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RESUMO 
 
Os Sistemas Espaciais de Apoio à Decisão (SEAD) são aqueles que possuem uma interface 
de informações geográficas, representada pelo Sistema de Informação Geográfico (SIG), 
para prover informações sobre algum fenômeno ocorrente em determinada região 
geográfica, apoiando decisões sobre este fenômeno. Tal abordagem contribui para que a 
gestão pública possa visualizar informações importantes através de mapas, permitindo a 
tomada de decisões estrategicamente alinhada com o meio representado, para resolução de 
problemas. Este trabalho destina-se a apresentar a metodologia utilizada no desenvolvimento 
de um SEAD para a Secretaria Municipal de Educação de Maceió (SEMED), utilizando 
dados relacionados à educação pública combinados com o mapa municipal, formando um 
dashboard de apoio às decisões sobre políticas públicas educacionais para apoiar o 
desenvolvimento e a melhoria do ensino municipal. Esta metodologia considera o software 
QGIS e o método ELECTRE TRI para auxiliar na classificação das localidades que 
necessitam de intervenções da SEMED. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
A tomada de decisões nas organizações é uma atividade essencial, sendo através dela que a 
escolha das alternativas para a resolução de um problema é definida. O insumo essencial 
para qualquer decisão é a informação, e para viabilizar sua disponibilização no momento em 
que ela seja necessária, os sistemas de informação são desenvolvidos e implantados 
organizacionalmente. Dentre os diversos tipos de sistemas de informação, destacam-se os 
Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) utilizados para processar, analisar, compartilhar e 
visualizar informações importantes para serem agregadas ao processo decisório auxiliando 
os decisores a realizarem suas decisões e ainda incrementando seu conhecimento sobre 
aquele aspecto decisório específico (Poleto et al., 2015). 
 
Seu apoio ao processo decisório nas organizações, torna-se valoroso uma vez que estes 
sistemas permitem aos usuários a customização interativa da forma como a informação é 
apresentada, permitindo recursos de simulação, análise de julgamentos e realizando 
sugestões quanto às melhores escolhas que o decisor pode realizar. Contudo, torna-se 
necessário expandir o modelo tradicional sobre o qual os SAD são desenvolvidos, baseado 
no modelo de três fases de Simon (inteligência-modelagem-escolha), pela agregação de 
novas tecnologias, ambientes organizacionais e estratégias de inteligência de negócios, para 
que a interação entre os decisores e os sistemas possa ser mais transparente (Liu et al., 2010). 
 
Nesse sentido, a gestão pública pode obter muitas vantagens pelo uso destes sistemas, 
permitindo aos gestores uma visualização das informações ajustada conforme suas 



 

 

preferências, ou ainda que se adequem ao âmbito em que as decisões precisam ser tomadas. 
Como no setor público as decisões acabam por ser tomadas de forma conjunta envolvendo 
diversos setores (Pardo et al., 2006), evidencia-se um processo de decisão em grupo, onde o 
uso de Sistemas de Apoio à Decisão em Grupo amparados pelo uso de metodologias 
interativas de resolução de problemas de decisão torna-se uma estratégia a ser considerada 
(Eden e Ackermann, 2004). A tomada de decisões em grupo também pode ser auxiliada pelo 
uso de métodos multicritério de apoio à decisão, de forma a guiar o grupo a um consenso 
sobre a decisão e tornando-a colaborativa.  
 
Outra abordagem de sistemas interessante para uso na gestão pública são os Sistemas 
Espaciais de Apoio à Decisão (SEAD), que utilizam recursos geoespaciais a partir de um 
Sistema de Informação Geográfico (SIG) que fornece uma interface gráfica para a 
visualização das informações, que podem ser manipuladas através de um SAD permitindo, 
portanto, a customização destas informações (Chakhar e Mousseau, 2008). Os métodos de 
apoio multicritério à decisão são uma possibilidade atrativa para alimentar a base de modelos 
do SAD, possibilitando gerar ordenações, seleções, classificações e descrições para auxiliar 
na análise espacial da situação problema, apoiando a decisão pertinente ao âmbito desta 
situação como demonstram Massei et al. (2014) e Silva et al. (2014). 
 
