

Quadro 4-2: Regras de decisão criadas a partir da primeira etapa do modelo. 

Por conseguinte, o modelo gera os resultados com as informações finais. Essas 

informações são um conjunto de regras de decisão, como exposto na seção da Fundamentação 
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teórica, sobre DRSA e que suportam as classes de decisão. Além disso, o modelo define quais 

critérios são os mais importantes para fazer as classificações, ou seja, possuem a mesma 

qualidade para definir estas classes. A Figura 4-3 resume da Etapa 2 do modelo. 

ETAPA 2 

(Início)

Obtenção da tabela de 

comparações obtidas 

na Etapa 1

Aplicação do 

DRSA

Avaliação das 

regras de 

decisão

Definição dos 

critérios mais 

relevantes

Formação dos 

exemplos de 

referências

FIM
Recomendação 

final

 

Figura 4-3: Procedimentos usados na Etapa 2 do modelo. 

Com estas regras, são geradas as classificações para áreas e assim a recomendação final 

para o problema. Caso o decisor sinta que pode rever suas avaliações de preferência o 

processo pode ser iniciado novamente a partir da segunda etapa, ou, rever todas as suas 

avaliações novamente. 

4.2.3 Resumo da proposta 

A proposta em síntese pode ser entendida em duas etapas. A primeira etapa compreende 

a obtenção das informações do decisor a respeito dos exemplos de preferências e seus 

sentimentos em relação a eles. É uma etapa de caráter mais interativo, pois permite um 

diálogo entre analista e decisor, sendo uma fase de construção para apoio à decisão. As 

informações resultantes são usadas na segunda etapa. 

A segunda etapa constitui no uso mais exato das informações obtidas anteriormente, 

pois há um refinamento das questões levantadas, permitindo uma análise mais detalhada e 

confiante dos resultados. Portanto, a recomendação final fornece ao decisor maior confiança 

em que tipo de ação deve ser tomada com base nos efeitos das repostas. É a fase da 

construção do modelo de preferências para a tomada de decisão para por conseguinte gerar a 

recomendação final. A Figura 4-4 seguinte mostra o fluxograma criado para o modelo. 

Para o uso do método GRIP foi realizada uma adaptação no MATLAB versão 2008 e o 

algoritmo reproduzido de acordo com os trabalhos de Figueira et al. (2009) e Figueira et al. 

(2008). 
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O Decisor deve fornecer as 

informações a respeito dos 

exemplos de referências e as 

funções valores aditivas

Checar se há consistência com as 

preferências do Decisor (sim ou 

não)?

O método GRIP deve 

ser aplicado

O método DRSA para 

classificação deve ser aplicado

As regras de Decisão estão de acordo 

as preferências (sim ou não)?

Classificar as UDH’s FIM

Sim

Não

Não

Sim

 

Figura 4-4: Fluxograma para o modelo proposto. 

O software usado para aplicar o método DRSA foi o 4eMka2, desenvolvido pelo 

Laboratory of Intelligent Decision Support Systems (IDSS). As regras de decisão geradas por 

este método foram posteriormente implementadas no software Matlab para generalização dos 

dados para recomendação final. 

Para a simulação realizada, foi usado o software ArcGis 10.1 para criar mapas 

ilustrativos para o caso apresentado no capítulo seguinte. 

4.3 Discussão 

Como dito anteriormente a propositura deste trabalho surgiu a partir da falta na 

literatura a respeito dos assuntos que englobam os conceitos de problemática de classificação, 

usando as abordagens DRSA e Ordinal Regression Robust, no caso para o método GRIP. 

Há trabalhos que expõe somente uma das metodologias para a problemática de 

classificação. Ou usam somente o método DRSA, ou, somente a abordagem de regressão 

robusta. No caso mais recente abordam a junção do método GRIP e DRSA, mas para 

problemas de ordenação. 
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Portanto, isto motivou a proposta deste estudo alicerçado em duas considerações 

fundamentais. Primeiramente, o aspecto voltado à questão da problemática de classificação, 

dando a facilidade para o decisor de definir a uma alternativa, uma classe de decisão. Neste 

caso, Almeida (2013) pontua isso como uma consequência, pois o decisor entende a classe 

como uma consequência do que ele deseja obter. 

 Em segundo, a possibilidade de trabalhar dois métodos que podem ser relacionados 

entre si. O método GRIP faz uma análise das relações de preferência através do conjunto dos 

exemplos de preferência e das funções valores aditivas. Em seguida, o tratamento usado pelo 

DRSA fornece as regras de decisão, apontando quais critérios são mais relevantes para 

explicar as decisões tanto com base nos exemplos de referências, como nas relações ≿N 
e ≿P

 e 

que fornecem suporte para justificar e explicar a decisão. 

Outro destaque no qual consiste a proposta, é que as regras geradas pelo DRSA, após a 

obtenção dos resultados fornecidos pelo GRIP, são informações relevantes a respeito das 

avaliações intra-critério para as relações ≿N 
e ≿P

. Característica que não foi verificada em 

trabalhos que aplicam somente o DRSA (Greco et al., 1999; Greco et al., 2000; Greco et al., 

2002b).  

O caráter interativo do estudo, também oferece um diferencial. Após a definição da 

tabela que contém as informações sobre os exemplos de referências e as intensidades de 

preferências obtidas ao fim da Etapa 1, o decisor pode sentir a necessidade de trocar a 

preferência por uma alternativa x por uma outra alternativa y em relação a um critério qi sem 

afetar uma dada classe Clr. Ou em outro caso, ele pode trocar Clr por Cls, com r>s, por 

exemplo.  

A Etapa 1, que consiste em uma análise de regressão robusta, é caracterizada por 

considerar todos os exemplos de preferência fornecidos pelo decisor e que verificam a 

compatibilidade das informações de preferências fornecidas por ele. A aplicação somente do 

DRSA, não admite essa situação, podendo rever todas essas questões entre os exemplos e as 

informações de preferências. 

Todavia, um ponto interessante que foi observado nos trabalhos anteriores, foi a 

ausência de procedimento para a elicitação dos critérios (Figueira et al., 2008; Figueira et al., 

2009; Greco et al., 2010; Greco et al., 2011; Greco et al., 2013). Neste sentido, foi 

considerado o procedimento que considerasse somente os que são mais importantes na visão 

do decisor e que não fossem redundantes. 
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Em seguida, na Etapa 2, a aplicação do DRSA permitiu completar a abordagem iniciada 

com o método GRIP. Então, a recomendação final analisada a partir das regras de decisão 

apresentam um resultado transparente e de fácil compreensão para o decisor, justificando e 

explicando suas decisões feitas no início do modelo, por meio de classes ordenadas. 

A justificativa para o uso de classes ordenadas, parte da suposição de que haverá muitas 

informações e que não poderão ser ordenadas uma a uma. Logo há essa dificuldade em 

discernir posições exatas para cada alternativa. Quando esse entrave ocorre Almeida-Dias et 

al. (2010) comentam o uso das classes ordenadas. Portanto, há necessidade em se utilizar 

classes ordenadas existe de acordo com as preferências do decisor. 

Outro ponto de interesse para ser discutido é o questionamento a respeito do uso de 

somente um dos métodos, ou, qual vantagem há em associar as abordagens. Em primeiro 

lugar, o uso somente da abordagem DRSA para problemas de classificação exigiria do decisor 

apenas a definição das classes ordenadas e dos exemplos de referência (Greco et al., 2002b; 

Greco et al., 2001). Em termos práticos, apesar de haver pouco esforço cognitivo do decisor, 

haveria pouca quantidade de informação absorvida para a construção do modelo de 

preferência do agente responsável pelos julgamentos.  

Em contrapartida, como observado em Greco et al., (2013) em que foi apresentado essa 

associação entre DRSA e GRIP, porém para problemas de ordenação, foi observado que há 

um aumento da quantidade de informações absorvidas para a modelagem de preferências e ao 

mesmo tempo não foi encontrado um esgotamento de informações possíveis que poderiam 

extraídas. 

Por outro lado, uma análise somente do GRIP, permite concluir que o decisor se vê no 

dever de fornecer as informações a respeito das funções valores aditivas para gerar as relações 

de preferência ≿N 
e ≿P

 que posteriormente geram uma ordenação das alternativas (Figueira et 

al., 2008; Figueira et al., 2009). Isso conduz a ideia de que pouco foi absorvido de informação 

do decisor, pois houve a agregação das alternativas e critérios através das funções valores 

aditivas. 

Portanto, a junção DRSA-GRIP para classificar através de uma ordem, engloba tanto a 

questão de agregar as informações através das relações de preferência ≿N 
e ≿P

, como absorve 

as informações de preferência do decisor obtidas pelos exemplos de referência. 

Por fim, a junção dos métodos DRSA-GRIP permite duas inferências que mostram que 

este tipo de trabalho ainda possui amplos estudos que ainda podem ser feitos. Primeiro, o 

método GRIP pode ser associado com qualquer outro método multicritério e de maneira mais 
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geral ainda, o método DRSA pode ser associado com qualquer outro procedimento que 

envolva a regressão robusta, e ambos podem produzir resultados tanto para classificação, 

como para ordenação. Destaca-se que este modelo se direciona para problemas de 

classificação, justamente pela ausência verificada na literatura. 

4.4 Síntese do capítulo 

O capítulo procurou explanar as etapas usadas para a construção do modelo. Envolveu a 

origem do estudo, as fases usadas para levantar os trabalhos encontrados na literatura, a coleta 

dos dados e as etapas usadas para construir o modelo. 

Posteriormente, foi apresentado uma sistemática multicritério para problemas de 

classificação. A apresentação consiste na junção de dois métodos multicritério, DRSA-GRIP, 

para tentar preencher uma lacuna verificada na literatura que envolve o uso dessas 

abordagens. Foram apresentadas as etapas em que se baseiam para realizar a modelagem de 

um problema de classificação. 

São duas etapas formuladas para o problema. A primeira etapa, que consiste no uso do 

método GRIP, e que apresenta uma análise mais interativa entre decisor e analista. Essa etapa 

agrega o conjunto de preferências do decisor para modelar essas suas preferências e gerar 

alguns resultados usados posteriormente. 

A segunda etapa aplica o método DRSA para propor ao decisor um conjunto de regras 

de decisão. Estas regras que apontam que condições do tipo Se...Então... e conduzem a uma 

conclusão acerca de uma determinada classificação. Além disso, mostra quais critérios são 

mais relevantes para problema, com base nos exemplos de preferências e se estes critérios 

conduzem as classificações com a mesma qualidade, caso todos os critérios fossem usados. 

Assim, o modelo apresenta uma proposta diferente para problemas de classificação, pois 

usa duas abordagens multicritério. Permite ao decisor uma melhor compreensão de suas 

informações de preferência, possibilitando um clareamento no momento da recomendação 

final. 
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5 ESTUDO DE CASO: CLASSIFICAÇÃO DAS UDH’S NA CIDADE 

DO RECIFE 

Este capítulo apresenta um estudo de caso para a aplicação do modelo apresentado no 

capítulo anterior, com base em uma simulação numérica. Primeiramente são definidos os 

critérios usados para aplicação, justificando o seu uso, a contribuição e a definição das 

escalas. Em seguida são apresentados os resultados gerados, nas suas respectivas etapas. 

Finalmente é apresentada a recomendação final e uma discussão é feita para verificar os 

resultados com a realidade da cidade do Recife – PE, bem como uma análise de sensibilidade. 

Os dados usados para o estudo são reais e foram levantados através da pesquisa bibliográfica 

realizada e da construção do modelo. 

5.1 Trabalhos voltados para a Segurança Pública 

Na fase da Revisão da literatura apresentada no Capítulo 3 sobre Segurança Pública, foi 

verificado que os trabalhos procuram propor modelos que usam fatores para tentar explicar o 

comportamento dos crimes, através de uma análise de dados passados. Consequentemente, 

essa visão remete a um cunho estatístico e assumindo que o passado irá se repetir no futuro, 

sendo algo relevante no estudo da criminalidade. Além disso, foi verificado que os trabalhos 

não tentam propor uma recomendação ao decisor da área para que alguma ação possa ser 

tomada com base nesse resultado. 

Apesar de não ser o foco do trabalho, apresentar uma estratégia para segurança pública, 

mas inserir um resultado que sirva de input para ações estratégicas futuras através de uma 

sistemática multicritério, é importante pensar no que poderia ser feito após a obtenção dos 

resultados. 

Nos trabalhos que focam no uso de modelos matemáticos para segurança pública, há 

propostas que procuram otimizar uma ação, baseada somente em um critério e que não leva 

em consideração a opinião direta do decisor, ou, usa equações para estimar a criminalidade 

(Correa, 2001; Groff & La Vigne, 2001; Sooknanan et al., 2012; Sacks, 2002). Entretanto, 

usam a abordagem baseada nos Sistemas de Informação Geográfica como melhor forma de 

recomendar o apoio à decisão. 

Mais recentemente Gurgel & Mota (2013) propuseram a aplicação de um método 

multicritério para a priorização de áreas, usando a ordenação das alternativas, como forma de 
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melhorar as estratégias usadas pelas autoridades de segurança pública, como novas ações, 

infraestrutura mais adequada e monitoramento do local. 

Portanto, a aplicação da sistemática multicritério em um problema de segurança pública, 

permite uma análise do ponto de vista de um prisma em relação aos vários critérios usados. 

Assim, a combinação das abordagens DRSA-GRIP fornece uma visão diferenciada em 

relação a estudos passados, pois permite uma análise mais refinada e uma recomendação final 

que agrega diferentes informações em um só modelo. 

Essa agregação não tenta impor uma complexidade de informações, pois isso exigiria 

um grande esforço cognitivo do agente de decisão, mas faz uma busca das informações que 

são realmente necessárias para propor um resultado adequado com aquilo que se espera na 

área de segurança pública como forma de definir medidas necessárias para fundamentar ações 

que possam futuramente mitigar os efeitos da violência. Todavia, isso não esgota o assunto 

das abordagens usadas, mas preenche a lacuna para problemas de classificação DRSA-GRIP 

Destaca-se o uso de diferentes critérios, conforme os conceitos que tratam da 

abordagem multicritério para apoio à decisão. Essa visão sob o ponto de vista de diferentes 

aspectos fornece algo mais amplo no processo decisório, inserindo o decisor no modelo e 

dando a ele a oportunidade de impor seus julgamentos mediante os diferentes critérios, para 

em seguida ele ter um retorno na forma de output para uma classificação.  

A questão dos diferentes fatores, também remete à interatividade existente entre analista 

e decisor, pois possibilita a revisão dos conceitos de preferências fornecidos pelo segundo 

participante, caso ele não se sinta apto com os resultados apresentados tanto na primeira etapa 

como na segunda etapa. 

Na aplicação, foi pensado em como os dados de crimes poderiam ser usados sem 

apresentar um viés estatístico. Logo, sua construção possibilitou no uso das informações de 

crimes passados, como forma de input sem caracterizar uma possível previsão para o futuro, 

mas uma informação extra que pôde ser usada como forma de haver uma melhor expressão 

das preferências propostas pelo decisor. 

Finalmente, a recomendação final, que é uma classificação das áreas, no caso deste 

estudo, as UDH’s do município de Recife – PE. Para fazer essa classificação foi usada à 

sistemática multicritério e sua ilustração foi obtida usando um Sistema de Informação 

Geográfica. 

Por fim, para fazer uma aplicação real do modelo, é preciso envolver um gestor e/ou 

especialista em segurança pública. Essa pessoa deve possuir familiaridade com o tema e 
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consiga elencar os exemplos de preferência, combinando as diferentes situações que possam 

resultar em uma classificação para uma determinada área. É fundamental também conhecer os 

critérios e saber como eles podem influenciar em uma decisão.  

5.2 Fatores que afetam na segurança pública 

Muitos são os fatores que influenciam na violência e que podem ser usados para tentar 

explicar a questão da criminalidade. Todavia, entender o comportamento desses fatores que 

afetam a segurança em uma sociedade não é solução para acabar com a violência em uma 

cidade. 

Alguns autores ressaltam que outro grande problema no Brasil em relação aos crimes 

diz respeito à deficiência do sistema criminal de justiça (Azevedo, 2006; Soares, 2003; 

Soares, 2006). Essa falha induziria algumas pessoas a entrarem para a vida do crime, visto 

que não há uma eficiência quanto ao processo de condenação e mesmo durante a condenação 

de alguém que cometeu algum tipo de crime.  

Porém, como forma de delimitar o estudo, o escopo foi direcionado para trabalhos que 

abrangem fatores que podem ter seus dados levantados de forma mais acessível. Outro ponto 

importante, diz respeito ao tipo de crime, que podem ser de dois tipos: crimes contra 

patrimônio e crimes contra pessoas. O primeiro corresponde aos delitos cometidos contra 

monumentos, furtos a residências, depredação de espaços públicos, etc. O segundo são as 

ocorrências contra pessoas. Nesta dissertação, foi considerada a classificação de Crimes 

Violentos Letais Intencionais (CVLI) (Sauret, 2012). 

Assim, os estudiosos da área comentam que a presença de fatores sociais, demográficos 

e econômicos são relevantes quando relacionados a algum tipo de crime (Araújo Júnior, 2002; 

Beato, 2000; Brush, 2007; Cerqueira & Lobão, 2004; Menezes et al., 2013; Soares, 2006; 

Soares, 2003).  

Estes fatores são ligados ao ganho financeiro do indivíduo, tendo portanto a relação com 

o que ele recebe, caso esteja empregado. Outro ponto relevante é o local de habitação, se é um 

local bastante populoso, e nesse caso, deve ser verificado se essas pessoas tem emprego, ou, 

não. 

Ainda nessa questão sobre moradia, é importante definir se há condições de saneamento 

básico, visto que a ausência desses serviços básicos irá caracterizar uma área como sendo de 

baixa renda e essa relação já foi demonstrada como característica de um lugar perigoso em 

termos de crimes (Batella & Diniz, 2010; Beato, 2000; Cerqueira & Lobão, 2004). 
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Outro fator importante é a questão da educação e de como a sua ausência é enfática para 

ser relacionada com o crime (Batella & Diniz, 2010; Batella et al., 2008). Evidente que a 

investigação desse fator torna-se extremamente exaustivo, devido as diferentes visões que 

pode apresentar, como o tipo de escola (pública ou privada), os anos de educação, os 

investimentos para o ensino, etc. 

Além disso, como verificado na literatura, houve a ausência de alguns estudos que 

usassem dados passados sobre crimes para tomar algum tipo de decisão. Somente foram 

usados dados sobre crimes para relacioná-los com determinados fatores socioeconômicos para 

a previsão de futuras ocorrências (Drumond Júnior, 1999; Levitt, 2001; Shikida, 2005).  

Portanto, a partir dessa exposição e dos fatores levantados que influenciam na violência, 

foram levantados os critérios que apresentam ligação com a violência, com ênfase para os 

crimes CVLI. 

É importante destacar que a pesquisa bibliográfica realizada levou em consideração a 

relevância do estudo em relação ao uso dos dados. Ou seja, se os dados coletados realmente 

condiziam com a realidade analisada e os efeitos encontrados pelos autores correspondiam 

com essa realidade. 

Finalmente, para esse trabalho é relevante usar dados passados de homicídios como 

forma de transformá-los em informação do tipo input, para que o decisor use com fins de 

critério para a questão da tomada de decisão. Alertando para o fato de que esses dados não 

sirvam como uma tentativa de “prever” crimes futuros, mas como uma informação adicional 

que pode ser usada para enriquecer o problema multicritério. 

Outra ressalva está relacionada na obtenção dos dados referentes aos critérios. Após a 

definição dos critérios deve-se buscar as fontes que fornecem estes dados, além de verificar a 

confiabilidade do material buscado, a fim de evitar um resposta errônea no momento da 

recomendação final. 

5.2.1 Definição e mensuração das escalas dos critérios 

Para adaptar a aplicação do estudo de caso em segurança pública para a sistemática, foi 

necessário considerar as informações das escalas verbais e numéricas. Portanto, as 

informações obtidas foram consideradas nestes dois aspectos. A Tabela 5-1mostra como foi 

considerada a associação existente entre as informações verbais e numéricas e o procedimento 

usado para transformá-las em numérica para verbal. 
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Para a transformação em escala numérica para verbal foi levada em consideração a 

facilidade em formular os exemplos de referência e o fato da própria sistemática construída 

requerer os exemplos em forma verbal. Então, as escalas quando transformadas em verbais 

apresentam divisões em quatro níveis e que posteriormente são transformadas novamente em 

escala numérica para gerar a recomendação final. 

Tabela 5-1: Mensuração das escalas dos critérios em nível verbal e numérico. 

Critério Escala verbal Escala numérica Como foi transformada 

Renda Muito baixa 

Baixa 

Moderada 

Alta 

Muito alta 

0-339 

340-678 

679-1017 

1018-1356 

1357 

Definida com base nas 

linhas de indulgência e 

pobreza, estabelecidas 

Ipea 

Índice de Gini Muito bom 

Bom 

Razoável 
Ruim 

<0,49 

<0,54 

<0,57 
≤0,75 

Foram separados em 

quartis com base nos 

dados obtidos 

Infraestrutura (banheiro e 

água encanada) 

Ideal 

Bom 

Ruim 

Muito ruim 

[96 100] 

[86 95] 

[77 85] 

[≤76] 

Foram separados em 

quartis com base nos 

dados obtidos 

Educação Infantil 

Ens. Fundamental 

Ens. Médio 

Ens. Superior 

3 

12 

15 

19 

Associada com o tempo 

de estudo para cada faixa 

de educação, segundo a 

Lei de n° 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996 

Densidade demográfica 

por km2 

Baixa 

Moderada 

Alta 

Muito alta 

[≤6744] 

[6745 12063] 

[12064 15605] 

[15606 28422] 

Foram separado por 

quartis com base nos 

dados obtidos 

Taxa de homicídios para 
cada 100.000 habitantes 

Excelente 
Muito bom 

Bom 

Razoável 

Ruim 

Muito ruim 

Alarmante 

[0 2,99] 
[3 4,99] 

[5 9,99] 

[10 19,99] 

[20 24,99] 

[25 34,99] 

[35] 

A classificação numérica 
foi retirada do relatório 

da United Nations Office 

on Drugs and Crime 

(UNODC, 2011) 

 

Em relação aos dados obtidos para os critérios Renda, Índice de Gini, Infraestrutura, 

Educação e Densidade demográfica foram obtidos através do Altas de Desenvolvimento 

Humano do Recife (2005), que contém os dados do censo demográfico do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano 2000.  

