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Comparação entre métodos de análise de sensibilidade, 
empregados na tomada de decisão com a avaliação multicriterial

Comparison between sensibility analysis methods, used in the 
decision-making process through the multicriteria evaluation
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Resumo

No processo de tomada de decisão com a Avaliação Multicriterial, os resultados são, inevitavelmente, as-
sociados a uma variedade de incertezas, causadas por seus componentes: critérios, pesos e prioridades. 
Essas incertezas podem ser identificadas e avaliadas por meio de uma análise de sensibilidade que, por 
sua vez, determina a robustez das estratégias propostas no processo decisório. Neste contexto, o principal 
objetivo deste estudo foi comparar métodos de análise de sensibilidade, que permitissem a validação de 
processos decisórios estruturados em Sistemas de Informações Geográficas, em especial com o método 
da Média Ponderada Ordenada (de Avaliação Multicriterial). Foram comparados os métodos: Exploratório; 
da Simulação de Monte Carlo; e o disponível no módulo AHP-OWA (baseado na simulação estocástica) 
para um processo decisório, que promoveu a priorização de áreas à conservação florestal. O método 
Exploratório apresentou a vantagem de desenvolvimento de todo o processo de tomada de decisão em 
um Sistema de Informação Geográfica. O método disponível no módulo AHP-OWA, subsidiado por uma 
análise gráfica da influência dos critérios na prioridade de um determinado ponto, contribuiu para a di-
minuição da subjetividade do processo de definição dos pesos de ordenação dos critérios. A simulação de 
Monte Carlo, por sua vez, apresentou a vantagem de amenizar a influência do analista. Os três métodos 
de análise de sensibilidade permitiram a validação do processo decisório de maneira satisfatória. Nestas 
condições, os métodos apresentaram vantagens e desvantagens, permitindo estabelecer um padrão de 
análise de sensibilidade para trabalhos desenvolvidos com a Avaliação Multicriterial. 

Palavras-Chave: Processo de tomada de decisão, Média Ponderada Ordenada, Métodos de Validação, 
Método Exploratório, Simulação de Monte Carlo, Simulação Estocástica

 

Abstract

Multicriteria Evaluation is one of the decision-making processes used in different areas of knowledge. 
Sensitivity analysis determines robustness of the strategies proposed in the decision-making process, as a 
consequence of identifying the uncertainties caused by their components: criteria, weights and priorities. In 
this context, the general purpose of this study was to compare some sensitivity analysis methods, aiming 
at the validation of the decision-making processes, especially the Ordered Weighted Averaging method, 
developed in a Geographical Information System (GIS) environment. The following methods were compared: 
Exploratory, Monte Carlo Simulation, and one ready to use in AHP-OWA module (based on stochastic 
simulation).  In order to perform such comparison we used a decision-making process, with the purpose 
to defining priority areas for forest conservation. The Exploratory method permitted the development of 
all decision-making stages in a GIS environment. On the other hand, the  AHP-OWA method module 
allowed a graphic analysis of the criteria influence on the local priority. This analysis contributes to decrease 
the subjectivity associate with the definition of the criterion order weights. Regarding the Monte Carlo 
simulation, one can highlight the decrease of the analyst influence on the setting of order weights. The three 
methods promoted a satisfactory validation of the decision-making process, presenting advantages and 
disadvantages and, mainly, they contributed to get a pattern of the sensitivity analysis, which can be used 
in the processes developed with Multicriteria Evaluation.  

Keywords: Decision-making process, Ordered Weighted Averaging Method, Validation Methods, 
Exploratory Method, Monte Carlo Simulation, Stochastic Simulation.
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INTRODUÇÃO

Os processos decisórios consideram a pre-
sença de tomadores de decisão e, em muitos 
casos, de diferentes objetivos a serem alcan-
çados (KANGAS et al., 2000). As opiniões dos 
tomadores de decisão são expressas por meio 
de critérios, que subsidiam a proposição de so-
luções para um problema, e.g., a definição de 
áreas prioritárias, de risco ou de maior susceti-
bilidade (PHUA e MINOWA, 2005).  A Avalia-
ção Multicriterial (MCEM) é uma das técnicas 
empregadas para a tomada de decisão, a qual 
tem a capacidade de incorporar a opinião de um 
grupo de tomadores de decisão em um mesmo 
processo decisório (MALCZEWSKI, 1999). De 
acordo com Malczewski (2006) existem dois 
grupos fundamentais de métodos de Avaliação 
Multicriterial (MCEM): os baseados nas opera-
ções matemáticas Booleanas e os baseados na 
Combinação Linear Ponderada (CLP). O segun-
do grupo é mais flexível em termos de produção 
de alternativas (i.e. diferentes alternativas para 
um mesmo problema), por considerar regras de 
combinação compensatórias.  Existem, contu-
do, algumas limitações associadas ao uso deste 
método no processo decisório. Jiang e Eastman 
(2000) discutiram essas limitações e sugeriram 
o uso do método da Média Ponderada Orde-
nada (MPO), o qual pode ser considerado uma 
generalização dos métodos Booleano e da CLP 
(MALCZEWSKI, 1999; JIANG e EASTMAN, 
2000; MALCZEWSKI et al., 2003; MALCZEWSKI 
e RINNER, 2005). 