As aplicações destes tipos especiais de SI são inúmeras, e destacamos aqui a sua importância 
para a tomada de decisões em organizações públicas. A gestão pública tem seguido uma 
série de tendências como a descentralização, terceirização/subcontratações, orientação à 
resultados, satisfação do cliente, competição, uso racional dos recursos e as parcerias com a 
iniciativa privada e com organizações com fins não lucrativos para o fornecimento dos 
serviços públicos (Gudelis e Guogis, 2011). O uso das Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) pode ser considerado como um impulsionador da necessidade de 
mudança dentro dos órgãos públicos (Rahm, 1997). É neste ponto que posicionamos a 
proposta e o objetivo deste artigo de relatar a definição de uma metodologia para o 
desenvolvimento de um SEAD contendo um dashboard de apoio à decisão para a SEMED 
do município de Maceió (estado de Alagoas, Brasil). Este sistema deverá apoiar as decisões 
públicas em gestão da educação além de prover uma interface de apoio à criação de políticas 
públicas para a melhoria da qualidade no ensino no referido município. Dentro desta 
metodologia estão inseridos com destaque o software livre QGIS e o método multicritério 
de apoio à decisão ELECTRE Tri. 
 
O restante deste trabalho está estruturado da seguinte forma: a seção 2 apresenta uma breve 
revisão da literatura sobre as temáticas deste trabalho; a seção 3 detalha a metodologia de 
desenvolvimento do SEAD específico para uso na SEMED; a seção 4 apresenta os resultados 
obtidos e uma pequena discussão; por fim, a seção 5 apresenta as conclusões. 
 
2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1 Gestão Pública e as Tecnologias da Informação 
 
Entende-se por administração pública o conjunto de arranjos procedimentais e 
organizacionais sobre o qual os empregados públicos servem ao governo e à sociedade – daí 
sua designação como servidores públicos – pela implementação e assessoramento em 
políticas públicas, além de gerenciar os recursos necessários para que estas políticas possam 
ser executadas (Johnston, 2015).  
 



 

 

Haque (2003) destaca como a TI se tornou a engrenagem para preparar a administração 
pública para a era da informação: primeiramente as hierarquias organizacionais tradicionais 
passaram a ser desafiadas por estruturas mais orgânicas, flexíveis e horizontalizadas, de 
forma que esta mudança de perspectiva foi facilitada pelo uso da TI que atuou como 
intermediadora ativa deste processo de reestruturação; segundo, a Internet trouxe tornou a 
administração pública mais dinâmica, abrindo caminho para o governo eletrônico; terceiro, 
a própria administração pública agora está enquadrada nas “políticas de informação” onde a 
TI padroniza os fluxos de trabalho integrado em detrimento dos antigos padrões 
isolacionistas. 
 
No Brasil, a administração pública tem passado por uma intensa transformação resultante da 
necessidade de se adequar aos avanços tecnológicos e às mudanças na sociedade que 
tornaram os cidadãos mais atentos e exigentes quanto aos processos a ela envolvidos e 
principalmente a transferência das informações utilizadas para a gestão dos bens e serviços 
públicos. Esta transformação conduz ao que estudiosos chamam de Nova Administração 
Pública, paradigma formulado por Christopher Hood em 1991 onde as organizações públicas 
se tornam menos políticas e mais empreendedoras junto a sociedade, tornando-as mais 
orientadas à governança de seus processos e orientadas aos resultados em prol do 
desenvolvimento social (Hood, 1991; Iacovino et al., 2015; Schachter, 2014).  
 
É neste contexto que emerge o uso dos SI como apoio ao gerenciamento das atividades no 
setor público. Temos na administração de setores públicos uma grande rede de atividades e 
relacionamentos, conforme Janowski et al. (2012) que descreve uma série de interações 
pelas quais os processos e suas atividades são desenvolvidos e tramitados. Toda esta rede de 
atividades pode ser integrada através de sistemas de informação – dentro de uma arquitetura 
tecnológica organizacional – que auxiliam desde a execução de procedimentos operacionais 
padronizados, passando pela elaboração de planos e políticas, pela tomada de decisões em 
cada um dos níveis de gestão, e pelo compartilhamento do conhecimento necessário para 
que a organização funcione de forma organiza, isto é, para que todas as funções trabalhem 
de forma integrada (Bučková, 2015). A seguir trataremos do uso de um tipo bastante 
específico de SI, o SAD. 
 
2.2 Sistemas de Apoio à Decisão  
 
Conforme definido por Crossland (2008), um SAD é um sistema computacional que 
combina dados e logica de decisão como ferramenta para apoiar um decisor humano, 
provendo uma interface de comunicação adaptável de acordo com as preferências e o perfil 
cognitivo do decisor, realizando a análise dos dados e a apresentação visual da informação 
processada em um formato amigável. Sua estrutura fundamental inclui uma base de dados, 
uma de modelos, um (sub)sistema de gerenciamento de dados, outro para o gerenciamento 
dos modelos, um (sub)sistema de diálogo e uma interface de usuário (Chakhar e Mousseau, 
2008).  
 