Estes dados são apresentados por Unidade de Desenvolvimento Humano. Esta unidade 

contém bairros que são desmembrados, ou, agrupados, com base nas informações censitárias e 

de acordo com os critérios socioeconômicos (Sauret, 2012). Na cidade do Recife são 62 

unidades, conforme a Figura 5-1. 
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Figura 5-1: Unidades de Desenvolvimento Humano da cidade do Recife. 

A Taxa de homicídios foi baseada no número de ocorrências registradas ao longo do 

ano de 2007 e que foram fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

Pernambuco e foi calculado através da relação entre o número de ocorrências e o número de 

habitantes por Unidade de Desenvolvimento Humano (UDH), para assim definir o valor para 

cada 100.000 habitantes como pontua a UNODC, conforme a Equação 5.1 a seguir: 
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Número de homicídios fornecidos pela SDS –––––––––––– Número de habitantes por UDH (5.1) 

        Taxa de homicídios –––––––––––– 100.000 hab. 

 

A seguir é apresentado o Quadro 5-1 com a síntese dos critérios e suas características 

mais relevantes e os autores que sustentam o seu uso. 

Critério Justificativa Associação Autores 

Renda Quanto maior a 

disparidade entre 

rendas, maior a 

vontade do meliante 

de obter aquilo que 

não possui 

Negativa (quanto 

menor a renda 

maior índice de 

violência – 

homicídios) 

 Andrade & Lisboa 

(2000); Araújo Júnior. 

(2002); Cerqueira & 

Lobão (2004); Pereira 

Filho et al. (2010)  

Desigualdade (Gini) Ele tentar ganhar 

aquilo que o outro 
indivíduo possui 

Positiva (quanto 

maior a 
desigualdade, 

maior a propensão 

ao crime) 

Andrade & Lisboa 

(2000); Araújo Júnior 
(2002); Batela & Diniz 

(2010); Beato et al. 

(2008); Becker (1968); 

Entorf & Spengler 

(2000); Brush (2007); 

Fajnzyber et al. (2002); 

Gordon (2010); Menezes 

et al. (2013); Scorzafave 

& Soares (2009). 

Infraestrutura 

(banheiro e água 

encanada) 

Quanto mais 

precária a 

infraestrutura, mais 

o indivíduo se afasta 
da sociedade, sendo  

induzido à 

criminalidade 

Positiva Batella & Diniz (2010); 

Beato (2000); Cerqueira 

& Lobão (2004 

Educação 

 

 

 

 

 

 

Quanto menor o 

índice educacional 

maiores as chances 

de o indivíduo 

recorrer aos crimes 

para solucionar um 

problema, ou, em 

função da baixa 

qualificação 
profissional 

Negativa (quanto 

menor a educação 

maiores as chances 

de ingressar no 

crime) 

Batella & Diniz (2010); 

Batella et al. (2008); 

Beato (2000); Araújo 

Júnior et al. (2012); 

Fajnzylber et al. (2002); 

Ramão & Wadi (2010); 

Resende & Andrade 

(2011) 

Densidade 

demográfica 

Quanto maior a 

densidade, maior é o 

fluxo de vítimas e a 
facilidade de não ser 

identificado 

Positiva Beato et al. (2008); Eck 

et al. (2005); Entorf & 

Spengler (2000); Ramão 
& Wadi (2010); Resende 

& Andrade (2011) 

Taxa de homicídios  Dados passados 

expressam a ideia de 

como está a situação 

atual a respeito dos 

homicídios em um 

determinado local 

Positiva UNODC (2011) 

Quadro 5-1: Critérios usados para o problema 
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5.3 Resultados  

Como parte da proposição da sistemática baseada no DRSA-GRIP, são necessárias 

informações que possam criar os exemplos de referência e das demais informações 

necessárias. Além das escalas definidas para cada critério. 

Primeiramente é necessário definir um quadro contendo os exemplos de referência 

segundo a proposta do modelo. Estes exemplos servem para que o agente de decisão possa 

expressar suas preferências para diferentes possíveis estados em que os critérios poderiam 

variar. Ou seja, o conjunto de várias situações que poderiam conduzir a uma classificação da 

área. Este Quadro 5-2 segue descrito. 

  

Exemplos Renda 

Índice de 

Gini Infraestrutura Educação 

Densidade 

demográfica 

Taxa de 

homicídios 

1 Muito alta 
Muito 
bom Ideal Ens. Superior Baixa Excelente 

2 Alta Razoável Ideal Ens. Superior Alta Ruim 

3 Muito alta Ruim Ideal Ens. Superior Alta Ruim 

4 Alta Razoável Bom Ens. Superior Moderada Bom 

5 Moderada Bom Bom Ens. Médio Moderada Muito bom 

6 Muito baixa Ruim Muito ruim Infantil Alta Alarmante 

Quadro 5-2: Exemplos de referências sem as classes. 

Além das condições para cada critério, foram definidas as classes para determinar uma 

região quanto ao seu nível de segurança, sendo uma forma subjetiva de mensurar a segurança 

do local. Neste caso, as áreas consideradas foram as UDH’s, pois assim estavam dispostas as 

informações contidas no Altas de Desenvolvimento Humano do Recife (2005) e se tornou 

mais simples para trabalhar com os dados. O  Quadro 5-3 mostra as classes definidas e os 

exemplos de referências fornecidos pelo Decisor, sendo Cl5>Cl4>Cl3>Cl2>Cl1. 

 

Nível de segurança Classe 

Apresenta condições ideais de segurança, onde há 

mínimos riscos de ocorrências de crimes do tipo CVLI 

Muito alto (Cl5) 

Apresenta boas condições de segurança, mas há riscos 

de ocorrências de crimes tipo CVLI 

Alto (Cl4) 

Deve haver um reforço de planos de segurança para 

mitigar a presença de crimes tipo CVLI 

Moderado (Cl3) 

É necessário haver uma forte intervenção da polícia e 

de planos que possam minimizar as ocorrências de 
crimes CVLI 

Baixo (Cl2) 

Há um estado alarmante na localidade e a população 

corre sérios riscos de vida em função da grande 

possibilidade de crimes CVLI 

Muito baixo (Cl1) 

Quadro 5-3: Classificação das áreas quanto ao seu Nível de Segurança. 
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Todavia, é importante ressaltar que estas classificações estão voltadas para as áreas de 

UDH, sendo uma divisão submunicipal que separa a cidade em 62 regiões, baseadas nas 

informações obtidas pelo censo demográfico e fornecidas pelo IBGE. É uma divisão que foi 

proposta pela prefeitura do Recife e apresenta uma divisão segundo critérios 

socioeconômicos, tornando assim a divisão mais homogênea (Sauret, 2012). 

Após definir os conjuntos de referências, foram atribuídas às classes resultantes destes 

conjuntos, como forma de expressar a consequência de uma dada situação a partir de 

diferentes estados dos critérios, conforme o Quadro 5-4. 

Exemplos Renda 

Índice de 

Gini Infraestrutura Educação 

Densidade 

demográfica 

Taxa de 

homicídios 

 

Classe 

1 Muito alta 

Muito 

bom Ideal Ens. Superior Baixa Excelente 

 

Muito alto 

2 Alta Razoável Ideal Ens. Superior Alta Ruim  Baixo 

3 Muito alta Ruim Ideal Ens. Superior Alta Ruim 

 Muito 

baixo 

4 Alta Razoável Bom Ens. Superior Moderada Bom  Alto 

5 Moderada Bom Bom Ens. Médio Moderada Muito bom  Alto 

6 

Muito 

Baixa Ruim Muito ruim Infantil Alta Alarmante 

 Muito 

baixo 

Quadro 5-4: Exemplos de referências criados. 

Em seguida, é necessário levantar as informações a respeito dos exemplos apresentados 

anteriormente. Essas informações dizem respeito à intensidade de preferência que um 

exemplo pode apresentar em relação a outro exemplo. Algumas destas comparações pareadas 

entre os exemplos estão descritas a seguir: 

 O Exemplo 1 é preferível ao Exemplo 4 (Ex1≻Ex4); 

 O Exemplo 1 é preferível ao Exemplo 4 (Ex1≻Ex5); 

 O Exemplo 2 é preferível ao Exemplo 6 (Ex2≻Ex6); 

Posteriormente, foi levantada a intensidade de preferência geral, que seria uma maneira 

de ter as preferências expressas considerando o quanto uma comparação entre critérios é bem 

mais importante do que outra comparação. No caso foi realizada uma expressão para esse 

caso e está descrito abaixo: 

 Exemplo 1 é preferível ao Exemplo 5 mais fortemente ao Exemplo 4 é preferível 

ao Exemplo 2 (Ex1, Ex5) ≻*(Ex4, Ex2). 

Com relação à significância das intensidades de preferência para um único critério, foi 

levantado para o critério “Taxa de homicídio” os diferentes estados que poderiam ocorrer e o 

quanto um poderia ser mais importante do que outro. 
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 A avaliação “excelente” é preferível à avaliação “bom” mais fortemente do que a 

avaliação “razoável” é preferível à avaliação “ruim”. 

Foram coletadas informações sobre a intensidade de preferência para os critérios “Gini” 

e “Densidade demográfica”. Portanto, para cada exemplo de referência, a diferença existente 

entre os pares de avaliações pode ser traduzida dentro de uma escala de preferência, como 

descrito para cada critério, respectivamente: 

Gini 

 xGini=muito bom e yGini=ruim: x é muito melhor do que y, e y é muito pior do que 

x; 

 xGini=bom e yGini=razoável: x é melhor do que y, e y é pior do que x; 

 xGini=razoável e yGini=ruim: x é fracamente melhor do que y, e y é fracamente pior 

do que x; 

 xGini=Muito bom e yGini=razoável x é fracamente melhor do que y, e y é 

fracamente pior do que x; 

 xGini=Muito bom e yGini=bom x é fracamente melhor do que y, e y é fracamente 

pior do que x; 

Densidade demográfica 

 xDensidade demográfica=baixa e yDensidade demográfica=muito alta: x é muito melhor do que 

y, e y é muito pior do que x; 

 xDensidade demográfica=moderada e yDensidade demográfica=alta: x é fracamente melhor do 

que y, e y é fracamente pior do que x; 

 xDensidade demográfica=baixa e yDensidade demográfica=alta: x é fracamente melhor do que y, 

e y é fracamente pior do que x; 

 xDensidade demográfica=baixa e yDensidade demográfica=moderada: x é fracamente melhor do 

que y, e y é fracamente pior do que x; 

Em seguida, com base nestas informações e nas relações de preferência obtidas, o 

método GRIP foi aplicado e assim há as relações de preferência necessárias e as relações de 

preferências possíveis. 

A relação de preferência necessária expressa a suposição de que x é pelo menos tão 

bom quanto y de acordo com todos os exemplos do modelo de preferência compatível com as 

informações de preferência. Como pontua Greco et al. (2013), essa informação pode ser 

considerada como robusta em respeito às informações de preferência, pois refere-se ao fato de 
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dado um par de alternativas que são comparadas, há a compatibilidade entre o modelo dos 

exemplos de referência e as preferências fornecidas pelo agente de decisão. 

O Quadro 5-5 seguinte apresenta as relações necessárias (≿N
) para os exemplos 

avaliados. Uma breve análise permite concluir que o Exemplo 1 se destaca necessariamente 

em relação aos outros exemplos, assim como sucessivamente acontece com relação aos outros 

exemplos. Esse destaque é justamente voltado para a questão da preferência entre os 

exemplos. Isto justifica a afirmação sobre robustez proposta por Greco et al. (2013). 

Exemplos 1 2 3 4 5 6 

1 ≿N ≿N ≿N ≿N ≿N ≿N 

2 
 

≿N ≿N 
  

≿N 

3 

  

≿N 

  

≿N 

4 
 

≿N ≿N ≿N 
 

≿N 

5 

 

≿N ≿N 

 

≿N ≿N 

6 
 

≿N 
   

≿N 

Quadro 5-5: Relação de preferência necessária. 

Por outro lado, quando essa robustez não ocorre supõe-se que x é pelo menos tão bom 

quanto y de acordo com pelo menos um exemplo de preferência que seja compatível com a 

informação de preferência, tendo uma relação de preferência possível (≿P
). Em outras 

palavras, seria o empobrecimento das informações de preferência em relação ao modelo dos 

exemplos, conduzindo a essa relação possível (Greco et al., 2013). O Quadro 5-6 seguinte 

expõe as relações de preferências possíveis (≿P
). 

 

Exemplos 1 2 3 4 5 6 

1 ≿P ≿P ≿P ≿P ≿P ≿P 

2 

 

≿P ≿P 

 

≿P ≿P 

3 

  

≿P ≿P 

 

≿P 

4 ≿P 

 

≿P ≿P 

 

≿P 

5 

 

≿P ≿P ≿P ≿P ≿P 

6 

 

≿P ≿P ≿P ≿P ≿P 

Quadro 5-6: Relação de preferência possível. 

Baseado nas avaliações das preferências retiradas dos exemplos de referência, nas 

intensidades de preferências para os critérios “Gini” e “Densidade demográfica” e a relação 

de preferência necessária gerada pelo GRIP, é criado um Quadro 5-7 que agrupa as 

informações gerais das comparações pareadas e que serviram de input para o uso do DRSA e 

segue resumido. 
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A segunda etapa do modelo proposto gerou um conjunto de informações mais refinadas 

de acordo com o que havia sido proposto na fase de construção da modelagem. Primeiramente 

foram retiradas as informações contidas nas classes geradas pelo Quadro 5-4 e que serviu de 

input na segunda etapa. Essa tabela contém as informações a respeito de quais exemplos 

suportam as classes e a precisão gerada para o limite de classe, como citado no trabalho de 

Greco et al. (2002b). 

A descrição gerada nesta etapa possui uma relação direta com o que foi apresentado no  

Quadro 5-7 para as comparações pareadas. As classes e os seus respectivos limites estão 

associados diretamente com os exemplos obtidos e com a relação de preferência necessária e 

a relação de preferência possível. A classificação para um nível de segurança “Muito alto” é 

suportada somente pelo Exemplo 1. Observando o Quadro 6.5 e o Quadro 6.6 torna-se 

perceptível a dominância em relação aos outros exemplos e em relação à preferência 

necessária e possível. Esse exemplo pode ser considerado, como uma situação ideal pela qual 

se atingiria o máximo do nível de segurança em uma região, não exigindo ações que mitiguem 

a violência, mas que mantenham o estado atual. 

Outro destaque é para a dependência que pode existir entre os exemplos. Como o 

Exemplo 1 dominou os demais exemplos em termos de classificação, é notório que há uma 

dependência entre os critérios para o Exemplo 1, ou seja, caso todos mantenham essa situação 

ideal de sociedade é evidente que haverá uma situação de bem estar. Mas uma análise entre os 

exemplos não conduz a essa dependência. 

O fato de um critério ser mantido para dois exemplos de referência não significa que irá 

resultar em uma classificação secundária. Por exemplo, se fosse mantido “Ensino superior” 

para o critério Educação, e os outros critérios fossem modificados, então a classificação 

deveria ser “Muito alto” e “Alto” para o nível de segurança. Entretanto, o caso não ocorre em 

função dos demais critérios apresentarem forte influencia de classe de decisão. 
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Par (Si, Sj) Renda 

Gini 

(intensidade 

de 

preferência) Infraestrutura Educação 

Densidade 

demográfica 

(Intensidade 

de 

preferência) Taxa de homicídios Classe 

Relação de 

preferência 

 

Si Sj 

 

Si Sj Si Sj 

 

Si Sj Si Sj 

  

1,1 

Muito 

alta 

Muito 

alta Indiferente Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Indiferente Excelente Excelente 

Muito 

alto 

Muito 

alto ≿N ≿P 

1,2 
Muito 

alta Alta 
fracamente 

melhor Ideal Ideal 
Ens. 

Superior 
Ens. 

Superior 
fracamente 

melhor Excelente Ruim 
Muito 
alto Baixo ≿N ≿P

 

1,3 

Muito 

alta 

Muito 

alta Indiferente Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior 

fracamente 

melhor Excelente Ruim 

Muito 

alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

1,6 

Muito 

alta 

Muito 

baixa 

muito 

melhor Ideal 

Muito 

ruim 

Ens. 

Superior Infantil 

fracamente 

melhor Excelente Alarmante 

Muito 

alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

2,1 Alta 

Muito 

alta 

fracamente 

melhor Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior 

fracamente 

pior Ruim Excelente Baixo 

Muito 

alto Sem ≿N 

Sem 

≿P 

2,2 Alta Alta Indiferente Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Indiferente Ruim Ruim Baixo Baixo ≿N ≿P 

2,3 Alta 

Muito 

alta 

fracamente 

melhor Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Indiferente Ruim Ruim Baixo 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

3,1 

Muito 

alta 

Muito 

alta muito pior Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior 

fracamente 

pior Ruim Excelente 

Muito 

baixo 

Muito 

alto Sem ≿N 

Sem 

≿P
 

3,4 

Muito 

alta Alta 

fracamente 

pior Ideal Bom 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior 

fracamente 

pior Ruim Bom 

Muito 

baixo Alto Sem ≿N ≿P 

3,5 

Muito 

alta Moderada Muito pior Ideal Bom 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Médio 

fracamente 

pior Ruim 

Muito 

bom 

Muito 

baixo Alto Sem ≿N 

Sem 

≿P 

3,6 

Muito 

alta 

Muito 

baixa Indiferente Ideal 

Muito 

ruim 

Ens. 

Superior Infantil Indiferente Ruim Alarmante 

Muito 

baixo 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

4,1 Alta 
Muito 

alta 
fracamente 

pior Bom Ideal 
Ens. 

Superior 
Ens. 

Superior 
fracamente 

pior Bom Excelente Alto 
Muito 
alto Sem ≿N ≿P 

 

Quadro 5-7: Comparações pareadas da primeira etapa do modelo.
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Para a intensidade de preferência, a situação se repete. Uma situação de indiferença não 

iria resultar em uma classificação correlacionada, como exemplificada acima. Podendo até 

representar uma pouca importância que o critério apresenta segundo a visão daquele que está 

tomando a decisão. 

Um caso intermediário são os limites que classificam a área com o nível de segurança 

como no máximo “Alto”. Somente com exceção do Exemplo 1, os demais exemplos 

corroboram com esta classificação, sendo uma situação de segurança mais próxima de se 

alcançar para a realidade da cidade do Recife. Ou seja, é algo que pode ser observado para a 

simulação realizada entre os exemplos de referência e a situação atual neste município. 

Quando verificado esse mesmo limite para o caso de ao menos “Alto”, somente os 

Exemplos 1, 4 e 5 suportam esta situação. Em função de serem os estados de classificações 

em melhor situação para os níveis de segurança segundo a Tabela 5-2 das comparações 

pareadas. Além de não apresentarem conflitos nas relações necessária e possível.  

Em seguida, a análise para um nível de segurança “Baixo” e “Muito baixo”, para a 

classificação no máximo é ponderada pelos Exemplos 2, 3 e 6 e pelos 3 e 6, respectivamente. 

Essas são situações expressas para uma esperada intervenção que eliminem os focos de 

violência e posteriormente elevem esse grau de segurança em uma dada área. 

Tabela 5-2: Definição das classes, os exemplos usados e a precisão das aproximações. 

Classificações União das classes Exemplos Precisão 

No máximo muito baixo P-inferior      
   3,6 1 

 
P-superior      

   3,6 
 

 
limite        

   
  

No máximo baixo P-inferior      
   2, 3, 6 1 

 
P-superior      

   2, 3, 6 
 

 
limite        

   
  

No máximo moderado P-inferior      
   2, 3, 6 1 

 
P-superior     

   2, 3, 6 
 

 
limite        

   
  

No máximo alto P-inferior      
   2, 3, 4, 5, 6 1 

 
P-superior     

   2, 3, 4, 5, 6 
 

 
limite        

   
  

Ao menos baixo P-inferior     
   1, 2, 4, 5 0,56 

 
P-superior     

   1, 2, 4, 5 
 

 
limite        
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Classificações União das classes Exemplos Precisão 

Ao menos moderado P-inferior     
   1, 4, 5 0,67 

 
P-superior     

   1, 4, 5 
 

 
Limite        

   
  

Ao menos alto     
   P-inferior     

   1, 4, 5 1 

 
P-superior     

   1, 4, 5 
 

 

 
limite        

   
  

Ao menos muito alto P-inferior     
   1 1 

 
P-superior     

   1 
 

 
limite        

   
  

     

Após as análises dos resultados das Etapas um e dois da sistemática apresentada, foram 

avaliadas as regras de decisão que suportam as classificações. Nesta fase são obtidas todas as 

regras representando a relação de preferência necessária. Esta relação é admitida, pois 

suporta de forma global as informações de preferência e garantem assim uma decisão 

confiável para uma posterior recomendação final.  

As regras são condicionais do tipo Se...Então... e servem para propor uma forma de 

classificação final para o problema em estudo. Elas utilizam as informações de preferência 

entre os pares de alternativas e as intensidades de preferências que devem ser expressas pelo 

responsável da área. Esse conjunto de condições traduz como as informações do responsável 

pelas decisões podem ser reduzidas de tal forma a garantir uma qualidade de resposta para o 

problema de classificação. 