O conceito do método da MPO foi desen-
volvido no contexto da teoria fuzzy (YAGER, 
1988) e envolve dois grupos de pesos: os pesos 
de fatores e os pesos de ordenação. O primeiro 
expressa a ordem de importância dos critérios 
no processo decisório, enquanto que o segun-
do controla o nível de compensação entre os 
critérios, além do risco assumido no processo 
(MALCZEWSKI, 1999). Jiang e Eastman (2000) 
ressaltam que esse método oferece um amplo 
espectro de estratégias de decisão ao longo das 
dimensões primárias do nível de compensação 
dos critérios envolvidos, assim como do nível de 
risco assumido no processo decisório. Muitos 
estudos vêm empregando os MCEM para obter 
soluções em seus processos de tomada de deci-
são. Malczewski (2006), baseado em uma revi-
são de literatura, classificou artigos referentes ao 
período de 1999 a 2004, que empregaram MCE 
(no ambiente SIG) em diferentes aplicações. 

Dentre eles podem ser citados: Mendoza e Pra-
bhu (2000), Gkaraveli et al. (2004),  Sweeney 
e Czapka (2004) que priorizaram áreas para a 
restauração florestal; e Geneletti (2007) e  Ge-
neletti e Duren (2008), que determinaram áreas 
para a conservação florestal, em paisagens  pre-
dominantemente agrícola. 

Os componentes critérios, pesos e priorida-
des associam, contudo, uma variedade de incer-
tezas aos resultados obtidos nos processos de 
tomada de decisão, realizados com a Avaliação 
Multicriterial (VOOGD, 1983). Essas incertezas 
podem ser identificadas e avaliadas por meio de 
uma análise de sensibilidade que, segundo Bu-
tler et al. (1997), determina a robustez das solu-
ções obtidas no processo decisório. Malczewski 
(1999) define essa análise como o procedimen-
to para determinar como o curso das soluções, 
que se obteve com a priorização de áreas, pode 
ser modificado com alterações no início do pro-
cesso de tomada de decisão. Ainda segundo esse 
autor, se as alterações não afetarem significati-
vamente as saídas (soluções), o ordenamento 
pode ser considerado robusto. Se os resultados 
encontrados forem insatisfatórios, podem-se 
utilizar as informações de saída na etapa de for-
mulação do problema. 

Para Store e Kangas (2001), o propósito geral 
dessa análise, no âmbito da MCEM, é avaliar a 
influência e a importância dos diferentes crité-
rios e pesos no padrão de distribuição espacial 
da prioridade avaliada. Hyde et al. (2005) res-
saltam a integração dos MCEM com os Sistemas 
de Informações Geográficas (SIGs) e que, por 
outro lado, existe dificuldade de adaptação da 
maioria dos métodos de análise de sensibilida-
de a esses sistemas. Neste contexto, Varma et al. 
(2000) utilizaram a teoria de evidência Demps-
ter-Shaper para a análise de sensibilidade de um 
sistema decisório (ambiente SIG) para o manejo 
florestal. McIntyre e Wheater (2004) e Hyde et 
al. (2004), que utilizaram MCEM para definir 
áreas florestais a serem restauradas, emprega-
ram a simulação de Monte Carlo na análise de 
sensibilidade. Heuvelink (1998) e Crosetto et al. 
(2002) constataram que esse método é o mais 
comumente empregado na realização da análi-
se de sensibilidade espacial. Fisher et al. (1997), 
Saltelli (2000), Moffet et al. (2006), dentre ou-
tros autores, utilizam esse termo “análise de 
sensibilidade espacial” para se referir a este tipo 
de análise, quando aplicada a variáveis que se 
caracterizaram por apresentar um padrão de dis-
tribuição espacial.
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Voss et al. (2004) ressaltam a implementação 
do método da MPO e da análise de sensibili-
dade (método baseado em simulação estocáti-
ca) no SIG CommomGis (ANDRIENKO et al., 
2003), o qual foi empregado no desenvolvimen-
to de diversos estudos. Pode-se citar Malczewski 
(1999), que o utilizou para a determinação de 
áreas adequadas à urbanização; Malczewski et 
al. (2003), que empregaram o CommonGis para 
a priorização de áreas a serem restauradas em 
uma bacia hidrográfica; e Chertov et al. (2005), 
que utilizaram esse SIG em estudo sobre seques-
tro de carbono. Dias e Clímaco (2000), Chen et 
al. (2001), Mustajoki et al. (2004) e Boroushaki 
e Malczewski (2008)  são outros autores que de-
senvolveram SIGs, baseados nos MCEM e que 
incluem a análise de sensibilidade.