Se observarmos a pirâmide organizacional de forma tradicional, os SAD estariam no topo, 
no nível executivo ao lado dos Sistemas de Informação Executivos (SIE), contudo, podemos 
delegar aos SAD uma status central, segundo define Burstein e Holsapple (2008), onde antes 
dele temos o processamento de dados operacionais, os sistemas de informação gerenciais e 
após ele temos a computação a nível organizacional, com os sistemas organizacionais 
integrados e o planejamento de recursos organizacionais, o comércio eletrônico e a 
computação ubíqua. 



 

 

 
Destacamos assim um tipo especial de SAD – foco deste trabalho – designado por SEAD 
que trabalham na perspectiva de fornecer um apoio visual baseado em mapas para apoiar as 
decisões, em outras palavras, temos um módulo de SIG que fornece uma visão geoespacial 
sobre determinado problema ocorrendo em determinada região geográfica, possibilitando 
que sejam tomadas medidas para a solução deste problema (Chakhar e Mousseau, 2008). A 
seguir discorreremos um pouco sobre a arquitetura de um SEAD. 
 
2.2.1 Arquitetura de um Sistema Espacial de Apoio à Decisão 
 
Conforme explicam Chakhar e Mousseau (2008) e Silva et al. (2014), um SEAD possui em 
sua arquitetura uma base de dados geográficos, uma base de modelos, um (sub)sistema de 
gerenciamento da base de dados geográficos (SGBDG), um (sub)sistema de gerenciamento 
da base de modelos (SGBM), um (sub)sistema de diálogo e uma interface gráfica para o 
usuário final. Trata-se de uma adequação da arquitetura tradicional dos SAD, onde no lugar 
de uma base de dados geográficas, há uma base de dados transacional ou um armazém de 
dados. A existência de uma base de dados geográficos e de seu (sub)sistema de 
gerenciamento, implicam na componente SIG dentro do SEAD. A Figura 1 a seguir 
apresenta um esquema dessa arquitetura fundamental dos SEAD. 
 

 
Figura 1 Arquitetura fundamental de um SEAD. 

Fonte: baseado em Chakhar e Mousseau (2008) e Silva et al. (2014). 
 

O (sub)sistema de gerenciamento da base de dados (geográficos, no caso dos SEAD), 
destina-se à realização de todas as tarefas relacionadas ao armazenamento, acesso, 
atualização e exclusão de dados georreferenciados (Chakhar e Mousseau, 2008). Por sua 
vez, o (sub)sistema de gerenciamento da base de modelos, gerencia a biblioteca de modelos 
que estão armazenados na base relacionada e que poderão ser utilizados para aplicação sobre 
os dados, gerando diversos tipos de configurações/apresentações para as informações a 
serem utilizadas para a resolução de problemas de decisão espacial.  
 
Dentre estes modelos podemos citar os estatísticos e os da pesquisa operacional, destacando-
se os modelos e métodos multicritério (Almeida e Ramos, 2002; Almeida, 2013). O 
(sub)sistema de diálogo contém mecanismos través dos quais é viabilizada a entrada e saída 
de dados do sistema como um todo e, por fim, a interface gráfica representa o front-end 
desenvolvido para prover uma visualização geoespacial amigável ao usuário, permitindo 
configurar as opções necessárias para obter as informações para a tomada de decisões 



 

 

(Chakhar e Mousseau, 2008). Para maiores esclarecimentos sobre a arquitetura e o 
funcionamento dos SEAD sugerimos a leitura de Chakhar e Mousseau (2008). A seguir, 
trataremos da metodologia e dos recursos empregados para gerar um SEAD com aplicação 
específica. 
 
3 UMA METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM SEAD 
APLICADO À GESTÃO PUBLICA EM EDUCAÇÃO 
 
O desenvolvimento de qualquer tipo de SI não é algo trivial, envolve um projeto complexo 
e uma equipe multidisciplinar de forma a serem levantados todos os requisitos necessários 
para que o sistema final atenda às necessidades de seu solicitante. Laudon e Laudon (2014) 
destacam que atualmente existe uma grande quantidade de ferramentas para apoiar o 
desenvolvimento dos SI: desde a gerência de projetos, passando por metodologias 
estruturadas e culminando na engenharia de software. Todas estas metodologias, técnicas e 
ferramentas, obedecem a um ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas, contendo sete 
fases: planejamento, análise, projeto, desenvolvimento, teste, implementação e manutenção 
(Baltzan e Phillips, 2012). 
 