1) Se Índice de Gini<”ruim”, então x≿Ny, suportando para os pares: (Exemplo1, Exemplo3), 

(Exemplo1, Exemplo6); 

2) Se Taxa de homicídios>”Muito bom” e xDensidade demográfica é fracamente melhor do 

que yDensidade demográfica, então x≿Ny , suportando os pares: (Exemplo1, Exemplo2), 

(Exemplo1, Exemplo2), (Exemplo5, Exemplo2), (Exemplo4, Exemplo3); 

3) Se xÍndice de Gini é fracamente melhor do que yÍndice de Gini e xDensidade demográfica é 

Indiferente do que yDensidade demográfica e Taxa de homicídio<Moderado então x≿N
y, 

suportando: (Exemplo6, Exemplo5), (Exemplo6, (Exemplo4); 

4) Se xDensidade demográfica é muito melhor do que yDensidade demográfica e Taxa de 

homicídio>Bom, então x≿N
y, suportando: (Exemplo5, Exemplo3), (Exemplo4, 

Exemplo3); 
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5)  Se xÍndice de Gini é fracamente melhor do que yÍndice de Gini e Taxa de homicídio>Bom, 

então x≿N
y, suportando: (Exemplo4, Exemplo6). 

Posteriormente, como havia sido proposto nos objetivos da segunda etapa, foi feita uma 

redução dos critérios, entretanto mantendo a qualidade da classificação, como se estivessem 

sendo usados todos os critérios dos exemplos de referência. Isto foi feito baseado nas regras 

anteriores com as devidas adaptações para as regras condicionais que conduziram as 

classificações finais para propor a recomendação final.  

Finalmente as UDH’s da cidade do Recife foram classificadas segundo a proposta do 

modelo, com base nas regras finais utilizando somente os critérios: Índice de Gini, Densidade 

demográfica e Taxa de homicídios. Para isto foram usados os dados referentes ao Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Recife (2005) e o número de ocorrências de homicídios obtidos 

através da SDS para o ano de 2007, sendo estes os mais antigos diposníveis. 

Como os dados usados são obtidos através do IBGE com base no censo demográfico, 

essas informações somente estavam disponíveis para o ano 2000, data referente ao último 

censo, foi necessário usar os dados do homicídios com uma proximidade temporal, assim 

foram usados os dados do ano de 2007. Neste sentido, admite-se para o presente modelo, que 

não há diferenças relativas aos dados e que possam gerar resultados com algum tipo de viés. 

Assim, para os valores obtidos para os critérios Índice de Gini e Densidade 

demográfica, foi realizada uma associação entre as escalas verbais e numéricas, haja vista que 

os dados do censo estão em escala numérica, como apresentado no Quadro 5-1. E para o 

número de homicídios foi usada a relação apresentada na Equação 6.1. 

O mapa apresenta as classificações realizadas e aplicadas no software de 

georreferenciamento ArcGis 10.1 conforme a Figura 5-2. 
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 Figura 5-2: Classificação proposta pelo modelo para o Nível de segurança. 

5.4 Discussão 

A aplicação do modelo mostrou potencial para classificar as UDH’s da cidade do 

Recife. O detalhamento da classificação das áreas que apresentam um nível de segurança 

serve como recomendação final para um especialista de segurança pública, com base nas 
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informações obtidas pelo Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife e a SDS e expostas 

através do mapa da cidade do Recife georreferenciado. 

A consideração dos seis critérios possibilita uma visão mais ampla e clara diante do 

problema de segurança pública, fornecendo ao decisor maior interação durante as etapas um e 

dois do modelo proposto, em virtude da possibilidade de avaliar o problema com base em 

vários critérios.  

A fácil disponibilização dos dados também contribui para seleção destes critérios, 

todavia sendo pautada na pesquisa sobre os trabalhos que defendem o seu uso e de como há a 

relação com a violência. 

O uso do critério “Taxa de homicídio” é fundamental, pois utiliza de dados passados 

como forma de inserir uma informação histórica com os demais critérios. Sendo que os outros 

cinco apontam relação direta com a questão do número de mortes que podem ocorrer em uma 

determinada localidade. Entretanto, reforça novamente, que o objetivo deste estudo não é 

tentar fazer uma previsão, mas criar uma recomendação utilizando-se de diferentes 

informações, incluindo dados passados através da sistemática proposta. 

A primeira etapa da sistemática é a que necessita das informações de um especialista, 

dando uma atitude mais participativa, em que é necessário para inserir informações a respeito 

dos exemplos de referência e das intensidades de preferências para poder criar os primeiros 

resultados. Sendo uma etapa mais interativa, dando a oportunidade de expressar suas opiniões 

e clarear possíveis dúvidas quanto ao problema. 

A segunda Etapa permite um refinamento das informações inseridas anteriormente, ou 

seja, são criadas as regras de decisão que irão definir a recomendação final. Apresenta os 

critérios que pertencem ao núcleo do modelo, informando com a mesma qualidade caso todos 

os critérios fossem selecionados para definir as classes para os exemplos de referências. As 

regras de decisão são implementadas para classificar as UDH’s da cidade do Recife. 

Com a formação dos critérios mais relevantes para fazer a classificação final, percebe-se 

a limitação apresentada em relação a essa situação. Ou seja, não há uma exploração exógena 

durante a construção das etapas, além dos exemplos de referência e das demais informações 

fornecidas, para verificar como os exemplos podem ser mais bem explorados. 

 Do mapa georreferenciado que apresenta as classificações para cinco diferentes níveis 

de segurança, (Muito alto, Alto, Moderado, Baixo e Muito baixo), foram classificadas as 62 

UDH’s da cidade do Recife. Para o nível “Muito alto” foi definida somente uma UDH. Para o 

nível “Alto”, foram quatro UDH’s.  
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Para o nível se segurança “Moderado”, foram classificadas 8 UDH’s. Para o nível 

“Baixo” foram associadas 31 unidades. E para o nível mais crítico, que não apresenta 

segurança, foram definidas 18 UDH’s remanescentes. Essa recomendação é um reflexo das 

regras de decisão geradas pelo modelo e pelas informações de preferências.  

Por outro lado, a UDH também apresenta determinadas diferenças que podem ser 

contestadas, portanto não se pode afirmar que há uma completa homogeneização para todas as 

UDH’s, segundo a classificação usada. Porém, as informações que foram obtidas permitiram 

classificar a cidade do Recife usando as UDH’s. A  Figura 5-3 seguinte apresenta o percentual 

das classificações para as UDH’s. 

 

Figura 5-3: Percentual das UDH's classificadas. 

Para o nível “Muito alto”, somente uma UDH foi associada a esta classe. Esta unidade, 

Graças/Aflitos/Derby/Espinheiro, apresenta condições ideais para se adequar com este nível 

de segurança. Com relação aos critérios analisados, a UDH apresentou Índice de Gini igual a 

“Muito bom”, Densidade demográfica como “Moderada” e Taxa de homicídios como “Bom”.  

Em função dessas características condicionadas ao conjunto de regras de decisão, ela é 

inserida neste tipo de classe. É importante destacar, que esta unidade apresenta áreas públicas 

bem preservadas, residências que inferem condições de boa moradia e ruas pavimentadas, 

logo inibindo a presença de uma possível marginalização do local. 

Para a classe “Alta”, as unidades também apresentam características que levam a 

classificá-las neste nível de segurança. São locais que apresentam boas definições para os 
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critérios Índice de Gini e Densidade demográfica. Todavia, apresentam Taxa de homicídios 

que vão de “Ruim”, “Razoável” e “Bom”.  

No caso da UDH 29 (Torre/Zumbi), a Taxa de homicídios é “Boa”, porém para o 

critério Densidade demográfica há a definição como “Alta”. Isso demonstra uma clara relação 

de compensação entre as condições de decisão, demonstrando haver a necessidade de 

condições adequadas para que o nível de segurança passe para a classe “Muito alta”. 

Para o nível intermediário de segurança, os critérios sofreram diferentes variações 

condicionais para definir a classe de decisão. Por exemplo, as UDH’s 10 e 20 apresentaram as 

mesmas condições para os critérios Índice de Gini e Densidade demográfica, entretanto para o 

critério Taxa de homicídios mostraram as definições de “Razoável” e “Ruim”, 

respectivamente. Se for observado nas classificações usadas para este critério, são duas 

classificações sequenciais, demonstrando que não há uma preferência tão grande de uma em 

relação à outra. 

É importante ressaltar, que estas UDH’s apresentam boas condições de moradia, mas 

contrastam com pequenas localidades que não são tão adequadas para apresentar bons padrões 

de moradia. Outro fator relevante refere-se ao fato de que estas três primeiras classes para o 

nível de segurança apresentam uma proximidade entre si, para algumas das UDH’s 

analisadas. Ou seja, há um decaimento do nível de segurança, como observado na zona norte 

da cidade do Recife, enfatizando para as UDH’s 17, com nível de segurança Muito alto, 

seguido pela UDH 15 como Alto, posteriormente, 11, 20, 10 e 7 com Moderado nível, 

conforme o detalhe da Figura 5-4 seguinte. 

  

Figura 5-4: Diminuição do nível de segurança na zona norte do Recife. 

Legenda

Muito alto

Alto

Moderado

Baixo

Muito baixo
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Então, pode-se afirmar que há mais segurança, porém ela tende a decair conforme se 

afasta para áreas menos favorecidas pelos serviços públicos, com grande massa populacional 

e taxas de homicídios não tão boas quando comparadas a outras regiões. Esta região do Recife 

é conhecida como Zona Norte, e nos setores mais seguros há uma forte presença de pessoas 

com alto poder aquisitivo, mas que ao mesmo tempo possui um Índice de Gini entre “Bom” e 

“Muito bom”, ou seja, as pessoas possuem uma divisão de renda próxima entre si, não 

havendo desigualdade significativa. 

A colocação sobre essa redução do nível de segurança ilustrado na Figura 5-4 pode ser 

relacionada diretamente com a morfologia do crime, ou seja, como o infrator irá executar sua 

ação criminosa levando em consideração as características do local. Essas características 

podem ser relacionadas tanto como fatores socioeconômicos, como até mesmo a distância de 

onde o criminoso reside e o local onde ele irá atuar com o seu ato criminoso contra outra 

pessoa, como foi demonstrado em Canter et al. (2013) e Hammond & Youngs (2011). 

O penúltimo nível, “Baixo” foi o que apresentou maior número de UDH’s pertencentes 

a esta classe, no total de 31 unidades. Para o critério Índice de Gini, houve a presença de 

classificações entre “Razoável” a “Muito bom”, para densidade da população. Muitas UDH’s 

apresentaram forte presença da massa populacional, corroborando com autores que 

argumentam que o grande número de pessoas influencia no aumento da criminalidade, em 

função da facilidade de ocorrer à fuga (Beato et al., 2008; Eck et al., 2005; Entorf & 

Spengler, 2000; Resende & Andrade, 2011).  

Todavia, para o critério Taxa de homicídios, foi massiva a presença dos índices que a 

definem como “Muito ruim” e “Alarmante”, conforme a proposta apresentada pelo Relatório 

sobre homicídios no mundo (UNODC, 2011). A  Figura 5-5 apresenta a distribuição para este 

último critério, mostrando as altas taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes, segundo a 

classificação verbal. 
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Figura 5-5: Classificação verbal para os homicídios em cada 100 mil habitantes. 

Por fim, para a última classe de decisão relativa ao nível de segurança mais crítico 

(Muito baixo), foram classificadas 18 UDH’s. São locais da região do Recife que concentram 

uma elevada densidade de pessoas, inferindo novamente em relação ao aspecto de que quanto 

maior o número de pessoas, maiores as chances de se obter a fuga. A  Figura 5-6 apresenta 

justamente essa situação, somente para as UDH’s classificadas como Muito baixo. 

 

Figura 5-6: Percentual das áreas classificadas como muito baixa para o critério 

Densidade demográfica. 

O Índice de Gini apresentou uma desigualdade bastante acentuada entre os locais 

identificados. São áreas da cidade do Recife que não apresentam uma situação ideal de 
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moradia, excluindo essa parte da população de oportunidades como serviço básico de saúde e 

algumas vezes de saneamento.  

Outro detalhe que é importante ressaltar é o que diz respeito às UDH’s BOA 

VIAGEM/PINA – Orla, Av. Herculano Bandeira e BOA VIAGEM – Zeis: Entra-Pulso e Ilha 

do Destino. Ambas pertencem à região dos bairros de Boa Viagem e Pina e que possuem a 

presença de grandes edifícios residências, porém contrastam com moradias de baixa renda, 

como verificado no lado mais ao sul do lado leste do mapa da cidade, caracterizando assim 

uma forte desigualdade de renda entre as pessoas dessa região.  

Para o critério Taxa de homicídios, foi observado que somente houve casos entre Muito 

ruim e Alarmante. Ressaltando que são áreas que necessitam de ações que possam mitigar 

esse efeito. Evidente, que a análise isolada desse critério não permite concluir que existe uma 

“grande chance” de um indivíduo ser assassinado, o que pode ser justificado por dois motivos. 

O primeiro é relativo à objetividade da proposta do modelo, que não está voltado para 

uma previsão, mas para uma recomendação através da classificação de áreas da cidade. E 

segundo, é que o critério Taxa de homicídio serviu para ser usado como uma informação 

passada como forma de input no modelo, e não foi necessário checar qual foi à razão do crime 

que levou ao homicídio. 

 Portanto, esta classificação serve como uma forma de realizar uma recomendação, 

segundo o uso do modelo proposto para um problema de segurança pública, no município do 

Recife, estado de Pernambuco. E não visa fazer uma previsão de onde poderão ocorrer 

maiores chances de se ocorrer algum tipo de crime, apesar dos critérios levantados estarem 

relacionados com o tipo de crime CVLI. 

5.5 Análise de sensibilidade 

Essa seção apresenta uma análise de sensibilidade para verificar com se comportam os 

resultados no caso de mudanças nos parâmetros usados. Para isso foram realizados quatro 

diferentes situações para checar este comportamento. 

5.5.1 Avaliação dos critérios: retirada de dois critérios – Caso 1 

Essa seção apresenta uma análise de sensibilidade para o caso em foram retirados dois 

critérios. Para isso foram adotadas as seguintes suposições: 

 As classes para avaliar o nível de segurança foram mantidas; 

 Os exemplos de referência foram mantidos 
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 Os critérios Densidade demográfica e Índice de Gini foram excluídos para 

verificar como os demais critérios podem influenciar na recomendação final; 

 O critério Taxa de homicídios foi mantido, pois era necessário impor um 

incremento das informações passadas como forma de inserir um tipo de 

informação que não foi verificado na literatura. 

O Quadro 5-8 seguinte apresenta os exemplos de referência. Foram retirados dois 

critérios para avaliar os resultados. Os critérios foram Densidade demográfica e Índice de 

Gini. Os demais critérios foram mantidos, bem como os exemplos de referência. 

Exemplos Renda Infraestrutura Educação 
Taxa de 

homicídios 
Classe 

1 Muito alta Ideal Ens. Superior Excelente Muito alto 

2 Alta Ideal Ens. Superior Ruim Baixo 

3 Muito alta Ideal Ens. Superior Ruim 

Muito 

baixo 

4 Alta Bom Ens. Superior Bom Alto 

5 Moderada Bom Ens. Médio Muito bom Alto 

6 

Muito 

baixa Muito ruim Infantil Alarmante 

Muito 

baixo 

  Quadro 5-8: Exemplos de referência para a primeira análise de sensibilidade. 

Para expressar as intensidades de preferência, foram selecionados os critérios 

Infraestrutura e Taxa de homicídios. O primeiro apresentou somente as relações de 

preferência, indiferença e não preferência. O segundo critério foi apresentou outras 

características para as intensidades de preferência, motivado pela quantidade de classificações 

que poderia apresentar, em uma total de 7 definições verbais. 

Infraestrutura 

 Xinfraestrutura=ideal e yinfraestrutura=ruim: x é preferível do que y, e y é não preferível 

do que x; 

 xinfraestrutura=bom e yinfraestrutura=bom: x é indiferente do que y, e y é indiferente do 

que x; 

 xinfraestrutura=muito ruim e yGini=ruim: x é não preferível do que y, e y é preferível 

do que x; 

Taxa de homicídios 

 XTaxa de homicídio=excelente e yTaxa de homicídio=muito bom: x é fracamente melhor do 

que y, e y é fracamente pior do que x; 

 xTaxa de homicídio=muito bom e yTaxa de homicídio=razoável: x é fortemente melhor do 

que y, e y é fortemente pior do que x; 
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 xTaxa de homicídio=muito ruim e yGini=alarmante: x é fracamente melhor do que y, e y 

é fracamente pior do que x; 

Após a definição das intensidades de preferência para os critérios Infraestrutura e 

Densidade demográfica, foram geradas as relações de preferência necessária e possível para a 

presente análise. Os resultados mostraram que as relações se mantiveram, mesmo com a 

retirada dos critérios.  

Isso pode ser argumentado em função de manter os demais exemplos de referência, sem 

alterá-los, assim eles mantiveram o seu desempenho em relação aos critérios remanescentes. 

Isso explica a necessidade de impor um determinado nível de desempenho entre os critérios 

para ter um Nível de segurança. As relações seguem nos Quadro 5-9 e Quadro 5-10.  

Exemplos 1 2 3 4 5 6 

1 ≿N ≿N ≿N ≿N ≿N ≿N 

2 

 

≿N ≿N 

  

≿N 

3 

  

≿N 

  

≿N 

4 

 

≿N ≿N ≿N 

 

≿N 

5 

 

≿N ≿N 

 

≿N ≿N 

6 

 

≿N 

   

≿N 

Quadro 5-9: Relação de preferência necessária para a primeira análise de 

sensibilidade. 

Exemplos 1 2 3 4 5 6 

1 ≿P ≿P ≿P ≿P ≿P ≿P 

2 
 

≿P ≿P 
 

≿P ≿P 

3 

  

≿P ≿P 

 

≿P 

4 ≿P 
 

≿P ≿P 
 

≿P 

5 

 

≿P ≿P ≿P ≿P ≿P 

6 
 

≿P ≿P ≿P ≿P ≿P 

Quadro 5-10: Relação de preferência possível para a primeira análise de sensibilidade. 

Em seguida foram gerados os resultados da segunda etapa da metodologia proposta. A   

 

 

Tabela 5-3 seguinte mostra que houve uma variação entre os exemplos que suportam 

determinadas classes para os níveis de segurança. As classificações no máximo alto e ao 

menos baixo foram as que apresentaram maior número dos exemplos de referência que 

corroboram com essa classe, ou seja, que dão suporte para tomar esse tipo de decisão, 

garantindo assim uma decisão mais coerente no momento de realizar a recomendação final. 
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Tabela 5-3: Definição das classes, os exemplos usados e a precisão das aproximações 

para a análise de sensibilidade.  

Classificações União das classes Exemplos Precisão 

No máximo muito baixo P-inferior      
   6 0,33 

 
P-superior      

   2, 3,6 
 

 
limite        

   2, 3 
 

No máximo baixo P-inferior      
   2, 3, 6 1 

 
P-superior      

   2, 3, 6 
 

 
limite        

   
  

No máximo moderado P-inferior      
   2, 3, 6 1 

 
P-superior     

   2, 3, 6 
 

 
limite        

   
  

No máximo alto P-inferior      
   2, 3, 4, 5, 6 0,60 

 
P-superior     

   2, 3, 4, 5, 6 
 

 
limite        

   
  

Ao menos baixo P-inferior     
   1, 4, 5 1 

 
P-superior     

   1, 2, 3, 4, 5 
 

 
limite        

   2 ,3 
 

Ao menos moderado P-inferior     
   1, 4, 5 1 

 
P-superior     

   1, 4, 5 
 

 
Limite        

   
  

Ao menos alto     
   P-inferior     

   1, 4, 5 1 

 
P-superior     

   1, 4, 5 
 

 
limite        

   
  

Ao menos muito alto P-inferior     
   1 1 

 
P-superior     

   1 
 

 
limite        

   
  

     

O resultado aponta que o núcleo é representado somente pelo critério Taxa de 

homicídios. Isso significa dizer que somente esse critério pode ser usado para fazer as 

classificações, uma vez que foram mantidos os exemplos de referência e retirados os critérios 

Densidade demográfica e Índice de Gini.  
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Então, o único critério torna o resultado como uma análise monocritério para classificar 

as UDH’s, mas que somente foi possível em função das demais informações, o mapa segue 

apresentado na Figura 5-8 no sentido de entender como isso pode ser explicado mediante a 

aplicação do modelo. 

Uma análise somente usando um único critério e baseado apenas nas regras de condição 

que classificam as UDH’s conclui que uma grande parte das UDH’s foi classificada com o 

Nível de segurança Muito baixo, requerendo assim um esforço policial muito elevado para 

cobrir todas estas áreas. É notado também, que em relação ao estudo de caso, houve uma 

classificação bem superior em relação ao estudo de caso que foi realizado primeiramente. A  

Figura 5-7 seguinte resume estas informações e em seguida o mapa com as UDH’s 

classificadas conforme a Figura 5-8. 

 

Figura 5-7: Distribuição das UDH's classificadas. 

0 

10 

20 

30 

40 
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Figura 5-8: Classificação usada para a primeira análise de sensibilidade. 
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5.5.2 Avaliação dos critérios: retirada de um critério – Caso 2 

A segunda análise de sensibilidade foi realizada para as seguintes suposições: 

 As classes para avaliar o nível de segurança foram mantidas; 

 Os exemplos de referência foram mantidos 

 O critério Densidade demográfica foi excluído para verificar como os demais 

critérios podem influenciar na recomendação final; 

 O critério Taxa de homicídios foi mantido, pois era necessário impor um 

incremento das informações passadas como forma de inserir um tipo de 

informação que não foi verificado na literatura. 

O Quadro 5-11 apresenta os exemplos de referência usados. 

Exemplos Renda 

Índice 

de Gini Infraestrutura Educação 

Taxa de 

homicídios Classe 

1 Muito alta 
Muito 
bom Ideal 

Ens. 
Superior Excelente Muito alto 

2 Alta Razoável Ideal 

Ens. 

Superior Ruim Baixo 

3 Muito alta Ruim Ideal 

Ens. 

Superior Ruim Muito baixo 

4 Alta Razoável Bom 

Ens. 

Superior Bom Alto 

5 Moderada Bom Bom Ens. Médio Muito bom Alto 

6 Muito baixa Ruim Muito ruim Infantil Alarmante Muito baixo 

Quadro 5-11: Exemplos de referência para análise de sensibilidade sem o critério 

Densidade demográfica. 

Nesta análise também foram desconsiderados as intensidade de preferência entre os 

critérios com o intuito de verificar como poderia haver mudanças na recomendação final, caso 

as decisões obtidas fossem reduzidas na aplicação da sistemática. Esse procedimento foi 

adotado nesta e na análise seguinte. 

Então, foram geradas somente as relações necessária e possível como parte da primeira 

etapa da sistemática proposta. Os resultados apontam para pequenas mudanças em relação às 

análises anteriores, demonstrando que a retirada de um critério não impacta fortemente na 

primeira etapa da proposta DRSA-GRIP. O Quadro 5-12 e Quadro 5-13 apresentam essas 

relações de preferência necessária e possível.  

Exemplos 1 2 3 4 5 6 

1 ≿N ≿N ≿N ≿N ≿N ≿N 

2 

 

≿N ≿N 

  

≿N 

3 

  

≿N 

  

≿N 

4 

 

≿N ≿N ≿N 

 

≿N 
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Exemplos 1 2 3 4 5 6 

5 
 

≿N ≿N 
 

≿N ≿N 

6 

 

≿N 

   

≿N 

Quadro 5-12: Relação de preferência necessária para análise de sensibilidade sem o 

critério Densidade demográfica. 

Exemplos 1 2 3 4 5 6 

1 ≿P ≿P ≿P ≿P ≿P ≿P 

2 

 

≿P ≿P 

 

≿P ≿P 

3 

  

≿P ≿P 

 

≿P 

4 ≿P 

 

≿P ≿P 

 

≿P 

5 ≿P ≿P 

 

≿P ≿P ≿P 

6 

 

≿P ≿P ≿P ≿P ≿P 

Quadro 5-13: Relação de preferência possível para análise de sensibilidade sem o 

critério Densidade demográfica. 

Então, as classes suportadas pelos exemplos mostram que não ocorreram grandes 

mudanças em relação à primeira análise realizada para o estudo de caso. Com exceção da 

qualidade dos exemplos, nos quais foram avaliados em 100%. O que não significa dizer que a 

exclusão de um único critério melhorou os resultados, mas resultou na mudança das classes 

em função destas alterações. A Tabela 5-4 seguinte apresenta esses resultados. 

 

Tabela 5-4: Definição das classes, os exemplos usados e a precisão das aproximações 

para a análise de sensibilidade com a exclusão do critério Densidad demográfica. 

Classificações União das classes Exemplos Precisão 

No máximo muito baixo P-inferior      
   3, 6 1 

 
P-superior      

   3,6 
 

 
limite        

   
  

No máximo baixo P-inferior      
   2, 3, 6 1 

 
P-superior      

   2, 3, 6 
 

 
limite        

   
  

No máximo moderado P-inferior      
   2, 3, 6 1 

 
P-superior     

   2, 3, 6 
 

 
limite        

   
  

No máximo alto P-inferior      
   2, 3, 4, 5, 6 1 

 
P-superior     

   2, 3, 4, 5, 6 
 

 

 
limite        

   
  



Capítulo 5 Estudo de caso: classificação das UDH’s na cidade do Recife 

 

 83 

Classificação União das classes Exemplos  Precisão 

Ao menos baixo P-inferior     
   1, 2, 4, 5 1 

 
P-superior     

   1, 2, 4, 5 
 

 
limite        

   
  

Ao menos moderado P-inferior     
   1, 4, 5 1 

 
P-superior     

   1, 4, 5 
 

 
Limite        

   
  

Ao menos alto     
   P-inferior     

   1, 4, 5 1 

 
P-superior     

   1, 4, 5 
 

 
limite        

   
  

Ao menos muito alto P-inferior     
   1 1 

 
P-superior     

   1 
 

 
limite        

   
  

     

Por fim, os critérios que são o núcleo para essa análise são o Índice de Gini e Taxa de 

homicídios, reforçando o conceito de que estes critérios são importantes, pois explicam 

determinados comportamentos sociais que apontam para a violência, sendo relevantes para a 

segurança pública em virtude de levar em consideração o aspecto econômico e o crime 

representado na forma do delito. Pode enfatizar que as razões que corroboram com estes 

fatores, estejam relacionadas em como uma distribuição de renda dentro de uma sociedade, e 

como ela é importante para determinar o grau de periculosidade de determinadas áreas, no 

caso para o Índice de Gini. Isso pode ser mais bem detalhado em Menezes et al. (2013), em 

que o Índice de Gini é usado para explicar questões sobre criminalidade no Recife. 

A análise Taxa de homicídios, não deve ser levada em consideração como uma 

previsão, como já foi comentado anteriormente, mas permite inferir a respeito destas taxas nas 

UDH’s e de como esse critério uma vez combinado com outro critério, no caso o Índice de 

Gini, reproduz uma situação que possa ser usada para apoiar a tomada de decisão futura. 

Então as regras de decisão foram aplicadas e apresentaram um resultado próximo ao que 

foi verificado na primeira análise do estudo de caso. Entretanto, há mudanças que podem ser 

destacadas. A UDH de número 35 (VÁRZEA/CAXANGÁ - Zeis Rosa Selvagem), na 

primeira análise apresentou uma classificação com o Nível de segurança Alto, enquanto que 

nesta simulação para avaliar a sensibilidade, ela passou para o nível Baixo. 

Como houve a ausência do critério Densidade demográfica, e para este critério essa 

UDH é classificada como tendo uma baixa densidade populacional, conclui-se então que a 

não absolvição deste critério induz à mudança repentina na recomendação final. 
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Outro destaque é a inclusão de uma nova UDH na classe Muito alto, no caso a área 

TORRE/ZUMBI. Novamente a retirada da informação referente à densidade de pessoas, 

alterou sua classificação. Como ela apresenta uma alta densidade populacional, então isto não 

foi levado em consideração na análise de sensibilidade, o que provocou essa alteração de 

classe. A Figura 5-9 seguinte apresenta o mapa para essa segunda análise de sensibilidade. 

 

Figura 5-9: Classificação usada sem o critério Densidade demográfica. 
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5.5.3 Análise de sensibilidade: retirada de um critério – caso 3 

A terceira análise de sensibilidade foi realizada para as seguintes suposições: 

 As classes para avaliar o nível de segurança foram mantidas; 

 Os exemplos de referência foram mantidos 

 O critério Índice de Gini foi excluído para verificar como os demais critérios 

podem influenciar na recomendação final; 

 O critério Taxa de homicídios foi mantido, pois era necessário impor um 

incremento das informações passadas como forma de inserir um tipo de 

informação que não foi verificado na literatura. 

 Também foram desconsideradas as suposições sobre as intensidades de 

preferências. 

O Quadro 5-14 seguinte apresenta os exemplos mantidos e a retirada do critério Índice 

de Gini. 

Exemplos Renda Infraestrutura Educação 

Densidade 

demográfica 

Taxa de 

homicídios Classe 

1 Muito alta Ideal Ens. Superior Baixa Excelente Muito alto 

2 Alta Ideal Ens. Superior Alta Ruim Baixo 

3 Muito alta Ideal Ens. Superior Alta Ruim 

Muito 

baixo 

4 Alta Bom Ens. Superior Moderada Bom Alto 

5 Moderada Bom Ens. Médio Moderada Muito bom Alto 

6 

Muito 

baixa Muito ruim Infantil Alta Alarmante 

Muito 

baixo 

Quadro 5-14: Exemplos de referência para análise de sensibilidade sem o critério 

Índice de Gini. 

A primeira etapa mostrou que não ocorreram tantas mudanças, novamente, em relação 

ao estudo de caso realizado. Demonstrando a importância em se manter estas informações 

dentro do processo de tomada de decisão para o contexto de segurança pública. 

Assim, ocorreram poucas alterações em relações as relações necessárias e possíveis 

como resultado da primeira etapa da proposta DRSA-GRIP, como já havia sido no caso do 

Caso 2, da seção anterior. Estas informações seguem descritas através do Quadro 5-15 e do 

Quadro 5-16.  

Exemplos 1 2 3 4 5 6 

1 ≿N ≿N ≿N ≿N ≿N ≿N 

2 
 

≿N ≿N 
  

≿N 

3 

  

≿N 

  

≿N 

4 
 

≿N
 ≿N

 ≿N
 

 
≿N
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Exemplos 1 2 3 4 5 6 

5 
 

≿N ≿N 
 

≿N ≿N 

6 

 

≿N 

   

≿N 

Quadro 5-15: Relação de preferência necessária para análise de sensibilidade sem o 

critério Índice de Gini. 

Exemplos 1 2 3 4 5 6 

1 ≿P ≿P ≿P ≿P ≿P ≿P 

2 

 

≿P ≿P 

 

≿P ≿P 

3 

  

≿P ≿P 

 

≿P 

4 ≿P 

 

≿P ≿P 

 

≿P 

5 ≿P ≿P 

 

≿P ≿P ≿P 

6 

 

≿P ≿P ≿P ≿P ≿P 

Quadro 5-16: Relação de preferência possível para análise de sensibilidade sem o 

critério Índice de Gini. 

Para a avaliação das classes na segunda etapa do problema, também não ocorreram 

mudanças tão significativas em relação ao que foi observado no estudo de caso realizado para 

a primeira análise. Houve algumas mudanças em relação aos exemplos que suportam cada 

classe para os níveis de ao menos e no máximo e também na precisão dos exemplos para 

determinar essas classes. O que também as torna úteis para o processo de decisão. A Tabela 

5-5 seguinte apresenta estas informações. 

 

 Tabela 5-5: Definição das classes, os exemplos usados e a precisão das aproximações 

para a análise de sensibilidade com a exclusão do critério Índice de Gini. 

Classificações União das classes Exemplos Precisão 

No máximo muito baixo P-inferior      
   6 0,33 

 
P-superior      

   2, 3,6 
 

 
limite        

   2, 3 
 

No máximo baixo P-inferior      
   2, 3, 6 1 

 
P-superior      

   2, 3, 6 
 

 
limite        

   
  

No máximo moderado P-inferior      
   2, 3, 6 1 

 
P-superior     

   2, 3, 6 
 

 
limite        

   
  

No máximo alto P-inferior      
   2, 3, 4, 5, 6 1 

 
P-superior     

   2, 3, 4, 5, 6 
 

 
limite        
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Classificação União das classes Exemplos Precisão 

Ao menos baixo P-inferior     
   1, 4, 5 0,60 

 
P-superior     

   1, 2, 3, 4, 5 
 

 
limite        

   2, 3 
 

Ao menos moderado P-inferior     
   1, 4, 5 1 

 
P-superior     

   1, 4, 5 
 

 
Limite        

   
  

Ao menos alto     
   P-inferior     

   1, 4, 5 1 

 
P-superior     

   1, 4, 5 
 

 
limite        

   
  

Ao menos muito alto P-inferior     
   1 1 

 
P-superior     

   1 
 

 
limite        

   
  

     

Entretanto, os redutos encontrados não formaram uma interseção o que inviabilizou a 

formação do núcleo contendo pelo menos um critério que explicasse os exemplos de 

referência, com a mesma qualidade caso todos os critérios fossem usados para o respectivo 

exemplo. 

Como uma análise de sensibilidade mais aprofundada para o presente trabalho sairia do 

escopo do estudo, então essa situação não será levada adiante com a intenção de verificar o 

motivo que levou a não formação do núcleo com pelo menos um critério. Mesmo que nesta 

última tabela, os exemplos corroborem para apoiar as classes, isto não exclui esta situação que 

poderia ocorrer, como pode ser visto com mais detalhes nos trabalhos de Greco et al. (1999); 

Greco et al. (2002b).   

5.5.4 Análise de sensibilidade: mudanças dos exemplos de referência – Caso 4 

Para a quarta avaliação da análise de sensibilidade, apresenta-se como proposta a 

mudança dos exemplos de referência em relação à aplicação apresentada para o estudo de 

caso. Para continuidade os seguintes procedimentos foram adotados: 

 As classes para avaliar o nível de segurança foram mantidas; 

 Os critérios foram mantidos; 

 Houve mudanças nas intensidades de preferência em relação aos critérios; 

 Os exemplos de referência foram reduzidos. 
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É importante comentar sobre a dependência que existe entre os resultados e os exemplos 

de referência, pois eles são a base para a formação das regras de decisão final e posterior 

classificação. Por isso é importante verificar como as mudanças destes exemplos afetam o 

resultado final. 

O Quadro 5-17 seguinte apresenta os exemplos de referência. Foram reduzidos para 

quatro exemplos contendo as informações que conduzem a diferentes classes do Nível de 

segurança. Houve a ausência de somente um nível, “Muito alto”, algo que poderia ser 

considerado como não viável em virtude das características da cidade do Recife.   

Exemplos Renda Índice 

de Gini 

Infraestrutura Educação Densidade 

demográfica 

Taxa de 

homicídios 

Classe 

1 Alta Ruim Bom Ens. Superior Alta Muito ruim Baixo 

2 Moderada Bom Bom Ens. Médio Moderada Muito bom Alto 

3 Muito 

alta 

Ruim Muito ruim Ens. 

Fundamental 

Muito alta Alarmante Muito 

baixo 

4 Moderada Bom Bom Ens. Médio Moderada Ruim Moderado 

Quadro 5-17: Exemplos de referência para a quarta análise de sensibilidade. 

Para expressar as intensidades de preferência, foram selecionados os critérios 

Infraestrutura e Taxa de homicídios. O primeiro apresentou somente as relações de 

preferência, indiferença e não preferência. O segundo  apresenta mais características das 

intensidades de preferência, motivado pela quantidade de classificações que poderia 

apresentar, em uma total de 7. 

Infraestrutura 

 Xinfraestrutura=ideal e yinfraestrutura=ruim: x é preferível do que y, e y é não preferível 

do que x; 

 xinfraestrutura=bom e yinfraestrutura=bom: x é indiferente do que y, e y é indiferente do 

que x; 

 xinfraestrutura=muito ruim e yGini=ruim: x é não preferível do que y, e y é preferível 

do que x; 

Taxa de homicídios 

 XTaxa de homicídio=excelente e yTaxa de homicídio=muito bom: x é fracamente melhor do 

que y, e y é fracamente pior do que x; 

 xTaxa de homicídio=muito bom e yTaxa de homicídio=razoável: x é fortemente melhor do 

que y, e y é fortemente pior do que x; 
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 xTaxa de homicídio=muito ruim e yGini=alarmante: x é fracamente melhor do que y, e y 

é fracamente pior do que x; 

O resultado para a relação de preferência necessária mostrou que o Exemplo 2 se 

sobressaiu em relação aos demais exemplos, mesmo apresentando para o critério Educação, 

uma classificação inferior ao Exemplo 1. Porém este segundo exemplo apresentou um 

desempenho para a Taxa de homicídio não muito aceitável para o que conduziria a uma classe 

ideal para o nível de segurança. 

O Exemplo 1 apresentou desempenho aceitável para os três primeiros critérios, 

entretanto não foi tão aceitável no último critério. De qualquer modo, este exemplo obteve um 

melhor desempenho em relação ao Exemplo 3, apresentando assim uma relação de 

preferência necessária em relação ao caso 3. O Quadro 5-18 apresenta estas relações.  

Exemplos 1 2 3 4 

1 ≿N 

 

≿N 

 2 ≿N ≿N ≿N ≿N 

3 

  

≿N 

 4 ≿N 

  

≿N 

Quadro 5-18: Relação de preferência necessária para análise de sensibilidade com a 

mudanças dos exemplos de referência. 

Para as relações possíveis foi observado que a nova análise apresentou uma troca entre 

as relações de cada critério, como havia sido proposto por Greco et al. (2013) neste tipo de 

situação, em que pelo menos um exemplo é aceitável de acordo com as informações de 

preferência, supondo dois pares de exemplos. Então, todos os exemplos foram possíveis em 

relação ao Exemplo 1. O Exemplo 2 apresentou a relação possível para todos os demais 

exemplos. 

O Exemplo 4, apesar de apresentar uma classe tão boa quanto ao Exemplo 2 para o 

Nível de segurança, apresentou bons desempenhos em relação a pelo menos um critério, 

conforme explicado acima. O Exemplo 1, por não possuir bons resultados nas definições para 

cada critério e no nível de segurança, somente apresentou essa relação de preferência possível 

em relação ao Exemplo 2 e que pode ser observado nos exemplos de referência para o caso 

desta análise de sensibilidade. As demais observações seguem descritas no Quadro 5-19. 

Exemplos 1 2 3 4 

1 ≿P ≿P 

  2 ≿P ≿P ≿P ≿P 

3 ≿P 

 

≿P 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 Estudo de caso: classificação das UDH’s na cidade do Recife 

 

 90 

 

Exemplos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

4 ≿P ≿P ≿P ≿P 

Quadro 5-19: Relação de preferência possível para análise de sensibilidade com a 

mudança dos exemplos de referência. 

Em seguida, após a obtenção das informações das relações de preferências necessárias 

e possíveis foi gerada a tabela com as relações pareadas e com as informações das 

intensidades de preferência para a execução da segunda etapa da sistemática proposta.  

A segunda etapa para esta análise de sensibilidade realizada apresentou resultados mais 

simples em relação aos gerados no estudo de caso que foi realizado. Todos os exemplos 

suportaram as classificações para a situação de no máximo para o Nível de segurança Alto, 

enquanto que as demais variaram de acordo com a quantidade de definições para cada critério 

e que conduziram a uma determinada classe do Nível de segurança. 

Portanto, houve uma redução gradativa nesse suporte dos exemplos de referência para 

apoiar as classes de decisão, conforme o método DRSA, até uma redução total para a classe 

ao menos para o Nível de segurança Muito alto. Isso é justificado pela ausência de pelo menos 

um exemplo de referência que conduzisse a essa classe e que havia sido comentado 

anteriormente, como algo inviável em função das características socioeconômicas que a 

cidade do Recife apresenta. As demais informações seguem descritas na Tabela 5-6. 

 

Tabela 5-6: Definição das classes, os exemplos usados e a precisão das aproximações 

para a análise de sensibilidade com a mudanças dos exemplos de referência. 

Classificações União das classes Exemplos Precisão 

No máximo muito 

baixo 
P-inferior      

   3 1 

 
P-superior      

   3 
 

 
limite        

   
  

No máximo baixo P-inferior      
   1, 3 1 

 
P-superior      

   1, 3 
 

 

 

 

 

limite        
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Classificações União das classes Exemplos Precisão 

No máximo 

moderado 
P-inferior      

   1, 3, 4 1 

 
P-superior     

   1, 3, 4 
 

 
limite        

   
  

No máximo alto P-inferior      
   1, 2, 3, 4,  1 

 
P-superior     

   1, 2, 3, 4 
 

 
limite        

   
  

Ao menos baixo P-inferior     
   1, 2, 4 1 

 
P-superior     

   1, 2, 4 
 

 
limite        

   
  

Ao menos moderado P-inferior     
   2, 4 1 

 
P-superior     

   2, 4 
 

 
Limite        

   
  

Ao menos alto     
   P-inferior     

   2 1 

 
P-superior     

   2 
 

 
limite        

   
  

Ao menos muito alto P-inferior     
   

 
1 

 
P-superior     

   
  

 
limite        

   
  

     

Finalmente, as regras que apoiam as decisões foram reduzidas para os critérios 

Educação e Taxa de homicídios. Estas regras são suportadas por diferentes pares de exemplos 

de referências, conforme os dados gerados anteriormente e que podem se obsevados a seguir. 

As regras impostas pela fase final da sistemática para realizar a recomendação final 

abordaram tanto as informações das intensidades de preferência para a Taxa de homicídios 

como as condições para o critério Educação. 

1) Se Educação>”Ens. médio” e se e xTaxa de homicídio é fortemente melhor do yTaxa de 

homicídio então x≿Ny, suportando para os pares: (Exemplo1, Exemplo2); 

2) Se Educação<”Ens. médio” e se e xTaxa de homicídio é fracamente pior do que yTaxa de 

homicídio então x≿Ny, suportando para os pares: (Exemplo3, Exemplo4); 

3) Se xTaxa de homicídio é Fortemente melhor do que yTaxa de homicídio então x≿Ny, suportando 

para os pares: (Exemplo2, Exemplo3);; 

4) Se xEducação>”Ens. médio” e se yEducação≤”Ens. Fundamental” então x≿Ny, suportando 

para os pares: (Exemplo3, Exemplo1); 
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Então, uma análise prévia das mudanças realizadas mostra que a redução no número dos 

exemplos de referência reduz os resultados gerados, mas leva em consideração o máximo de 

informações que são relevantes para a tomada de decisão. Portanto, o objetivo desta análise 

não é mostrar se as mudanças realizadas podem produzir resultados distintos, ou, até utópicos 

perante o problema, todavia discutir como as mudanças realizadas podem alterar a 

recomendação final.  

Outro ponto importante é a necessidade de ter uma quantidade mínima de exemplos de 

referência. Então, essa é uma situação empírica para decidir a respeito dessa quantidade. Por 

outro lado, uma quantidade inferior a três reduziria drasticamente as informações de 

preferência e consequentemente afetaria o resultado. 