Para o desenvolvimento do SEAD alvo deste trabalho, nossa metodologia avançou até a fase 
de teste, uma vez que ainda não foi realizada a implementação definitiva do sistema na 
SEMED, não sendo possível, portanto a realização de sua manutenção pós-implementação. 
Ressalta-se que os resultados obtidos através da aplicação nossa abordagem metodológica 
nos permitiram a criação de um dashboard de apoio à decisão que é uma componente do 
SEAD, contudo ainda consideramos esta componente como um protótipo do sistema. A 
estratégia aqui adotada se focou no uso do SIG de código aberto QGIS (anteriormente 
chamado de Quantum GIS). Trata-se de um sistema que possui todos os recursos tradicionais 
dos SIG, e que permite o uso de uma série de recursos adicionais através de plugins que 
podem ser instalados a partir da própria interface do sistema. A Figura 2 apresenta uma visão 
geral da área de trabalho do QGIS. 
 

 
 

Figura 2 Área de Trabalho do QGIS. 
 

Dentre os plugins disponíveis no repositório do QGIS está um que aplica o método 
multicritério de apoio à decisão chamado ELECTRE (Elimination et Choix Traduisant la 
Realité) Tri, que realiza classificações de alternativas para decisão (problemática de 
classificação, P.β) em classes ou categorias pré-definidas pelo decisor (Almeida, 2013). Com 
este plugin, foi possível incorporar a característica de apoio à decisão multicritério ao SIG. 
Este plugin foi desenvolvido por Sobrie, Pirlot e Joerin (2013). A Figura 3 a seguir incorpora 



 

 

duas das abas principais da janela do ELECTRE Tri plugin: a aba de escolha dos critérios e 
a de determinação dos limites de classe. 
 

 
 

Figura 3 Telas do ELECTRE TRI plugin. 
 

O método ELECTRE Tri possui a seguinte estruturação formal, descrita por diversos 
autores, dentre os quais destacamos Mousseau e Slowinski (1998) e Almeida (2013): 
 

a) Devem existir avaliações de alternativas para cada critério {g1, ..., gi, ..., gm} e um 
conjunto de índices (limites) de perfis {b1, ..., bh, ..., bp}, sendo definidas p+1 
categorias onde bh é o limite superior da categoria Ch e o limite inferior da categoria 
Ch+1, com h = 1, 2, ..., p. 

 
b) Sua estrutura de preferência utiliza pseudocritérios e contém relações de Preferência 

(P), Preferência Fraca (Q) e Indiferença (I). 
 

c) As relações de sobreclassificação (S) são construídas a partir de comparações das 
alternativas com os perfis estabelecidos, devendo ser atendidas à duas condições para 
que aSbh seja válido: a concordância, onde a maioria dos critérios deve estar a favor 
da afirmação aSbh; e a não-discordância quando a concordância for atendida e 
nenhum dos critérios se opor à aSbh. 

 
d) Dois tipos de parâmetros intercritério intervêm na construção das relações de 

sobreclassificação: os pesos (k1, ..., ki, ..., km) que representam os coeficientes dos 
critérios; e os limiares de veto (v1(bh), v2(bh), ..., vm(bh)). 

 
e) Devem ser obtidos os índices de concordância parcial cj(a,b), concordância global 

c(a,b) e discordância parcial dj(a,b), demonstrados pelas Equações (1), (2) e (3) 
respectivamente: 
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onde pj(bh) é o limiar de preferência e qj(bh) é o limiar de indiferença, ambos 
estabelecidos para determinada classe. 

 
f) Também é necessário o computo de um grau de credibilidade σ(a,bh) da relação de 

sobreclassificação, conforme a Equação (4): 
 

휎(푎, 푏) = 푐(푎,푏 ) ∙ 	∏ 	 ( , )

( , )∈                                                                        (4) 
 

onde 퐹 = 	 푗	 ∈ 퐹:	푑 (푎,푏 ) > 	푐(푎,푏 )  
 

g) Os valores de σ(a,bh), σ(bh,a) e λ determinam as situações de preferência entre “a” e 
“bh”: 