Assim, um novo mapa foi gerado para apresentar a nova recomendação, conforme os 

critérios Educação e Taxa de homicídios. Esse resultado da análise de sensibilidade que é o 

resultado da recomendação final mostrou que não houve a classificação para o Nível de 

segurança mais elevado, no caso a classe Muito alto. Este fato pode ser sustentado por dois 

argumentos. O primeiro se refere a esta ausência de classe nos exemplos de referência e o 

segundo pelas próprias características apresentadas por cada UDH para os critérios Educação 

e Taxa de homicídios.  

Esta recomendação final também apresentou mais UDH’s classificadas com o Nível de 

segurança Muito baixo, com 40 UDH’s, seguido de forma igual para as classes Baixo e 

Moderado, em um total de 10 classificações, cada. E com duas áreas classificadas com o 

Nível de segurança Alto. A Figura 5-10 seguinte apresenta essa divisão em valores 

percentuais. 

 

Figura 5-10: Divisão Recomendação final para a presenta análise de sensibilidade. 

65% 

16% 

16% 

3% 

Muito baixo Baixo Moderado Alto 
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Esse resultado que pode caracterizar a cidade com extrema urgência de ação policial em 

um primeiro momento, deve ser analisado segundo uma visão mais crítica em relação à 

obtenção dos dados. Em um primeiro momento, deve-se notar que somente foram 

selecionados dois critérios com o núcleo das informações, ou seja, apenas o critério Educação 

e Taxa de homicídios classificam as informações com a mesma qualidade caso todos os 

critérios fossem selecionados. 

Em relação ao critério Educação, os dados obtidos a partir do Atlas de Desenvolvimento 

Humano da cidade do Recife apresentam a média de estudo das pessoas com 25 anos ou mais 

de idade. Então exclui as pessoas que estão abaixo dessa idade e que já poderiam ter 

terminado outros níveis de estudo, como a educação Infantil e Ensino Fundamental. Outro 

destaque é a representatividade das informações transpostas através de uma média, sem 

considerar o todo da pesquisa. A Figura 5-11 seguinte apresenta a distribuição desse critério 

para cada UDH. 

 

Figura 5-11: Distribuição das classes para o critério Educação. 

Essa lacuna na educação das pessoas acaba se tornando uma generalização para a 

sociedade, o que ocasiona nessa recomendação final. Entretanto, é importante destacar que 

estes dados se referem para o ano de 2000, o que de fato é uma dificuldade para o modelo, 

mas não deixa de ser uma recomendação final cabível para a atualidade em função dos 

aspectos socioeconômicos que a cidade do Recife apresenta. 

Ainda é importante notar que as áreas que foram classificadas como Baixa na primeira 

análise realizada passaram para a classe Muito baixa, ou, se mantiveram em suas posições de 

classificação.  

Porém, ocorreram algumas situações que são de importante destaque. A UDH IPSEP - 

Av. Jean Emile Favre, Av. Recife foi classificada com Baixo de Nível de segurança na 

primeira análise e no teste de sensibilidade apresentou uma classificação paro o nível Alto. 

Quando comparado o desempenho nos critérios, foi possível verificar que para Educação 

0 

20 

40 

60 

Infantil Ens. 

Fundamental 

Ens. Médio Ens. Superior 
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houve a classificação como “Ens. Fundamental” e houve um bom desempenho para os 

critérios Índice de Gini e Taxa de homicídios. Porém, há uma grande densidade demográfica 

nesta área, o que pode sugerir ocorrências de crimes como furto e roubos. Essa característica 

já foram comentadas por alguns autores (Beato et al., 2008; Eck et al., 2005). 

Para a aplicação, é importante enfatizar que essas mudanças que ocorreram após a 

análise de sensibilidade foi provocada pela alteração nos critérios núcleos posteriormente a 

recomendação final. Então, a reclassificação é algo natural em função da mudança dos 

critérios, e da característica que cada UDH apresenta para o respectivo critério. 

Outro ponto de destaque é para UDH de número 17 

(GRAÇAS/AFLITOS/DERBY/ESPINHEIRO), que se manteve como a mais bem classificada 

quanto a sua segurança. Nesta análise de sensibilidade essa situação volta a se repetir 

conforme pode ser observado no novo mapa. Situação até esperada, visto que a UDH 

GRAÇAS/AFLITOS/DERBY/ESPINHEIRO (17) apresenta boas condições de segurança e 

questões socioeconômicas. 

Por fim, a análise de sensibilidade realizada permite concluir que a redução da 

quantidade de informações inseridas na sistemática altera a recomendação final, fornecendo 

algo com informações mais detalhadas acerca das classificações das UDH’s, ou, informações 

pouco detalhadas. A Figura 5-12 que segue apresenta o novo mapa gerado.  
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Figura 5-12: Recomendação final para a quarta análise de sensibilidade. 
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5.6 Síntese do capítulo 

Este capítulo teve como objetivo apresentar uma aplicação para o modelo DRSA-GRIP 

para problemas de classificação, voltado para uma situação de segurança pública, em que 

buscou recomendar a respeito de uma abordagem multicritério, a classificação das UDH’s na 

cidade do Recife. 

Foi verificado na literatura que muitos trabalhos da área de segurança pública estão 

direcionados para uma visão estatística do problema, na tentativa de prever novas ocorrências, 

baseados em associações correlacionadas entre crimes e fatores que as. 

Foi observado também, que não há muitos trabalhos que tratem de uma visão que 

englobem diferentes critérios como forma de tentar propor novas alternativas que possam 

melhorar as ações estratégicas para o combate a violência, com exceção de Gurgel & Mota 

(2013) e Figueiredo et al. (2013). 

Neste sentido, o modelo DRSA-GRIP para problemas de classificação foi usado para 

recomendar diferentes situações para as UDH’s em termos dos níveis de segurança para a 

cidade do Recife, como forma de apresentar uma nova forma de avaliar as ações que são 

necessárias para o combate à violência, seja usando novas estratégias de patrulhamento 

policial, monitoramento das áreas, ações preventivas, etc. 

Ao final, as áreas foram classificadas em cinco diferentes níveis de segurança de acordo 

com as informações de preferência e dos exemplos de preferências e a posterior aplicação do 

problema. Uma análise de sensibilidade posteriormente foi realizada, mostrando que a 

redução da quantidade informações dificulta a recomendação final segundo a sistemática 

proposta, porém não exclui o resultado de uma possível análise. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresenta as considerações finais do estudo, estando divido em quatro 

partes. A primeira é sobre a conclusão a respeito do modelo. O segundo trata das 

considerações da aplicação do modelo para o problema de segurança pública. 

Em seguida são feitas as considerações a respeito dos fatores limitantes da pesquisa e 

por fim são propostas novas abordagens para trabalhos futuros. 

6.1 Considerações sobre o modelo 

Este trabalho apresentou uma sistemática que consiste em duas abordagens 

multicritério, DRSA e GRIP utilizadas em conjunto. A proposta foi direcionada para 

problemas de classificação e se fez presente com o intuito de preencher uma lacuna 

verificada, onde os dois métodos já haviam sido usados em conjunto, porém para problemas 

de ordenação (Greco et al., 2013). 

A proposta engloba dois diferentes métodos que possuem tratamentos distintos em 

relação aos dados, sendo o DRSA para problemas envolvendo regras de decisão e o GRIP que 

utiliza funções valores aditivas, mas ambos coletam informações de preferência do decisor. 

Todavia, a combinação de ambos mostrou ser uma forma adequada para tratar os dados de 

entrada e posteriormente gerar uma recomendação final mais detalhada. 

O problema foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa, foram coletada diferentes 

informações do decisor, usando a abordagem GRIP. Na segunda etapa, foi usada a abordagem 

DRSA para gerar um conjunto de regras de decisão que permitiram fazer a classificação para 

problemas desse tipo. 

A primeira etapa do modelo permitiu que o decisor levantasse todos os critérios 

pertinentes ao problema, sem usar necessariamente um procedimento específico, mas que 

tivesse a atenção direcionada para quais critérios realmente influenciavam no problema de 

decisão. Após essa etapa, foi necessário definir as escalas dos critérios para posteriormente 

definir os exemplos de referência. E finalmente definir as classes de decisão, que são as que 

associam o estado de diferentes critérios a uma única classe. 

Neste ponto, percebe-se a facilidade do decisor, pois não é necessário inserir 

informações que exijam dele um esforço cognitivo muito grande, como inserção de limiares 

de preferência e constantes de escala, por exemplo. Em seguida o problema é modelado de 
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forma a fazer uma analise robusta dos resultados parciais. Esses resultados tornam-se mais 

bem refinados para a fase seguinte. 

A segunda etapa gera as regras de decisão e que conduzem a uma classificação. Estas 

regras são fáceis de serem interpretadas e permitem uma rápida implementação e posterior 

expansão para aplicar em um dado problema. 

Então, a proposta pode ser vista como ferramenta multicritério que pode ser usada para 

apoiar diferentes decisores em diversas situações. É fácil para o decisor inserir as informações 

e expressar suas preferências acerca do problema. E as regras de decisão geradas ao final 

fornecem a ele um fácil entendimento para compreender suas informações de preferências 

dadas no início da modelagem. 

Por fim, a proposta não esgota o assunto, pois permite alternar a mudança das etapas, 

através da troca de outros métodos multicritério. Em outras palavras, trocar a etapa um por 

outro tipo de análise, mantendo a etapa dois, ou, trocar a segunda etapa e manter a primeira. 

6.2 Considerações sobre a aplicação 

Em seguida foi realizada uma aplicação para uma situação voltada para a segurança 

pública. Foram levantados alguns critérios que afetam a questão da violência, entre eles, 

aqueles relacionados a questões socioeconômicas e informações passadas referentes ao 

número de homicídios. O exemplo foi aplicado na cidade do Recife – PE. 

O estudo de caso possibilitou inserir estas diferentes informações através de exemplos 

de referência conforme a proposta feita. Destacando que, apesar de haver dados dos critérios 

sobre homicídios, a ideia não foi realizar uma previsão, mas uma recomendação de como 

novas ações devem ser aplicadas para combater a violência nos locais identificados. 

 Então, foram definidas as classes em relação ao nível de segurança. Após o modelo 

gerar as regras de decisão, elas foram usadas para classificar as UDH’s da cidade do Recife. 

Estas classificações permitiram fornecer uma visão de quais ações o setor de segurança 

pública, seja no nível municipal ou estadual, pode usar para combater a violência através das 

ações que mitiguem a violência. 

Portanto, as regras usadas para recomendação final, foram de fácil compreensão diante 

do resultado da aplicação. A partir da recomendação final, baseadas nessas regras, as UDH’s 

da cidade do Recife foram classificadas em cinco diferentes níveis de segurança. Estas 

classificações foram possíveis usando as regras de decisão que capturaram os dados de 

entrada da sistemática e dos critérios de cada UDH. 
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 Essa recomendação mostrou que há áreas que precisam de ações imediatas para mitigar 

a violências nesses locais, e também apontou locais em que há um nível de segurança elevado 

e que a prática de políticas que possam manter esse padrão, ou, melhorá-lo devem ser 

mantidas para não haver esse declínio de segurança. 

6.3 Limitações da pesquisa 

Esse estudo apresentou uma proposta de uma sistemática multicritério para problemas 

de classificação, envolvendo uma análise do método GRIP e DRSA. Porém, apresentou 

algumas limitações em relação a sua aplicação para a situação de segurança pública. 

Primeiramente, não foi possível contatar um decisor real, que atue na área de segurança 

pública, para que ele informasse suas preferências, de acordo com sua experiência diante 

dessa situação. E em seguida discutir como ações poderiam ser tomadas com base nos 

resultados da aplicação. Sendo assim, foi feito um estudo de caso com dados reais para um 

problema simulado. 

  Outra limitação do trabalho foi à inviabilidade de usar os dados mais recentes dos 

critérios mais recentes. As informações obtidas através do Atlas de Desenvolvimento Humano 

da Cidade do Recife são do ano 2000, referente ao censo realizado pelo IBGE neste período. 

Consequentemente, as ocorrências de homicídios, também deveriam condizer com este 

período, por isso foram usados os dados do ano de 2007. Caso houvesse dados mais atuais, 

seria possível obter essas informações sobre estes crimes de anos mais recentes. 

Apesar do último censo, para o ano de 2010 já ter sido realizado, ainda não houve a 

disponibilização dessas informações. Logo, isso se torna uma dificuldade, pois impossibilita 

um resultado mais atual, apesar de que a recomendação final gerada para o modelo condiz 

com algo bem próximo da realidade para a cidade do Recife. 

Por fim, a forma como a classificação foi realizada, para as áreas divididas em UDH 

apresenta uma homogeneização como pontua alguns autores. Todavia, isso não quer dizer que 

isto é uma verdade absoluta, pois o georreferenciamento viabiliza obter informações mais 

detalhadas sobre as áreas. Então, a outra limitação se refere em como obter essas informações 

georreferenciadas para mapear de forma mais detalhada as áreas de uma cidade para a questão 

da segurança pública. 
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6.4 Trabalhos futuros 

A proposta apresentada pode ser aplicada em diferentes situações que envolvem a 

questão da abordagem multicritério. Então, sugere-se para o futuro outras aplicações, como 

situações de gerenciamento de projetos, análise riscos, óleo e gás, problemas ambientais, 

dentre outros. 

Uma segunda sugestão seria a troca das abordagens multicritério, nas etapas um e dois. 

Podendo manter a abordagem DRSA e inserir outra análise de regressão robusta, para 

verificar como as regras podem se alterar. Ou então, mudar a abordagem DRSA, e verificar 

como as informações da etapa um podem influenciar em outra abordagem multicritério. 

Ainda em relação ao modelo, pretende-se criar uma nova abordagem que envolva 

diferentes decisores e como, estas opiniões podem ser agregadas neste modelo para apoiar 

uma decisão multicritério. Sendo um modelo para decisão em grupo. 

Em relação à aplicação do método para segurança pública, propõe-se uma nova análise 

com dados obtidos de um decisor real, que atue na área de segurança pública, para poder 

comparar essas informações obtidas por ele, com este estudo. Além disso, usar os dados 

referentes ao censo IBGE referentes ao ano de 2010. 
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ANEXO I 

O Anexo I apresenta as UDH’s usadas e que foram classificadas segundo o modelo 

aplicado. Estes dados foram obtidos através do Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife 

(2005). 

Código UDH 

1 SANTO AMARO - Zeis: Santo Amaro e João de Barros 

2 SANTO AMARO / SOLEDADE - Vilas Naval e Operária 

3 BOA VISTA / ILHA DO LEITE / PAISSANDU 

4 RECIFE CENTRO - Zeis Coelhos / AP Comunidade Pilar 

5 ILHA JOANA BEZERRA / SÃO JOSÉ - Zeis Coque 

6 CAMPO GRANDE - Estrada de Belém, Zeis Ilha Joaneiro 

7 ENCRUZILHADA / HIPÓDROMO / ROSARINHO / TORREÃO 

8 CAMPO GRANDE / CAMPINA BARRETO - Zeis Campo Grande 

9 ÁGUA FRIA / ARRUDA / PORTO DA MADEIRA / CAJUEIRO 

10 ÁGUA FRIA / FUNDÃO - Zeis: C. Amarela e Fundão Fora 

11 STA. TERESINHA / B. HEMETÉRIO - Zeis Casa Amarela 

12 BEBERIBE / LINHA DO TIRO - Zeis Casa Amarela 

13 DOIS UNIDOS - Zeis: Dois Unidos e Linha do Tiro 

14 APIPUCOS / DOIS IRMÃOS / S.DOS PINTOS / GUABIRABA 

15 CASA AMARELA / TAMARINEIRA 

16 CASA FORTE / PARNAMIRIM / JAQUEIRA / MONTEIRO 

17 GRAÇAS / AFLITOS / DERBY / ESPINHEIRO 

18 CASA AMARELA - Zeis Alto Mandu/Sta. Isabel 

19 ALTO J.BONIFÁCIO / MORRO CONCEIÇÃO - Zeis C.Amarela 

20 ALTO JOSÉ DO PINHO / MANGABEIRA - Zeis C. Amarela 

21 VASCO DA GAMA - Zeis Casa Amarela 

22 BREJOS: DA GUABIRABA e DE BEBERIBE - Zeis C. Amarela 

23 CÓRREGO DO JENIPAPO / MACAXEIRA - Zeis C. Amarela 

24 NOVA DESCOBERTA - Zeis Casa Amarela 

25 IPUTINGA - AP Alto do Céu, Monsenhor Fabrício 

26 CORDEIRO - Av do Forte, Exposição dos Animais 

27 ENGº DO MEIO / CORDEIRO / IPUTINGA - Bom Pastor 

28 MADALENA / ILHA DO RETIRO / PRADO 

29 TORRE / ZUMBI 

30 MADALENA / TORRE - Zeis: Sítios Cardoso e Berardo 

31 IPUTINGA - Zeis Vila União / AP Detran 

32 TORRÕES - Zeis: Torrões e Vietnã 

33 VÁRZEA / CIDADE UNIVERSITÁRIA 

34 VÁRZEA - Zeis: Brasilit, Campo Banco e V. Arraes 

35 VÁRZEA / CAXANGÁ - Zeis Rosa Selvagem 

36 AFOGADOS / MUSTARDINHA / SAN MARTIN 

37 BONGI / SAN MARTIN - Zeis: Afogados e Mustardinha 

38 AFOGADOS - Zeis: Mangueira e Vila do Siri 

39 ESTÂNCIA / S.MARTIN / JIQUIÁ - Parque do Jiquiá 
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Código UDH 

40 AREIAS - Ines Andreazza, Vila Cardeal e Silva 

41 AREIAS - Zeis: Caçote, Beirinha, J.Uchôa e Rio/Iraque 

42 BARRO / SANCHO / TEJIPIÓ 

43 JARDIM SÃO PAULO - Zeis: Areias, Barro e JSPaulo 

44 CURADO / COQUEIRAL / TOTÓ - Zeis Cavaleiro 

45 CURADO / JARDIM S.PAULO - Zeis Planeta dos Macacos 

46 BARRO - Zeis Tejipió / Pacheco e Vila dos Milagres 

47 BOA VIAGEM - Setúbal 

48 BOA VIAGEM / PINA - Orla, Av. Herculano Bandeira 

49 BOA VIAGEM - Shopping 

50 IMBIRIBEIRA - Lagoa Araçá, Mascarenhas de Morais 

51 IPSEP - Av. Jean Emile Favre, Av. Recife 

52 BOA VIAGEM - Zeis: Entra-Apulso e Ilha do Destino 

53 BRASÍLIA TEIMOSA / PINA - Zeis Brasília Teimosa 

54 PINA - Zeis: Pina/Encanta Moça e Ilha de Deus 

55 IMBIRIBEIRA - Zeis: Sítio Grande e Aritana 

56 IBURA - Av Dom Hélder Câmara, Vila do Sesi 

57 IBURA / JORDÃO - Zeis Alto da Jaqueira 

58 IBURA / JORDÃO - Zeis Ibura/Jordão 

59 COHAB - AP Lagoa Encantada e Monte Verde 

60 COHAB - AP UR´s 10, 4, 5 / R Francisco Vitoriano 

61 COHAB - UR´s 1, 2 e 3 

62 COHAB - Zeis UR 5/Três Carneiros 

Quadro A-I: Unidades de Desenvolvimento Humano da cidade do Recife – PE. 
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ANEXO II 

O Anexo II apresenta os dados retirados do Atlas de Desenvolvimento Humano da 

cidade do Recife. 

Tabela A-I: Dados usados para gerar a recomendação final. 

Código 

da UDH 
UDH 

Índice 

de Gini 

Densidade 

demográfica 

Número 

de 

homicídios 

para 

100.000 

habitantes 

Educação 

1 SANTO AMARO - Zeis: Santo Amaro e João de Barros 0.55 23834 121 4.79  

2 

SANTO AMARO / SOLEDADE - Vilas Naval e 

Operária 0.51 3927 93 10.28  

3 BOA VISTA / ILHA DO LEITE / PAISSANDU 0.51 6578 90 11.20  

4 

RECIFE CENTRO - Zeis Coelhos / AP Comunidade 

Pilar 0.61 1893 151 5.64  

5 ILHA JOANA BEZERRA / SÃO JOSÉ - Zeis Coque 0.53 15397 94 4.05  

6 

CAMPO GRANDE - Estrada de Belém, Zeis Ilha 

Joaneiro 0.63 13995 80 7.88  

7 

ENCRUZILHADA / HIPÓDROMO / ROSARINHO / 

TORREÃO 0.50 8797 29 11.10  

8 

CAMPO GRANDE / CAMPINA BARRETO - Zeis 

Campo Grande 0.58 15666 40 5.97  

9 

ÁGUA FRIA / ARRUDA / PORTO DA MADEIRA / 

CAJUEIRO 0.53 11789 57 8.50  

10 

ÁGUA FRIA / FUNDÃO - Zeis: C. Amarela e Fundão 

Fora 0.46 23963 19 5.28  

11 

STA. TERESINHA / B. HEMETÉRIO - Zeis Casa 

Amarela 0.44 21670 36 5.42  

12 BEBERIBE / LINHA DO TIRO - Zeis Casa Amarela 0.57 16974 49 5.42  

13 DOIS UNIDOS - Zeis: Dois Unidos e Linha do Tiro 0.48 8699 70 5.30  

14 

APIPUCOS / DOIS IRMÃOS / S.DOS PINTOS / 

GUABIRABA 0.64 355 30 5.42  

15 CASA AMARELA / TAMARINEIRA 0.53 10888 15 10.59  

16 

CASA FORTE / PARNAMIRIM / JAQUEIRA / 

MONTEIRO 0.51 6437 21 11.73  

17 GRAÇAS / AFLITOS / DERBY / ESPINHEIRO 0.40 10961 6 12.84  

18 CASA AMARELA - Zeis Alto Mandu/Sta. Isabel 0.50 20270 21 7.02  

19 

ALTO J.BONIFÁCIO / MORRO CONCEIÇÃO - Zeis 

C.Amarela 0.47 23956 18 5.51  

20 
ALTO JOSÉ DO PINHO / MANGABEIRA - Zeis C. 

Amarela 0.48 28220 20 6.12  

21 VASCO DA GAMA - Zeis Casa Amarela 0.46 18507 48 5.98  

22 

BREJOS: DA GUABIRABA e DE BEBERIBE - Zeis C. 