 
 σ(a,bh) ≥ λ e σ(bh,a) ≥ λ => aSbh e bhSa => “a” é indiferente a “bh” 
 σ(a,bh) ≥ λ e σ(bh,a) < λ => aSbh e não bhSa => “a” é preferível a “bh” 
 σ(a,bh) < λ e σ(bh,a) ≥ λ => não aSbh e bhSa => “bh” é preferível a “a” 
 σ(a,bh) < λ e σ(bh,a) < λ => não aSbh e não bhSa => “a” é incomparável a “bh” 

 
h) Por fim, dois procedimentos de atribuições de classes são possíveis: 

 
 Pessimista, onde as alternativas “a” são comparadas sucessivamente com os 

limites de classe (bi), para i = p, p-1, ..., 0, de forma que bh é o primeiro perfil 
em que aSbh, atribuindo “a” à categoria Ch+1(a → Ch+ 1). 

 Otimista, onde as alternativas “a” são comparadas sucessivamente com os 
limites de classe (bi), para i = 1, 2, ..., p, de forma que bh é o primeiro perfil 
em que bh≻a, atribuindo “a” à categoria Ch(a → Ch). 

 
A inferência dos limiares de preferência, indiferença e veto, assim como dos limites entre as 
classes dependeu diretamente dos indicadores utilizados como critérios para avaliar o 
conjunto de alternativas {a1, a2, ..., an}. Este conjunto de alternativas foi composto por 86 
escolas do município de Maceió para as quais foi possível estabelecer suas localizações 
conforme coordenadas geográficas (longitude e latitude) para serem inseridas no QGIS, seus 
Índices de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB) obtido e projetado para o ano de 
2013, seus percentuais de aprovação no ensino fundamental e suas quantidades médias de 
alunos por turma no ensino fundamental, também do ano de 2013. Para o IDEB, adotou-se 
como critério, na verdade, a diferença entre o valor projetado para o ano de 2013 e o valor 
real obtido, de forma que este novo indicador sugere a distância entre o IDEB real e aquele 
estipulado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP) do Ministério da Educação. Todos os dados foram armazenados em um 
arquivo .csv conforme o padrão exigido pelo QGIS, viabilizando a criação das camadas de 
vetores necessárias para a localização das escolas, assim como para a futura classificação. 
 
Após tabulados estes indicadores foi necessário realizar a normalização para que todos 
permanecessem em uma escala entre 0 e 1. Optou-se pelo procedimento da divisão pelo valor 



 

 

máximo de cada critério. No caso do indicador “Distância do IDEB obtido para o projetado” 
houve escolas com IDEBs obtidos maiores que os projetados, o que gerou valores negativos 
na matriz de avaliação. Nestes casos, decidiu-se adotar como 0 (zero) a distância do valor 
obtido para o projetado, uma vez que estas escolas além de terem atingido a projeção ainda 
conseguiram superá-la. Por fim, ainda em relação aos indicadores, suas relações de 
otimização foram as seguintes: Minimização de C1 - Distância do IDEB obtido para o 
projetado; Maximização de C2 - Percentual de Aprovações no Ensino Fundamental; 
Maximização de C3 - Quantidade Média de Alunos por Turma no Ensino Fundamental. 
 
A partir dos dados providos por meio destes indicadores, pode-se realizar uma análise junto 
ao decisor responsável para a determinação dos limiares e limites de classes. Estes 
parâmetros serão apresentados na seção 4, a seguir, já que eles representam resultados 
obtidos junto à aplicação da metodologia apresentada. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Consideramos como o primeiro conjunto importante de resultados da aplicação da 
abordagem metodológica descrita neste trabalho, a obtenção dos parâmetros necessários para 
iniciar o algoritmo do ELECTRE Tri. É importante destacar que a classificação realizada 
pelo método no caso aqui relatado está relacionada à um “Nível de Criticidade de 
Intervenção da SEMED para a melhoria da qualidade da educação nas escolas do município 
de Maceió”, logo, conforme Conceição e Epaminondas (2008), a criticidade pode ser 
dividida em classes de forma que adotamos uma simplificação com três classes: Alta 
Criticidade, Média Criticidade e Baixa Criticidade. 
 
A Tabela 1 a seguir apresenta, os limites de classes, os limiares de indiferença, de preferência 
e de veto obtidos junto ao decisor responsável, a partir da visualização de medidas de 
tendência central dos dados utilizados. Ao decisor também foi dada a opção de obter os 
limiares da seguinte forma: q(bh) = 0,1gj(bh) ; p(bh) = 0,2gj(bh); e v(bh) = 0,3gj(bh), conforme 
apresenta Szajubok et al. (2006). 
 