Amarela 0.45 6151 25 4.71  

23 

CÓRREGO DO JENIPAPO / MACAXEIRA - Zeis C. 

Amarela 0.56 14911 29 5.59  

24 NOVA DESCOBERTA - Zeis Casa Amarela 0.45 18949 26 4.72  

25 IPUTINGA - AP Alto do Céu, Monsenhor Fabrício 0.57 12738 37 7.59  

26 CORDEIRO - Av do Forte, Exposição dos Animais 0.54 10560 56 9.55  

27 

ENGº DO MEIO / CORDEIRO / IPUTINGA - Bom 

Pastor 0.55 10644 3 9.17  
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Código 

da UDH 
UDH 

Índice 

de Gini 

Densidade 

demográfica 

Número 

de 

homicídios 

para cada 

100.000 

habitantes 

Educação 

28 MADALENA / ILHA DO RETIRO / PRADO 0.47 6616 26 12.11  

29 TORRE / ZUMBI 0.52 12473 7 10.96  

30 MADALENA / TORRE - Zeis: Sítios Cardoso e Berardo 0.65 15202 17 6.45  

31 IPUTINGA - Zeis Vila União / AP Detran 0.54 10418 53 5.40  

32 TORRÕES - Zeis: Torrões e Vietnã 0.53 17885 30 5.54  

33 VÁRZEA / CIDADE UNIVERSITÁRIA 0.57 5902 31 9.49  

34 VÁRZEA - Zeis: Brasilit, Campo Banco e V. Arraes 0.60 6760 18 6.39  

35 VÁRZEA / CAXANGÁ - Zeis Rosa Selvagem 0.55 1517 17 6.56  

36 AFOGADOS / MUSTARDINHA / SAN MARTIN 0.54 8610 51 8.20  

37 BONGI / SAN MARTIN - Zeis: Afogados e Mustardinha 0.56 14890 27 6.32  

38 AFOGADOS - Zeis: Mangueira e Vila do Siri 0.54 22728 35 6.31  

39 ESTÂNCIA / S.MARTIN / JIQUIÁ - Parque do Jiquiá 0.56 5919 37 7.27  

40 AREIAS - Ines Andreazza, Vila Cardeal e Silva 0.47 13245 53 9.03  

41 AREIAS - Zeis: Caçote, Beirinha, J.Uchôa e Rio/Iraque 0.56 14120 32 5.61  

42 BARRO / SANCHO / TEJIPIÓ 0.53 9143 30 7.76  

43 JARDIM SÃO PAULO - Zeis: Areias, Barro e JSPaulo 0.51 11886 41 8.08  

44 CURADO / COQUEIRAL / TOTÓ - Zeis Cavaleiro 0.54 18232 141 5.88  

45 

CURADO / JARDIM S.PAULO - Zeis Planeta dos 

Macacos 0.50 1930 67 5.53  

46 BARRO - Zeis Tejipió / Pacheco e Vila dos Milagres 0.46 6287 10 5.20  

47 BOA VIAGEM - Setúbal 0.55 12241 12 11.42  

48 BOA VIAGEM / PINA - Orla, Av. Herculano Bandeira 0.61 9887 31 11.78  

49 BOA VIAGEM - Shopping 0.42 15320 21 12.60  

50 IMBIRIBEIRA - Lagoa Araçá, Mascarenhas de Morais 0.48 6739 23 10.10  

51 IPSEP - Av. Jean Emile Favre, Av. Recife 0.45 14116 5 9.17  

52 BOA VIAGEM - Zeis: Entra-Apulso e Ilha do Destino 0.72 13080 27 6.79  

53 BRASÍLIA TEIMOSA / PINA - Zeis Brasília Teimosa 0.50 28422 15 6.27  

54 PINA - Zeis: Pina/Encanta Moça e Ilha de Deus 0.60 3908 34 5.67  

55 IMBIRIBEIRA - Zeis: Sítio Grande e Aritana 0.59 7825 56 5.58  

56 IBURA - Av Dom Hélder Câmara, Vila do Sesi 0.55 4714 49 6.72  

57 IBURA / JORDÃO - Zeis Alto da Jaqueira 0.53 8691 21 6.14  

58 IBURA / JORDÃO - Zeis Ibura/Jordão 0.47 4974 77 5.35  

59 COHAB - AP Lagoa Encantada e Monte Verde 0.51 14484 110 6.05  

60 COHAB - AP UR´s 10, 4, 5 / R Francisco Vitoriano 0.48 15423 35 5.74  

61 COHAB - UR´s 1, 2 e 3 0.46 16521 38 6.90  

62 COHAB - Zeis UR 5/Três Carneiros 0.46 21378 30 4.97  
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APÊNDICE I 

O Apêndice I apresenta as informações referentes a primeira etapa da sistemática. 

Par (Si, Sj) Renda 

Gini 

(Intensidade de 

preferência) Infraestrutura Educação 

Densidade 

demográfica 

(Intensidade de 

preferência) Taxa de homicídios Classe 

Relação de 

preferência 

 

Si Sj 

 

Si Sj Si Sj 

 

Si Sj Si Sj 

  

1,1 Muito alta Muito alta Indiferente Ideal Ideal Ens. Superior 

Ens. 

Superior Indiferente Excelente Excelente Muito alto 

 

≿N
 ≿P

 

1,2 Muito alta Alta 

fracamente 

melhor Ideal Ideal Ens. Superior 

Ens. 

Superior fracamente melhor Excelente Ruim Muito alto Baixo ≿N
 ≿P

 

1,3 Muito alta Muito alta Indiferente Ideal Ideal Ens. Superior 

Ens. 

Superior fracamente melhor Excelente Ruim Muito alto 

Muito 

baixo ≿N
 ≿P

 

1,4 Muito alta Alta 

fracamente 

melhor Ideal Bom Ens. Superior 

Ens. 

Superior fracamente melhor Excelente Bom Muito alto Alto ≿N
 ≿P

 

1,5 Muito alta Moderada 

fracamente 

melhor Ideal Bom Ens. Superior 

Ens. 

Médio fracamente melhor Excelente Muito bom Muito alto Alto ≿N
 ≿P

 

1,6 Muito alta Muito baixa muito melhor Ideal Muito ruim Ens. Superior Infantil fracamente melhor Excelente Alarmante Muito alto 

Muito 

baixo ≿N
 ≿P

 

2,1 Alta Muito alta 

fracamente 

melhor Ideal Ideal Ens. Superior 

Ens. 

Superior fracamente pior Ruim Excelente Baixo Muito alto Sem ≿N
 

Sem 

≿P
 

2,2 Alta Alta Indiferente Ideal Ideal Ens. Superior 

Ens. 

Superior Indiferente Ruim Ruim Baixo Baixo ≿N
 ≿P

 

2,3 Alta Muito alta 

fracamente 

melhor Ideal Ideal Ens. Superior 

Ens. 

Superior Indiferente Ruim Ruim Baixo 

Muito 

baixo ≿N
 ≿P

 

2,4 Alta Alta Indiferente Ideal Bom Ens. Superior 

Ens. 

Superior fracamente pior Ruim Bom Baixo Alto Sem ≿N
 

Sem 

≿P
 

2,5 Alta Moderada Melhor Ideal Bom Ens. Superior 

Ens. 

Médio fracamente pior Ruim Muito bom Baixo Alto Sem ≿N
 ≿P

 

2,6 Alta Muito baixa 

fracamente 

melhor Ideal Muito ruim Ens. Superior Infantil Indiferente Ruim Alarmante Baixo 

Muito 

baixo ≿N
 ≿P

 

3,1 Muito alta Muito alta muito pior Ideal Ideal Ens. Superior 

Ens. 

Superior fracamente pior Ruim Excelente Muito baixo Muito alto Sem ≿N
 

Sem 

≿P
 

3,2 Muito alta Alta fracamente pior Ideal Ideal Ens. Superior 

Ens. 

Superior Indiferente Ruim Ruim Muito baixo Baixo Sem ≿N
 

Sem 

≿P
 

3,3 Muito alta Muito alta Indiferente Ideal Ideal Ens. Superior 

Ens. 

Superior Indiferente Ruim Ruim Muito baixo 

Muito 

baixo ≿N
 ≿P

 

3,4 Muito alta Alta fracamente pior Ideal Bom Ens. Superior 

Ens. 

Superior fracamente pior Ruim Bom Muito baixo Alto Sem ≿N
 ≿P

 

3,5 Muito alta Moderada Muito pior Ideal Bom Ens. Superior 

Ens. 

Médio fracamente pior Ruim Muito bom Muito baixo Alto Sem ≿N
 

Sem 

≿P
 

3,6 Muito alta Muito baixa Indiferente Ideal Muito ruim Ens. Superior Infantil Indiferente Ruim Alarmante Muito baixo Muito ≿N
 ≿P
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baixo 

               

Par (Si, Sj) Renda 

Gini (Intensidade 

de preferência) Infraestrutura Educação 

Densidade 

demográfica 

(Intensidade de 

preferência Taxa de homicídios Classe 

Relação de 

preferência 

 

Si Sj 

 

Si Sj Si Sj 

 

Si Sj Si Sj 

  
4,1 Alta Muito alta fracamente pior Bom Ideal 

Ens. 

Superior Ens. Superior fracamente pior Bom Excelente Alto Muito alto Sem ≿N
 ≿P

 

4,2 Alta Alta Indiferente Bom Ideal 

Ens. 

Superior Ens. Superior fracamente melhor Bom Ruim Alto Baixo ≿N
 

Sem 

≿P
 

4,3 Alta Muito alta 

fracamente 

melhor Bom Ideal 

Ens. 

Superior Ens. Superior fracamente melhor Bom Ruim Alto 

Muito 

baixo ≿N
 ≿P

 

4,4 Alta Alta Indiferente Bom Bom 

Ens. 

Superior Ens. Superior Indiferente Bom Bom Alto Alto ≿N
 ≿P

 

4,5 Alta Moderada pior Bom Bom 

Ens. 

Superior Ens. Médio Indiferente Bom Muito bom Alto Alto Sem ≿N
 

Sem 

≿P
 

4,6 Alta Muito baixa 

fracamente 

melhor Bom Muito ruim 

Ens. 

Superior Infantil fracamente melhor Bom Alarmante Alto 

Muito 

baixo ≿N
 ≿P

 

5,1 Moderada Muito alta fracamente pior Bom Ideal 

Ens. 

Médio Ens. Superior fracamente pior Muito bom Excelente Alto Muito alto Sem ≿N
 

Sem 

≿P
 

5,2 Moderada Alta pior Bom Ideal 

Ens. 

Médio Ens. Superior fracamente melhor Muito bom Ruim Alto Baixo ≿N
 ≿P

 

5,3 Moderada Muito alta muito melhor Bom Ideal 

Ens. 

Médio Ens. Superior fracamente melhor Muito bom Ruim Alto 

Muito 

baixo ≿N
 ≿P

 

5,4 Moderada Alta melhor Bom Bom 

Ens. 

Médio Ens. Superior Indiferente Muito bom Bom Alto Alto Sem ≿N
 ≿P

 

5,5 Moderada Moderada Indiferente Bom Bom 

Ens. 

Médio Ens. Médio Indiferente Muito bom Muito bom Alto Alto ≿N
 ≿P

 

5,6 Moderada Muito baixa muito melhor Bom Muito ruim 

Ens. 

Médio Infantil fracamente melhor Muito bom Alarmante Alto 

Muito 

baixo ≿N
 ≿P

 

6,1 Muito baixa Muito alta muito pior Muito ruim Ideal Infantil Ens. Superior fracamente pior Alarmante Excelente Muito baixo Muito alto Sem ≿N
 

Sem 

≿P
 

6,2 Muito baixa Alta fracamente pior Muito ruim Ideal Infantil Ens. Superior Indiferente Alarmante Ruim Muito baixo Baixo ≿N
 ≿P

 

6,3 Muito baixa Muito alta Indiferente Muito ruim Ideal Infantil Ens. Superior Indiferente Alarmante Ruim Muito baixo 

Muito 

baixo Sem ≿N
 ≿P

 

6,4 Muito baixa Alta fracamente pior Muito ruim Bom Infantil Ens. Superior fracamente pior Alarmante Bom Muito baixo Alto Sem ≿N
 ≿P

 

6,5 Muito baixa Moderada muito pior Muito ruim Bom Infantil Ens. Médio fracamente pior Alarmante Muito bom Muito baixo Alto Sem ≿N
 ≿P

 

6,6 Muito baixa Muito baixa Indiferente Muito ruim Muito ruim Infantil Infantil Indiferente Alarmante Alarmante Muito baixo 

Muito 

baixo ≿N
 ≿P

 

 

Quadro A-II: Comparações pareadas resultantes da primeira etapa do modelo com todas as informações. 
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APÊNDICE II 

O Apêndice II apresenta as classificações para as UDH’s após a aplicação final do 

problema. 

Classificação para nível de segurança “Muito alto” 

Graças/ Aflitos/ Derby/ Espinheiro 

Classificação para nível de segurança “Alto” 

Casa amarela/ Tamarineira, Casa Forte/ Parnamirim/ Jaqueira/ Monteiro, Torre/ Zumbi, Várzea/ Caxangá – Zeis 

Rosa Selvagem 

Classificação para nível de segurança “Moderado” 

Encruzilhada/ Hipódromo/ Rosarinho/ Torreão, Água fria/ Fundão - Zeis: C. Amarela e Fundão Fora, Alto José 

do Pinho/ Mangabeira - Zeis Casa Amarela, Engenho do Meio/ Cordeiro/ Iputinga - Bom Pastor, Torrões - Zeis: 

Torrões e Vietnã, Várzea - Zeis: Brasilit, Campo Banco e Vila Arraes, Barro - Zeis Tejipió/ Pacheco e Vila dos 

Milagres, Boa Viagem - Setúbal 

Classificação para nível de segurança “Baixo” 

Santo Amaro- Zeis: Santo Amaro e João de Barros, Santo Amaro/ Soledade - Vilas Naval e Operária, Boa 

Vista/ Ilha do Leita/ Paissandu, Recife Centro - Zeis Coelhos/ AP Comunidade Pilar, Água Fria/ Arruda/ Porto 

da madeira/ Cajueiro, Santa Teresinha/ Bomba do Hemetério - Zeis Casa Amarela, Beberibe / Linha do tiro - 

Zeis Casa Amarela, Dois unidos - Zeis: Dois Unidos e Linha do Tiro, Casa Amarela - Zeis Alto Mandu/ Sta. 

Isabel, Alto José Bonifácio/ Morro da Conceição - Zeis C.Amarela, Vasco da gama - Zeis Casa Amarela, 

Brejos: da Guabiraba e de Beberibe - Zeis C. Amarela, Córrego do Jenipapo/ Macaxeira - Zeis C. Amarela, 

Nova Descoberta - Zeis Casa Amarela, Cordeiro - Av do Forte, Exposição dos Animais, Madalena/ Ilha do 

Retiro/ Prado, Madalena/ Torre - Zeis: Sítios Cardoso e Berardo, Iputinga - Zeis Vila União/ AP Detran, 

Várzea/ Cidade Universitária, Bongi/ San Martin - Zeis: Afogados e Mustardinha, Estância/ San Martin/ Jiquiá - 

Parque do Jiquiá, Barro/ Sancho/ Tejipió, Jardim São Paulo - Zeis: Areias, Barro e Jardim São Paulo, Curado/ 

Jardim São Paulo - Zeis Planeta dos Macacos, Boa Viagem – Shopping, Imbiribeira - Lagoa Araçá, 

Mascarenhas de Morais, IPSEP - Av. Jean Emile Favre, Av. Recife, Brasília Teimosa/ Pina - Zeis Brasília 

Teimosa, Pina - Zeis: Pina/Encanta Moça e Ilha de Deus, Ibura/ Jordão - Zeis Alto da Jaqueira, COHAB - AP 

UR´s 10, 4, 5 / R Francisco Vitoriano. 

Classificação para nível de segurança “Muito baixo” 

Ilha Joana Bezerra/ São José - Zeis Coque, Campo Grande - Estrada de Belém, Zeis Ilha Joaneiro, Campo 

Grande/ Campina Grande - Zeis Campo Grande, Apipucos/ Dois Irmãos/ S. dos Pintos/ Guabiraba, Iputinga - 

AP Alto do Céu, Monsenhor Fabrício, Afogados/ Mustardinha/ San Martin, Afogados - Zeis: Mangueira e Vila 

do Siri, Areias - Ines Andreazza, Vila Cardeal e Silva, Areias - Zeis: Caçote, Beirinha, J.Uchôa e Rio/Iraque, 

Curado/ Coqueiral/Ttotó - Zeis Cavaleiro, Boa Viagem/ Pina - Orla, Av. Herculano Bandeira, Boa Viagem - 

Zeis: Entra-Apulso e Ilha do Destino, Imibiribeira - Zeis: Sítio Grande e Aritana, Ibura - Av Dom Hélder 

Câmara, Vila do Sesi, Ibura/Jordão - Zeis Ibura/Jordão, COHAB - AP Lagoa Encantada e Monte Verde, 

COHAB - UR´s 1, 2 e 3, COHAB - Zeis UR 5/Três Carneiros. 

Quadro A-III: Classificação das UDH’s segundo o modelo proposto para o estudo de 

caso. 
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APÊNDICE III 

O Apêndice III apresenta a classificação verbal para os critérios e as classificações 

finais para os níveis de segurança. 

Código 

da 

UDH 

UDH 
Índice 

de Gini 

Densidade 

demográfica 

Número 

de 

homicídios 

para 

100.000 

habitantes 

Classificação 

1 

SANTO AMARO - Zeis: Santo Amaro e João 

de Barros Razoável Muito alta Alarmante Baixo 

2 
SANTO AMARO / SOLEDADE - Vilas Naval 

e Operária Bom Baixa Alarmante Baixo 

3 

BOA VISTA / ILHA DO LEITE / 

PAISSANDU Bom Baixa Alarmante Baixo 

4 

RECIFE CENTRO - Zeis Coelhos / AP 

Comunidade Pilar Ruim Baixa Alarmante Baixo 

5 

ILHA JOANA BEZERRA / SÃO JOSÉ - Zeis 

Coque Bom Alta Alarmante Muito baixo 

6 

CAMPO GRANDE - Estrada de Belém, Zeis 

Ilha Joaneiro Ruim Alta Alarmante Muito baixo 

7 

ENCRUZILHADA / HIPÓDROMO / 

ROSARINHO / TORREÃO Bom Moderada Muito ruim Moderado 

8 

CAMPO GRANDE / CAMPINA BARRETO - 

Zeis Campo Grande Ruim Muito alta Alarmante Muito baixo 

9 

ÁGUA FRIA / ARRUDA / PORTO DA 

MADEIRA / CAJUEIRO Bom Moderada Alarmante Baixo 

10 

ÁGUA FRIA / FUNDÃO - Zeis: C. Amarela e 

Fundão Fora 

Muito 

bom Muito alta Razoável Moderado 

11 

STA. TERESINHA / B. HEMETÉRIO - Zeis 

Casa Amarela 

Muito 

bom Muito alta Alarmante Baixo 

12 

BEBERIBE / LINHA DO TIRO - Zeis Casa 

Amarela Razoavel Muito alta Alarmante Baixo 

13 
DOIS UNIDOS - Zeis: Dois Unidos e Linha do 

Tiro 
Muito 
bom Moderada Alarmante Baixo 

14 

APIPUCOS / DOIS IRMÃOS / S.DOS PINTOS 

/ GUABIRABA Ruim Baixa Muito ruim Muito baixo 

15 CASA AMARELA / TAMARINEIRA Bom Moderada Razoável Alto 

16 

CASA FORTE / PARNAMIRIM / JAQUEIRA 

/ MONTEIRO Bom Baixa Ruim Alto 

17 

GRAÇAS / AFLITOS / DERBY / 

ESPINHEIRO 

Muito 

bom Moderada Bom Muito alto 

18 

CASA AMARELA - Zeis Alto Mandu/Sta. 

Isabel Bom Muito alta Ruim Baixo 

19 

ALTO J.BONIFÁCIO / MORRO 

CONCEIÇÃO - Zeis C.Amarela 

Muito 

bom Muito alta Razoável Baixo 

20 

ALTO JOSÉ DO PINHO / MANGABEIRA - 

Zeis C. Amarela 

Muito 

bom Muito alta Ruim Moderado 

21 VASCO DA GAMA - Zeis Casa Amarela 

Muito 

bom Muito alta Alarmante Baixo 

22 

BREJOS: DA GUABIRABA e DE BEBERIBE 

- Zeis C. Amarela 

Muito 

bom Baixa Ruim Baixo 

23 

CÓRREGO DO JENIPAPO / MACAXEIRA - 

Zeis C. Amarela Razoavel Alta Muito ruim Baixo 
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Código 

da 

UDH 

UDH 
Índice 

de Gini 

Densidade 

demográfica 

Número 

de 

homicídios 

para 

100.00 

habitantes 

Classificação 

24 NOVA DESCOBERTA - Zeis Casa Amarela 

Muito 

bom Muito alta Muito ruim Baixo 

25 

IPUTINGA - AP Alto do Céu, Monsenhor 

Fabrício Razoável Alta Alarmante Muito baixo 

26 

CORDEIRO - Av do Forte, Exposição dos 

Animais Bom Moderada Alarmante Baixo 

27 

ENGº DO MEIO / CORDEIRO / IPUTINGA - 

Bom Pastor Razoável Moderada Muito bom Moderado 

28 MADALENA / ILHA DO RETIRO / PRADO 

Muito 

bom Baixa Muito ruim Baixo 

29 TORRE / ZUMBI Bom Alta Bom Alto 

30 

MADALENA / TORRE - Zeis: Sítios Cardoso e 

Berardo Ruim Alta Razoável Baixo 

31 IPUTINGA - Zeis Vila União / AP Detran Bom Moderada Alarmante Baixo 

32 TORRÕES - Zeis: Torrões e Vietnã Bom Muito alta Muito ruim Moderado 

33 VÁRZEA / CIDADE UNIVERSITÁRIA Ruim Baixa Muito ruim Baixo 

34 

VÁRZEA - Zeis: Brasilit, Campo Banco e V. 