Tabela 1 Limites de classes e limiares estabelecidos 
 

Limites Critérios 
C1 C2 C3 

b1 0,7000 0,5250 0,6000 
b2 0,2000 0,8300 0,8000 

Limiares 
q(b1) 0,0700 0,0525 0,0600 
q(b2) 0,0200 0,0830 0,0800 
p(b1) 0,1400 0,1050 0,1200 
p(b2) 0,0400 0,1660 0,1600 
v(b1) 0,2100 0,1575 0,1800 
v(b2) 0,0600 0,2490 0,2400 

 
Determinados estes parâmetros, e com todos os dados dos critérios estabelecidos em uma 
camada vetorial no QGIS, foi possível obter dois tipos de classificação: uma pessimista e 
outra otimista. A Figura 2 a seguir contém a classificação pessimista. 
 



 

 

 
 

Figura 4 Classificação das escolas municipais conforme o procedimento pessimista. 
 

Neste primeiro mapa obtido através da utilização do dashboard composto pelo QGIS e pelo 
ELECTRE Tri plugin, foi possível destacar o mapa de Maceió dividido em seus bairros e 
regiões administrativas, assim como foi possível plotar os pontos de localização de cada uma 
das escolas, classificando-as quanto ao grau e criticidade definido, explicitado através da 
legenda no canto inferior direito, logo acima da escala. Também foi possível inserir no mapa 
as composições de cada região administrativa no que diz respeito aos seus bairros. Pode-se 
perceber que foi possível realizar a classificação das escolas utilizando as três classes 
definidas através do procedimento pessimista. A Figura 3 a seguir contém a classificação 
otimista. 

 
 

Figura 5 Classificação das escolas municipais conforme o procedimento otimista. 
 



 

 

Este novo mapa possui uma conformação bastante semelhante à do anterior, diferenciando-
se somente pela classificação diferenciada das escolas, conforme o procedimento otimista. 
Enquanto que no mapa anterior, havia certa quantidade de escolas com um alto grau de 
criticidade, nesta nova classificação não foram observadas escolas na referida classe. 
Percebe-se ainda, segundo uma análise visual preliminar, que a quantidade de escolas com 
baixa criticidade aumentou. A decisão final das autoridades da SEMED pela intervenção 
deverá se basear na análise das duas situações.  
 
5 CONCLUSÕES 
 
O relato metodológico presente neste trabalho permitiu demonstrar um meio viável de se 
construir um dashboard para prover informações visuais importantes de apoio às decisões 
públicas em educação através do uso e mapas. Contudo, é importante ressaltar algumas das 
limitações desta aplicação inicial: (i) os dados coletados sobre os indicadores utilizados 
como critérios dizem respeito somente ao ano de 2013, de forma que para se obterem 
resultados mais confiáveis e robustos, além de se garantir uma inferência de parâmetros mais 
sólida junto ao(s) decisor(es), seria necessária a composição de uma série temporal, com 
uma devida análise estatística dos dados; (ii) tratamos aqui de aspectos mais gerais da ideia 
do SEAD, na verdade um protótipo, para a SEMED de Maceió de forma que este órgão 
público necessita de uma aplicação madura, que tenha passado por ciclos de testes para 
garantir a qualidade e integridade das informações a serem apresentadas, e isso requer mais 
tempo dentro do ciclo de vida do desenvolvimento da solução proposta; (iii) estamos lidando 
ainda com uma fase de desenvolvimento estritamente orientada para uso em desktop, 
contudo, o QGIS permite o uso de uma interface web e em rede, o que é muito mais 
interessante e vantajoso para a secretaria. 
 
Os resultados apresentados – inferências de parâmetros e mapas de classificação – também 
demonstram-se limitados uma vez que foram gerados a partir de uma primeira versão 
funcional do protótipo. Análises visuais muito mais sofisticadas podem ser obtidas com o 
pleno uso da combinação SIG e Decisão Multicritério. A própria área de trabalho do QGIS 
provê meios para descobrirmos, por exemplo, o nome e a localização precisa das escolas, 
caso elas tenham sido informadas no arquivo de texto que gerou a camada vetorial usada na 
classificação. 
 
Para trabalhos futuros, pretende-se apresentar uma melhor evolução na adequação do 
dashboard do SEAD para a SEMED assim como o uso de uma base maior de dados, de um 
número maior de critérios relacionados ao desenvolvimento da educação fundamental no 
município de Maceió e de um padrão de classes mais adequado, garantindo que uma 
classificação mais completa seja realizada.  
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