Arraes Ruim Moderada Razoável Moderado 

35 VÁRZEA / CAXANGÁ - Zeis Rosa Selvagem Razoável Baixa Razoável Alto 

36 

AFOGADOS / MUSTARDINHA / SAN 

MARTIN Razoável Moderada Alarmante Muito baixo 

37 

BONGI / SAN MARTIN - Zeis: Afogados e 

Mustardinha Razoável Alta Muito ruim Baixo 

38 AFOGADOS - Zeis: Mangueira e Vila do Siri Razoável Muito alta Muito ruim Muito baixo 

39 

ESTÂNCIA / S.MARTIN / JIQUIÁ - Parque do 

Jiquiá Razoável Baixa Alarmante Baixo 

40 AREIAS - Ines Andreazza, Vila Cardeal e Silva 

Muito 

bom Alta Alarmante Muito baixo 

41 

AREIAS - Zeis: Caçote, Beirinha, J.Uchôa e 

Rio/Iraque Razoável Alta Muito ruim Muito baixo 

42 BARRO / SANCHO / TEJIPIÓ Bom Moderada Muito ruim Baixo 

43 

JARDIM SÃO PAULO - Zeis: Areias, Barro e 

JSPaulo Bom Moderada Alarmante Baixo 

44 

CURADO / COQUEIRAL / TOTÓ - Zeis 

Cavaleiro Razoável Muito alta Alarmante Muito baixo 

45 

CURADO / JARDIM S.PAULO - Zeis Planeta 

dos Macacos Bom Baixa Alarmante Baixo 

46 

BARRO - Zeis Tejipió / Pacheco e Vila dos 

Milagres 

Muito 

bom Baixa Razoável Moderado 

47 BOA VIAGEM - Setúbal Razoável Alta Razoável Moderado 

48 

BOA VIAGEM / PINA - Orla, Av. Herculano 

Bandeira Ruim Moderada Muito ruim Muito baixo 

49 BOA VIAGEM - Shopping 

Muito 

bom Alta Ruim Baixo 

50 

IMBIRIBEIRA - Lagoa Araçá, Mascarenhas de 

Morais 

Muito 

bom Baixa Ruim Baixo 

51 IPSEP - Av. Jean Emile Favre, Av. Recife 

Muito 

bom Alta Muito bom Baixo 

52 

BOA VIAGEM - Zeis: Entra-Apulso e Ilha do 

Destino Ruim Alta Muito ruim Muito baixo 

53 

BRASÍLIA TEIMOSA / PINA - Zeis Brasília 

Teimosa Bom Muito alta Razoável Baixo 
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Código 

da 

UDH 

UDH 
Índice 

de Gini 

Densidade 

demográfica 

Número 

de 

homicídios 

para 

100.000 

habitantes 

Educação 

54 PINA - Zeis: Pina/Encanta Moça e Ilha de Deus Ruim Baixa Muito ruim Baixo 

55 IMBIRIBEIRA - Zeis: Sítio Grande e Aritana Ruim Moderada Alarmante Muito baixo 

56 IBURA - Av Dom Hélder Câmara, Vila do Sesi Razoável Baixa Alarmante Muito baixo 

57 IBURA / JORDÃO - Zeis Alto da Jaqueira Bom Moderada Ruim Baixo 

58 IBURA / JORDÃO - Zeis Ibura/Jordão 

Muito 

bom Baixa Alarmante Muito baixo 

59 COHAB - AP Lagoa Encantada e Monte Verde Bom Alta Alarmante Muito baixo 

60 

COHAB - AP UR´s 10, 4, 5 / R Francisco 

Vitoriano 

Muito 

bom Alta Alarmante Baixo 

61 COHAB - UR´s 1, 2 e 3 

Muito 

bom Muito alta Alarmante Muito baixo 

62 COHAB - Zeis UR 5/Três Carneiros 

Muito 

bom Muito alta Muito ruim Muito baixo 

Quadro A-IV: Definição verbal usada para gerar a recomendação final. 
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APÊNDICE IV 

O Apêndice IV apresenta as informações da primeira etapa da aplicação da análise da sensibilidade, do primeiro caso. 

Par (Si, Sj) Renda Infraestrutura Educação 

Taxa de 

homicídios Classe 

Relação de 

preferência 

 

Si Sj 

 

Si Sj 

 

Si Sj 

 

1,1 Muito alta Muito alta Indiferente 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Indiferente Muito alto Muito alto ≿N
 ≿P

 

1,2 Muito alta Alta Indiferente 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Fortemente melhor Muito alto Baixo ≿N ≿P 

1,3 Muito alta Muito alta Indiferente 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Fortemente melhor Muito alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

1,4 Muito alta Alta Preferível 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Fortemente melhor Muito alto Alto ≿N ≿P 

1,5 Muito alta Moderada Preferível 

Ens. 

Superior Ens. Médio Fracamente melhor Muito alto Alto ≿N ≿P 

1,6 Muito alta 

Muito 

baixa Preferível 

Ens. 

Superior Infantil Fortemente melhor Muito alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

2,1 Alta Muito alta Indiferente 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Fortemente pior Baixo Muito alto Sem ≿N Sem ≿P 

2,2 Alta Alta Indiferente 
Ens. 

Superior 
Ens. 

Superior Indiferente Baixo Baixo ≿N ≿P 

2,3 Alta Muito alta Indiferente 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Indiferente Baixo 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

2,4 Alta Alta Preferível 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Fortemente pior Baixo Alto Sem ≿N Sem ≿P 

2,5 Alta Moderada Preferível 

Ens. 

Superior Ens. Médio Fortemente pior Baixo Alto Sem ≿N ≿P 

2,6 Alta 

Muito 

baixa Preferível 

Ens. 

Superior Infantil Fracamente melhor Baixo 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

3,1 Muito alta Muito alta Indiferente 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Fortemente pior 

Muito 

baixo Muito alto Sem ≿N Sem ≿P 

3,2 Muito alta Alta Indiferente 
Ens. 

Superior 
Ens. 

Superior Indiferente 
Muito 
baixo Baixo Sem ≿N Sem ≿P 
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Par (Si, Sj) Renda Infraestrutura Educação 

Taxa de 

homicídios Classe 

Relação de 

preferência 

 

Si Sj 

 

  Si Sj 

 

 Si Sj 

  

3,3 Muito alta Muito alta Indiferente 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Indiferente 

Muito 

baixo 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

3,4 Muito alta Alta Preferível 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Fracamente pior 

Muito 

baixo Alto Sem ≿N ≿P 

3,5 Muito alta Moderada Preferível 

Ens. 

Superior Ens. Médio Fortemente pior 

Muito 

baixo Alto Sem ≿N Sem ≿P 

3,6 Muito alta 

Muito 

baixa Preferível 

Ens. 

Superior Infantil Fracamente melhor 

Muito 

baixo 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

4,1 Alta Muito alta Não preferível 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Fracamente melhor Alto Muito alto Sem ≿N ≿P 

4,2 Alta Alta Não preferível 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Fortemente melhor Alto Baixo ≿N Sem ≿P 

4,3 Alta Muito alta Não preferível 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Fortemente melhor Alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

4,4 Alta Alta Indiferente 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Indiferente Alto Alto ≿N ≿P 

4,5 Alta Moderada Indiferente 

Ens. 

Superior Ens. Médio Fracamente melhor Alto Alto Sem ≿N Sem ≿P 

4,6 Alta 

Muito 

baixa Preferível 

Ens. 

Superior Infantil Fortemente melhor Alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

5,1 Moderada Muito alta Não preferível Ens. Médio 

Ens. 

Superior Fracamente pior Alto Muito alto Sem ≿N Sem ≿P 

5,2 Moderada Alta Não preferível Ens. Médio 

Ens. 

Superior Fortemente melhor Alto Baixo ≿N ≿P 

5,3 Moderada Muito alta Não preferível Ens. Médio 

Ens. 

Superior Fortemente melhor Alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

5,4 Moderada Alta Indiferente Ens. Médio 
Ens. 

Superior Fracamente melhor Alto Alto Sem ≿N ≿P 

5,5 Moderada Moderada Indiferente Ens. Médio Ens. Médio Indiferente Alto Alto ≿N ≿P 

5,6 Moderada 

Muito 

baixa Preferível Ens. Médio Infantil Fortemente melhor Alto 

Muito 

baixo ≿N
 ≿P

 

6,1 

Muito 

baixa Muito alta Não preferível Infantil 

Ens. 

Superior Fortemente pior 

Muito 

baixo Muito alto Sem ≿N Sem ≿P 
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Par (Si, Sj) Renda Infraestrutura Educação 

Taxa de 

homicídios Classe 

Relação de 

preferência 

 

Si Sj 

 

Si Sj 

 

Si Sj 

  

6,2 

Muito 

baixa Alta Não preferível Infantil 

Ens. 

Superior Fracamente pior 

Muito 

baixo Baixo ≿N ≿P 

6,3 

Muito 

baixa Muito alta Não preferível Infantil 

Ens. 

Superior Fracamente pior 

Muito 

baixo 

Muito 

baixo Sem ≿N ≿P 

6,4 

Muito 

baixa Alta Não preferível Infantil 

Ens. 

Superior Fortemente pior 

Muito 

baixo Alto Sem≿N ≿P 

6,5 

Muito 

baixa Moderada Não preferível Infantil Ens. Médio Fortemente pior 

Muito 

baixo Alto Sem ≿N ≿P 

6,6 

Muito 

baixa 

Muito 

baixa Indiferente Infantil Infantil Indiferente 

Muito 

baixo 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

 

Quadro A-V: Comparações pareadas resultantes da primeira etapa do modelo com todas as informações para primeira análise de 

sensibilidade. 
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APÊNDICE V 

O Apêndice V apresenta a classificação final para a análise de sensibilidade do primeiro 

caso. 

Classificação para nível de segurança “Muito alto” 

 

Classificação para nível de segurança “Alto” 

GRAÇAS/AFLITOS/DERBY/ESPINHEIRO, ENGº DO MEIO/CORDEIRO/IPUTINGA - Bom Pastor, IPSEP 

- Av. Jean Emile Favre, Av. Recife 

Classificação para nível de segurança “Moderado” 

TORRE / ZUMBI 

Classificação para nível de segurança “Baixo” 

ÁGUA FRIA / FUNDÃO - Zeis: C. Amarela e Fundão Fora, CASA AMARELA / TAMARINEIRA, CASA 

FORTE / PARNAMIRIM / JAQUEIRA / MONTEIRO, CASA AMARELA - Zeis Alto Mandu/Sta. Isabel, 

ALTO J.BONIFÁCIO / MORRO CONCEIÇÃO - Zeis C.Amarela, ALTO JOSÉ DO PINHO / MANGABEIRA 

- Zeis C. Amarela, BREJOS: DA GUABIRABA e DE BEBERIBE - Zeis C. Amarela, MADALENA / TORRE 

- Zeis: Sítios Cardoso e Berardo, VÁRZEA - Zeis: Brasilit, Campo Banco e V. Arraes, VÁRZEA / CAXANGÁ 

- Zeis Rosa Selvagem, BARRO - Zeis Tejipió / Pacheco e Vila dos Milagres, BOA VIAGEM – Setúbal, BOA 

VIAGEM – Shopping, IMBIRIBEIRA - Lagoa Araçá, Mascarenhas de Morais, BRASÍLIA TEIMOSA / PINA 

- Zeis Brasília Teimosa, IBURA / JORDÃO - Zeis Alto da Jaqueira 

Classificação para nível de segurança “Muito baixo” 

SANTO AMARO - Zeis: Santo Amaro e João de Barros, SANTO AMARO / SOLEDADE - Vilas Naval e 

Operária, BOA VISTA / ILHA DO LEITE / PAISSANDU, RECIFE CENTRO - Zeis Coelhos / AP 

Comunidade Pilar, ILHA JOANA BEZERRA / SÃO JOSÉ - Zeis Coque, CAMPO GRANDE - Estrada de 

Belém, Zeis Ilha Joaneiro, ENCRUZILHADA / HIPÓDROMO / ROSARINHO / TORREÃO, CAMPO 

GRANDE / CAMPINA BARRETO - Zeis Campo Grande, ÁGUA FRIA / ARRUDA / PORTO DA MADEIRA 

/ CAJUEIRO, STA. TERESINHA / B. HEMETÉRIO - Zeis Casa Amarela, BEBERIBE / LINHA DO TIRO - 

Zeis Casa Amarela, DOIS UNIDOS - Zeis: Dois Unidos e Linha do Tiro, APIPUCOS / DOIS IRMÃOS / 

S.DOS PINTOS / GUABIRABA, VASCO DA GAMA - Zeis Casa Amarela, CÓRREGO DO JENIPAPO / 

MACAXEIRA - Zeis C. Amarela, NOVA DESCOBERTA - Zeis Casa Amarela, IPUTINGA - AP Alto do Céu, 

Monsenhor Fabrício, CORDEIRO - Av do Forte, Exposição dos Animais, MADALENA / ILHA DO RETIRO / 

PRADO, IPUTINGA - Zeis Vila União / AP Detran, TORRÕES - Zeis: Torrões e Vietnã, VÁRZEA / CIDADE 

UNIVERSITÁRIA, AFOGADOS / MUSTARDINHA / SAN MARTIN, BONGI / SAN MARTIN - Zeis: 

Afogados e Mustardinha, AFOGADOS - Zeis: Mangueira e Vila do Siri, ESTÂNCIA / S.MARTIN / JIQUIÁ - 

Parque do Jiquiá, AREIAS - Ines Andreazza, Vila Cardeal e Silva, AREIAS - Zeis: Caçote, Beirinha, J.Uchôa e 

Rio/Iraque, BARRO / SANCHO / TEJIPIÓ, JARDIM SÃO PAULO - Zeis: Areias, Barro e JSPaulo, CURADO 

/ COQUEIRAL / TOTÓ - Zeis Cavaleiro, CURADO / JARDIM S.PAULO - Zeis Planeta dos Macacos, BOA 

VIAGEM / PINA - Orla, Av. Herculano Bandeira, BOA VIAGEM - Zeis: Entra-Apulso e Ilha do Destino, 

PINA - Zeis: Pina/Encanta Moça e Ilha de Deus, IMBIRIBEIRA - Zeis: Sítio Grande e Aritana, IBURA - Av 

Dom Hélder Câmara, Vila do Sesi, IBURA / JORDÃO - Zeis Ibura/Jordão, COHAB - AP Lagoa Encantada e 

Monte Verde, COHAB - AP UR´s 10, 4, 5 / R Francisco Vitoriano, COHAB - UR´s 1, 2 e 3, COHAB - Zeis 

UR 5/Três Carneiros 

Quadro A-VI: Classificação final para o primeira análise de sensibilidade.
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APÊNDICE VI 

O Apêndice VI apresenta os dados da primeira etapa para a segunda análise de sensibilidade.  

Par (Si, Sj) Renda Gini Infraestrutura Educação Taxa de homicídios Classe 

Relação de 

preferência 

 

Si Sj Si Sj Si Sj Si Sj Si Sj Si Sj 

  
1,1 Muito alta Muito alta 

Muito 

bom 

Muito 

bom Ideal Ideal 
Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Excelente Excelente Muito alto ≿N
 ≿P

 

1,2 Muito alta Alta 
Muito 

bom Razoável Ideal Ideal 
Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Excelente Ruim Muito alto Baixo ≿N ≿P 

1,3 Muito alta Muito alta 
Muito 

bom Ruim Ideal Ideal 
Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Excelente Ruim Muito alto 
Muito 

baixo ≿N ≿P 

1,4 Muito alta Alta 
Muito 

bom Razoável Ideal Bom 
Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Excelente Bom Muito alto Alto ≿N ≿P 

1,5 Muito alta Moderada 
Muito 

bom Bom Ideal Bom 
Ens. 

Superior Ens. Médio Excelente 
Muito 

bom Muito alto Alto ≿N ≿P 

1,6 Muito alta 
Muito 

baixa 

Muito 

bom Ruim Ideal 
Muito 

ruim 

Ens. 

Superior Infantil Excelente Alarmante Muito alto 
Muito 

baixo ≿N ≿P 

2,1 Alta Muito alta Razoável 
Muito 

bom Ideal Ideal 
Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Ruim Excelente Baixo 
Muito 

alto Sem ≿N Sem ≿P 

2,2 Alta Alta Razoável Razoável Ideal Ideal 
Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Ruim Ruim Baixo Baixo ≿N ≿P 

2,3 Alta Muito alta Razoável Ruim Ideal Ideal 
Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Ruim Ruim Baixo 
Muito 

baixo ≿N ≿P 

2,4 Alta Alta Razoável Razoável Ideal Bom 
Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Ruim Bom Baixo Alto Sem ≿N Sem ≿P 

2,5 Alta Moderada Razoável Bom Ideal Bom 
Ens. 

Superior Ens. Médio Ruim 
Muito 

bom Baixo Alto Sem ≿N ≿P 

2,6 Alta 
Muito 
baixa Razoável Ruim Ideal 

Muito 
ruim 

Ens. 
Superior Infantil Ruim Alarmante Baixo 

Muito 
baixo ≿N ≿P 

3,1 Muito alta Muito alta Ruim 
Muito 

bom Ideal Ideal 
Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Ruim Excelente 
Muito 

baixo 

Muito 

alto Sem ≿N Sem ≿P 

3,2 Muito alta Alta Ruim Razoável Ideal Ideal 
Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Ruim Ruim 
Muito 

baixo Baixo Sem ≿N Sem ≿P 

3,3 Muito alta Muito alta Ruim Ruim Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Ruim Ruim 

Muito 

baixo 

Muito 

baixo ≿N ≿P 



Apêndice  VI                                                         Comparações pareadas resultantes da primeira etapa do modelo com todas as informações para a 2ª análise de sensibilidade 

 124 

Par (Si, Sj) Renda Gini Infraestrutura Educação Taxa de homicídios Classe 

Relação de 

preferência 

 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

  

3,4 Muito alta Alta Ruim Razoável Ideal Bom 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Ruim Bom 

Muito 

baixo Alto Sem ≿N ≿P 

3,5 Muito alta Moderada Ruim Bom Ideal Bom 

Ens. 

Superior Ens. Médio Ruim 

Muito 

bom 

Muito 

baixo Alto Sem ≿N Sem ≿P 

3,6 Muito alta 
Muito 
baixa Ruim Ruim Ideal 

Muito 
ruim 

Ens. 
Superior Infantil Ruim Alarmante 

Muito 
baixo 

Muito 
baixo ≿N ≿P 

4,1 Alta Muito alta Razoável 

Muito 

bom Bom Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Bom Excelente Alto 

Muito 

alto Sem ≿N ≿P 

4,2 Alta Alta Razoável Razoável Bom Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Bom Ruim Alto Baixo ≿N Sem ≿P 

4,3 Alta Muito alta Razoável Ruim Bom Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Bom Ruim Alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

4,4 Alta Alta Razoável Razoável Bom Bom 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Bom Bom Alto Alto ≿N ≿P 

4,5 Alta Moderada Razoável Bom Bom Bom 

Ens. 

Superior Ens. Médio Bom 

Muito 

bom Alto Alto Sem ≿N Sem ≿P 

4,6 Alta 

Muito 

baixa Razoável Ruim Bom 

Muito 

ruim 

Ens. 

Superior Infantil Bom Alarmante Alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

5,1 Moderada Muito alta Bom 

Muito 

bom Bom Ideal 

Ens. 

Médio 

Ens. 

Superior Muito bom Excelente Alto 

Muito 

alto Sem ≿N ≿P 

5,2 Moderada Alta Bom Razoável Bom Ideal 

Ens. 

Médio 

Ens. 

Superior Muito bom Ruim Alto Baixo ≿N ≿P 

5,3 Moderada Muito alta Bom Ruim Bom Ideal 

Ens. 

Médio 

Ens. 

Superior Muito bom Ruim Alto 

Muito 

baixo ≿N Sem ≿P 

5,4 Moderada Alta Bom Razoável Bom Bom 

Ens. 

Médio 

Ens. 

Superior Muito bom Bom Alto Alto Sem ≿N ≿P 

5,5 Moderada Moderada Bom Bom Bom Bom 

Ens. 

Médio Ens. Médio Muito bom 

Muito 

bom Alto Alto ≿N ≿P 

5,6 Moderada 

Muito 

baixa Bom Ruim Bom 

Muito 

ruim 

Ens. 

Médio Infantil Muito bom Alarmante Alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

6,1 

Muito 

baixa Muito alta Ruim 

Muito 

bom Muito ruim Ideal Infantil 

Ens. 

Superior Alarmante Excelente 

Muito 

baixo 

Muito 

alto Sem ≿N Sem ≿P 
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Par (Si, Sj) Renda 

 

Gini 

 

Infraestrutura 

 

Educação 

 

Taxa de 

homicídios 

 

Classe 

 

Relação de 

preferência 

 

 
Si Sj Si Sj Si Sj Si Sj Si Sj Si Sj 

  

6,2 

Muito 

baixa Alta Ruim Razoável Muito ruim Ideal Infantil 

Ens. 

Superior Alarmante Ruim 

Muito 

baixo Baixo ≿N ≿P 

6,3 
Muito 
baixa Muito alta Ruim Ruim Muito ruim Ideal Infantil 

Ens. 
Superior Alarmante Ruim 

Muito 
baixo 

Muito 
baixo Sem ≿N ≿P 

6,4 

Muito 

baixa Alta Ruim Razoável Muito ruim Bom Infantil 

Ens. 

Superior Alarmante Bom 

Muito 

baixo Alto Sem ≿N ≿P 

6,5 

Muito 

baixa Moderada Ruim Bom Muito ruim Bom Infantil Ens. Médio Alarmante 

Muito 

bom 

Muito 

baixo Alto Sem ≿N ≿P 

6,6 

Muito 

baixa 

Muito 

baixa Ruim Ruim Muito ruim 

Muito 

ruim Infantil Infantil Alarmante Alarmante 

Muito 

baixo 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

 

Quadro A-VI: Comparações pareadas resultantes da primeira etapa do modelo com todas as informações para a segunda análise de 

sensibilidade. 
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APÊNDICE VII 

O Apêndice VII apresenta a classificação final para a segunda análise de sensibilidade. 

Classificação para nível de segurança “Muito alto” 

GRAÇAS / AFLITOS / DERBY / ESPINHEIRO, TORRE / ZUMBI 

Classificação para nível de segurança “Alto” 

ÁGUA FRIA / FUNDÃO - Zeis: C. Amarela e Fundão Fora, MADALENA / TORRE - Zeis: Sítios Cardoso e 

Berardo, IPSEP - Av. Jean Emile Favre, Av. Recife 

Classificação para nível de segurança “Moderado” 

ILHA JOANA BEZERRA / SÃO JOSÉ - Zeis Coque, ENCRUZILHADA / HIPÓDROMO / ROSARINHO / 

TORREÃO, ÁGUA FRIA / ARRUDA / PORTO DA MADEIRA / CAJUEIRO, STA. TERESINHA / B. 

HEMETÉRIO - Zeis Casa Amarela, DOIS UNIDOS - Zeis: Dois Unidos e Linha do Tiro, CASA AMARELA / 

TAMARINEIRA, ALTO J.BONIFÁCIO / MORRO CONCEIÇÃO - Zeis C.Amarela, ALTO JOSÉ DO PINHO / 

MANGABEIRA - Zeis C. Amarela, VASCO DA GAMA - Zeis Casa Amarela, ENGº DO MEIO / CORDEIRO / 

IPUTINGA - Bom Pastor, MADALENA / ILHA DO RETIRO / PRADO, COHAB - Zeis UR 5/Três Carneiros 

Classificação para nível de segurança “Baixo” 

SANTO AMARO - Zeis: Santo Amaro e João de Barros, SANTO AMARO / SOLEDADE - Vilas Naval e 

Operária, BOA VISTA / ILHA DO LEITE / PAISSANDU, BEBERIBE / LINHA DO TIRO - Zeis Casa Amarela, 

CASA FORTE / PARNAMIRIM / JAQUEIRA / MONTEIRO, CASA AMARELA - Zeis Alto Mandu/Sta. Isabel, 

BREJOS: DA GUABIRABA e DE BEBERIBE - Zeis C. Amarela, CÓRREGO DO JENIPAPO / MACAXEIRA - 

Zeis C. Amarela, NOVA DESCOBERTA - Zeis Casa Amarela, IPUTINGA - AP Alto do Céu, Monsenhor 

Fabrício, CORDEIRO - Av do Forte, Exposição dos Animais, IPUTINGA - Zeis Vila União / AP Detran, 

TORRÕES - Zeis: Torrões e Vietnã, VÁRZEA / CAXANGÁ - Zeis Rosa Selvagem, AREIAS - Ines Andreazza, 

Vila Cardeal e Silva, AREIAS - Zeis: Caçote, Beirinha, J.Uchôa e Rio/Iraque, BARRO / SANCHO / TEJIPIÓ, 

CURADO / JARDIM S.PAULO - Zeis Planeta dos Macacos, BARRO - Zeis Tejipió / Pacheco e Vila dos 

Milagres, BOA VIAGEM – Setúbal, BOA VIAGEM – Shopping, IMBIRIBEIRA - Lagoa Araçá, Mascarenhas de 

Morais, BRASÍLIA TEIMOSA / PINA - Zeis Brasília Teimosa, IBURA - Av Dom Hélder Câmara, Vila do Sesi, 

IBURA / JORDÃO - Zeis Alto da Jaqueira, IBURA / JORDÃO - Zeis Ibura/Jordão, COHAB - AP Lagoa 

Encantada e Monte Verde, COHAB - AP UR´s 10, 4, 5 / R Francisco Vitoriano, COHAB - UR´s 1, 2 e 3 

Classificação para nível de segurança “Muito baixo” 

RECIFE CENTRO - Zeis Coelhos / AP Comunidade Pilar, CAMPO GRANDE - Estrada de Belém, Zeis Ilha 

Joaneiro, CAMPO GRANDE / CAMPINA BARRETO - Zeis Campo Grande, APIPUCOS / DOIS IRMÃOS / 

S.DOS PINTOS / GUABIRABA, VÁRZEA / CIDADE UNIVERSITÁRIA, VÁRZEA - Zeis: Brasilit, Campo 

Banco e V. Arraes, AFOGADOS / MUSTARDINHA / SAN MARTIN, BONGI / SAN MARTIN - Zeis: 

Afogados e Mustardinha, AFOGADOS - Zeis: Mangueira e Vila do Siri, ESTÂNCIA / S.MARTIN / JIQUIÁ - 

Parque do Jiquiá, JARDIM SÃO PAULO - Zeis: Areias, Barro e JSPaulo, CURADO / COQUEIRAL / TOTÓ - 

Zeis Cavaleiro, BOA VIAGEM / PINA - Orla, Av. Herculano Bandeira, BOA VIAGEM - Zeis: Entra-Apulso e 

Ilha do Destino, PINA - Zeis: Pina/Encanta Moça e Ilha de Deus, IMBIRIBEIRA - Zeis: Sítio Grande e Aritana  

Quadro A-VIII: Classificação final para a segunda análise de sensibilidade. 
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APÊNDICE VIII 

O Apêndice VIII apresenta os resultados da primeira etapa da terceira análise de sensibilidade. 

Par (Si, Sj) Renda 

 

Infraestrutura Educação 

 

Densidade 

demográfica Taxa de homicídios Classe 

 

Relação de 

preferência 

 

Si Sj Si Sj Si Sj Si Sj Si Sj Si Sj 

  

1,1 Muito alta Muito alta Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Baixa Baixa Excelente Excelente Muito alto ≿N ≿P 

1,2 Muito alta Alta Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Baixa Alta Excelente Ruim Muito alto Baixo ≿N
 ≿P

 

1,3 Muito alta Muito alta Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Baixa Alta Excelente Ruim Muito alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

1,4 Muito alta Alta Ideal Bom 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Baixa Moderada Excelente Bom Muito alto Alto ≿N ≿P 

1,5 Muito alta Moderada Ideal Bom 

Ens. 

Superior Ens. Médio Baixa Moderada Excelente 

Muito 

bom Muito alto Alto ≿N ≿P 

1,6 Muito alta Muito baixa Ideal 

Muito 

ruim 

Ens. 

Superior Infantil Baixa Alta Excelente Alarmante Muito alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

2,1 Alta Muito alta Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Alta Baixa Ruim Excelente Baixo Muito alto Sem ≿N 

Sem ≿P 

0 

2,2 Alta Alta Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Alta Alta Ruim Ruim Baixo Baixo ≿N ≿P 

2,3 Alta Muito alta Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Alta Alta Ruim Ruim Baixo 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

2,4 Alta Alta Ideal Bom 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Alta Moderada Ruim Bom Baixo Alto Sem ≿N 
Sem ≿P

 
0 

2,5 Alta Moderada Ideal Bom 

Ens. 

Superior Ens. Médio Alta Moderada Ruim 

Muito 

bom Baixo Alto Sem ≿N ≿P 

2,6 Alta Muito baixa Ideal 

Muito 

ruim 

Ens. 

Superior Infantil Alta Alta Ruim Alarmante Baixo 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

3,1 Muito alta Muito alta Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Alta Baixa Ruim Excelente 

Muito 

baixo Muito alto Sem ≿N ≿P 0 

3,2 Muito alta Alta Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Alta Alta Ruim Ruim 

Muito 

baixo Baixo Sem ≿N ≿P 0 

3,3 Muito alta Muito alta Ideal Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Alta Alta Ruim Ruim 

Muito 

baixo 

Muito 

baixo ≿N ≿P 
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Par (Si, Sj) Renda Infraestrutura Educação 

Densidade 

demográfica Taxa de homicídio Classe 

Relação de 

preferência 

 

Si, Sj Si, Sj Si, Sj Si, Sj Si, Sj Si, Sj 
  

3,4 Muito alta Alta Ideal Bom 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Alta Moderada Ruim Bom 

Muito 

baixo Alto Sem ≿N ≿P 

3,5 Muito alta Moderada Ideal Bom 
Ens. 

Superior Ens. Médio Alta Moderada Ruim 
Muito 
bom 

Muito 
baixo Alto Sem ≿N 

Sem ≿P 
0 

3,6 Muito alta Muito baixa Ideal 

Muito 

ruim 

Ens. 

Superior Infantil Alta Alta Ruim Alarmante 

Muito 

baixo 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

4,1 Alta Muito alta Bom Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Moderada Baixa Bom Excelente Alto Muito alto Sem ≿N ≿P 

4,2 Alta Alta Bom Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Moderada Alta Bom Ruim Alto Baixo ≿N 

Sem ≿P 

0 

4,3 Alta Muito alta Bom Ideal 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Moderada Alta Bom Ruim Alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

4,4 Alta Alta Bom Bom 
Ens. 

Superior 
Ens. 

Superior Moderada Moderada Bom Bom Alto Alto ≿N ≿P 

4,5 Alta Moderada Bom Bom 

Ens. 

Superior Ens. Médio Moderada Moderada Bom 

Muito 

bom Alto Alto Sem ≿N ≿P 0 

4,6 Alta Muito baixa Bom 

Muito 

ruim 

Ens. 

Superior Infantil Moderada Alta Bom Alarmante Alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

5,1 Moderada Muito alta Bom Ideal Ens. Médio 

Ens. 

Superior Moderada Baixa 

Muito 

bom Excelente Alto Muito alto Sem ≿N ≿P 0 

5,2 Moderada Alta Bom Ideal Ens. Médio 

Ens. 

Superior Moderada Alta 

Muito 

bom Ruim Alto Baixo ≿N ≿P 

5,3 Moderada Muito alta Bom Ideal Ens. Médio 

Ens. 

Superior Moderada Alta 

Muito 

bom Ruim Alto 

Muito 

baixo ≿N
 Sem ≿P

 

5,4 Moderada Alta Bom Bom Ens. Médio 
Ens. 

Superior Moderada Moderada 
Muito 
bom Bom Alto Alto Sem ≿N Sem ≿P 

5,5 Moderada Moderada Bom Bom Ens. Médio Ens. Médio Moderada Moderada 

Muito 

bom 

Muito 

bom Alto Alto ≿N ≿P 

5,6 Moderada Muito baixa Bom 

Muito 

ruim Ens. Médio Infantil Moderada Alta 

Muito 

bom Alarmante Alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

6,1 Muito baixa Muito alta Muito ruim Ideal Infantil 

Ens. 

Superior Alta Baixa Alarmante Excelente 

Muito 

baixo Muito alto Sem ≿N ≿P 0 

6,2 Muito baixa Alta Muito ruim Ideal Infantil 

Ens. 

Superior Alta Alta Alarmante Ruim 

Muito 

baixo Baixo ≿N
 ≿P

 

6,3 Muito baixa Muito alta Muito ruim Ideal Infantil Ens. Alta Alta Alarmante Ruim Muito Muito Sem ≿N ≿P 
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Superior baixo baixo 

Par (Si, Sj) Renda Infraestrutura Educação 

Densidade 

demográfica Taxa de homicídios Classe 

Relação de 

preferência 

 

Si Sj Si Sj Si Sj Si Sj Si Sj Si Sj 

  

6,4 Muito baixa Alta Muito ruim Bom Infantil 

Ens. 

Superior Alta Moderada Alarmante Bom 

Muito 

baixo Alto Sem ≿N ≿P 

6,5 Muito baixa Moderada Muito ruim Bom Infantil Ens. Médio Alta Moderada Alarmante 

Muito 

bom 

Muito 

baixo Alto Sem ≿N ≿P 

6,6 Muito baixa Muito baixa Muito ruim 

Muito 

ruim Infantil Infantil Alta Alta Alarmante Alarmante 

Muito 

baixo 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

 

Quadro A-IX: Comparações pareadas resultantes da primeira etapa do modelo com todas as informações para a terceira análise de 

sensibilidade.
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APÊNDICE IX 

O Apêndice IX apresenta os resultados parciais da quarta análise de sensibilidade. 

Par (Si, Sj) Renda Índice de Gini Infraestrutura Educação 

Densidade 

demográfica 

Taxa de 

homicídios Classe 

Relação de 

preferência 

 

 

Si Sj Si Sj 

 

Si Sj Si Sj 

 

Si Sj 

  

1,1 Alta Alta Ruim Ruim Indiferente 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Superior Alta Alta Indiferente Baixo Baixo ≿N ≿P 

1,2 Alta Moderada Ruim Bom Indiferente 

Ens. 

Superior Ens. Médio Alta Moderada 

Fortemente 

pior Baixo Alto Sem ≿N ≿P 

1,3 Alta 

Muito 

alta Ruim Ruim Preferível 

Ens. 

Superior 

Ens. 

Fundamental Alta Muito alta 

Fracamente 

melhor Baixo 

Muito 

baixo ≿N 

Sem 

≿P 

1,4 Alta Moderada Ruim Bom Indiferente 

Ens. 

Superior Ens. Médio Alta Moderada 

Fracamente 

melhor Baixo Moderado Sem ≿N 

Sem 

≿P 

2,1 Moderada Alta Bom Ruim Indiferente Ens. Médio 

Ens. 

Superior Moderada Alta 

Fortemente 

melhor Alto Baixo ≿N ≿P 

2,2 Moderada Moderada Bom Bom Indiferente Ens. Médio Ens. Médio Moderada Moderada Indiferente Alto Alto ≿N ≿P 

2,3 Moderada 

Muito 

alta Bom Ruim Preferível Ens. Médio 

Ens. 

Fundamental Moderada Muito alta 

Fortemente 

melhor Alto 

Muito 

baixo ≿N ≿P 

2,4 Moderada Moderada Bom Bom Indiferente Ens. Médio Ens. Médio Moderada Moderada 

Fortemente 

melhor Alto Moderado Sem ≿N ≿P 

3,1 

Muito 

alta Alta Ruim Ruim Não preferível 

Ens. 

Fundamental 

Ens. 

Superior Muito alta Alta 

Fracamente 

melhor Muito baixo Baixo Sem ≿N ≿P 

3,2 

Muito 

alta Moderada Ruim Bom Não preferível 

Ens. 

Fundamental Ens. Médio Muito alta Moderada 

Fortemente 

pior Muito baixo Alto Sem ≿N 

Sem 

≿P 

3,3 
Muito 
alta 

Muito 
alta Ruim Ruim Indiferente 

Ens. 
Fundamental 

Ens. 
Fundamental Muito alta Muito alta Indiferente Muito baixo 

Muito 
baixo ≿N ≿P 

3,4 

Muito 

alta Moderada Ruim Bom Não preferível 

Ens. 

Fundamental Ens. Médio Muito alta Moderada 

Fracamente 

pior Muito baixo Moderado Sem ≿N 

Sem 

≿P 

4,1 Moderada Alta Bom Ruim Indiferente Ens. Médio 

Ens. 

Superior Moderada Alta 

Fracamente 

melhor Moderado Baixo ≿N
 ≿P

 

4,2 Moderada Moderada Bom Bom Indiferente Ens. Médio Ens. Médio Moderada Moderada 

Fortemente 

pior Moderado Alto Sem ≿N ≿P 
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Par (Si, 

Sj) Renda Índice de Gini Infraestrutura Educação 

Densidade 

demográfica 

Taxa de 

homicídio Classe 

Relação de 

preferência 

 

 

Si Sj Si Sj 

 

Si Sj Si Sj 

 

Si Sj 

  

4,3 Moderada 

Muito 

alta Bom Ruim Preferível Ens. Médio 

Ens. 

Fundamental Moderada Muito alta 

Fortemente 

melhor Moderado 

Muito 

baixo Sem ≿N ≿P 

4,4 Moderada Moderada Bom Bom Indiferente Ens. Médio Ens. Médio Moderada Moderada Indiferente Moderado Moderado ≿N ≿P 

 

Quadro A-X: Comparações pareadas resultantes da primeira etapa do modelo com todas as informações para a quarta análise de 

sensibilidade.
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APÊNDICE X 

O Apêndice X apresenta os resultados finais para a quarta análise de sensbilidade. 

Classificação para nível de segurança “Muito alto” 

 

Classificação para nível de segurança “Alto” 

GRAÇAS / AFLITOS / DERBY / ESPINHEIRO, IPSEP - Av. Jean Emile Favre, Av. Recife 

Classificação para nível de segurança “Moderado” 

ÁGUA FRIA / FUNDÃO - Zeis: C. Amarela e Fundão Fora, CASA AMARELA / TAMARINEIRA, ALTO 

J.BONIFÁCIO / MORRO CONCEIÇÃO - Zeis C.Amarela, ENGº DO MEIO / CORDEIRO / IPUTINGA - 

Bom Pastor, TORRE / ZUMBI, MADALENA / TORRE - Zeis: Sítios Cardoso e Berardo, VÁRZEA - Zeis: 

Brasilit, Campo Banco e V. Arraes, VÁRZEA / CAXANGÁ - Zeis Rosa Selvagem, BARRO - Zeis Tejipió / 

Pacheco e Vila dos Milagres, BOA VIAGEM - Setúbal 

Classificação para nível de segurança “Baixo” 

ENCRUZILHADA / HIPÓDROMO / ROSARINHO / TORREÃO, APIPUCOS / DOIS IRMÃOS / S.DOS 

PINTOS / GUABIRABA, CASA FORTE / PARNAMIRIM / JAQUEIRA / MONTEIRO, CASA AMARELA - 

Zeis Alto Mandu/Sta. Isabel, ALTO JOSÉ DO PINHO / MANGABEIRA - Zeis C. Amarela, BREJOS: DA 

GUABIRABA e DE BEBERIBE - Zeis C. Amarela, BOA VIAGEM – Shopping, IMBIRIBEIRA - Lagoa 

Araçá, Mascarenhas de Morais, BRASÍLIA TEIMOSA / PINA - Zeis Brasília Teimosa, IBURA / JORDÃO - 

Zeis Alto da Jaqueira 

Classificação para nível de segurança “Muito baixo” 

SANTO AMARO - Zeis: Santo Amaro e João de Barros, SANTO AMARO / SOLEDADE - Vilas Naval e 

Operária, BOA VISTA / ILHA DO LEITE / PAISSANDU, RECIFE CENTRO - Zeis Coelhos / AP 

Comunidade Pilar, ILHA JOANA BEZERRA / SÃO JOSÉ - Zeis Coque, CAMPO GRANDE - Estrada de 

Belém, Zeis Ilha Joaneiro, CAMPO GRANDE / CAMPINA BARRETO - Zeis Campo Grande, ÁGUA FRIA / 

ARRUDA / PORTO DA MADEIRA / CAJUEIRO, STA. TERESINHA / B. HEMETÉRIO - Zeis Casa 

Amarela, BEBERIBE / LINHA DO TIRO - Zeis Casa Amarela, DOIS UNIDOS - Zeis: Dois Unidos e Linha do 

Tiro, VASCO DA GAMA - Zeis Casa Amarela, CÓRREGO DO JENIPAPO / MACAXEIRA - Zeis C. 

Amarela, NOVA DESCOBERTA - Zeis Casa Amarela, IPUTINGA - AP Alto do Céu, Monsenhor Fabrício, 

CORDEIRO - Av do Forte, Exposição dos Animais, MADALENA / ILHA DO RETIRO / PRADO, 

IPUTINGA - Zeis Vila União / AP Detran, TORRÕES - Zeis: Torrões e Vietnã, VÁRZEA / CIDADE 

UNIVERSITÁRIA, AFOGADOS / MUSTARDINHA / SAN MARTIN, BONGI / SAN MARTIN - Zeis: 

Afogados e Mustardinha, AFOGADOS - Zeis: Mangueira e Vila do Siri, ESTÂNCIA / S.MARTIN / JIQUIÁ - 

Parque do Jiquiá, AREIAS - Ines Andreazza, Vila Cardeal e Silva, AREIAS - Zeis: Caçote, Beirinha, J.Uchôa e 

Rio/Iraque, BARRO / SANCHO / TEJIPIÓ, JARDIM SÃO PAULO - Zeis: Areias, Barro e JSPaulo, CURADO 

/ COQUEIRAL / TOTÓ - Zeis Cavaleiro, CURADO / JARDIM S.PAULO - Zeis Planeta dos Macacos, BOA 

VIAGEM / PINA - Orla, Av. Herculano Bandeira, BOA VIAGEM - Zeis: Entra-Apulso e Ilha do Destino, 

PINA - Zeis: Pina/Encanta Moça e Ilha de Deus, IMBIRIBEIRA - Zeis: Sítio Grande e Aritana, IBURA - Av 

Dom Hélder Câmara, Vila do Sesi, IBURA / JORDÃO - Zeis Ibura/Jordão, COHAB - AP Lagoa Encantada e 

Monte Verde, COHAB - AP UR´s 10, 4, 5 / R Francisco Vitoriano, COHAB - UR´s 1, 2 e 3, COHAB - Zeis 

UR 5/Três Carneiros 

Quadro 6-1: Classificação final para a quarta análise de sensbilidade. 

 

 

 