Store e Kangas (2001) e Moffett et al. (2006) 
também utilizaram a análise de sensibilidade 
para validar processos decisórios (MCEM-SIGs), 
contudo, tendo por base o método Explorató-
rio. No primeiro estudo para identificar áreas 
críticas para uma espécie florestal e, no segundo, 
na definição de áreas prioritárias para a conser-
vação da biodiversidade. 

Neste contexto, o principal objetivo des-
se estudo foi comparar métodos de análise de 
sensibilidade, que permitissem a validação de 
processos decisórios estruturados em SIGs, com 
o método da Média Ponderada Ordenada (de 
avaliação multicriterial). Foram comparados os 

seguintes métodos: Exploratório, da Simulação 
de Monte Carlo e o disponível no módulo AHP-
OWA (baseado na simulação estocástica) para 
um processo decisório que promoveu a priori-
zação de áreas à conservação florestal.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a comparação entre os métodos de 
análise de sensibilidade utilizaram-se os da-
dos e resultados produzidos por Valente e 
Vettorazzi (2008), que definiram áreas priori-
tárias à conservação florestal na bacia do rio 
Corumbataí, SP.

Área de estudo
A bacia do rio Corumbataí (Figura 1) está 

localizada na porção centro-leste do estado de 
São Paulo, entre os paralelos 22º 04’ 46” S e 
22º 41’ 28” S e os meridianos 47º 26’ 23’’ W 
e 47º 56’ 15” W, e possui aproximadamente 
170.000ha. Ela representa muito bem a situa-
ção de grande parte do território brasileiro ori-
ginalmente coberto pela Mata Atlântica e mar-
cado por uma intensa fragmentação florestal. 
Na atualidade, as culturas agrícolas predomi-
nam nessa paisagem. Sua área é ocupada em 
aproximadamente 42% por pastagem e 28% 
por cana-de-açúcar, enquanto que seus rema-
nescentes florestais (Floresta Estacional Semi-
decidual) ocupam em torno de 12%. 

Figura 1. Localização da bacia do rio Corumbataí, SP.
Figure 1. Location of the Corumbataí river basin, SP.
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Valente e Vettorazzi (2008) definiram áreas 
prioritárias à conservação florestal (método da 
MPO no SIG-IDRISI Kilimanjaro), considerando 
a importância da bacia do rio Corumbataí como 
representante de paisagem com Mata Atlântica, 
e como essa priorização de áreas influenciaria 
positivamente nos “bens e serviços oferecidos” 
por essa paisagem. Nesse caso, bens e serviços 
especialmente relacionados ao suprimento de 
água para consumo humano, visto que o rio Co-
rumbataí é uma fonte estratégica de água para 
uma ampla região (incluindo municípios que 
estão fora dos limites da bacia). 

Avaliação multicriterial
Valente e Vettorazzi (2008) utilizaram a Téc-

nica Participatória e o método Hierárquico Ana-
lítico (AHP) nas etapas de definição dos crité-
rios e de sua importância no processo decisório 
(expressa por pesos de fator), como proposto 
por Eastman (2001). Aplicou-se a Técnica Par-
ticipatória por meio de consulta a especialistas 
das áreas de Ecologia da Paisagem, Conservação 
da Natureza, Hidrologia Florestal e Geoproces-
samento.  Os critérios considerados importantes 
aos objetivos do trabalho foram:
(1) Proximidade entre fragmentos de maior 
área nuclear: fragmentos maiores e conectados 
são tipicamente melhores, para a conservação 
da biodiversidade, do que os pequenos e isola-
dos (NOSS et al., 1997);
(2) Proximidade à cobertura florestal: com a 
conectividade restabelecida entre esses fragmen-
tos (diretamente ou por meio de outros frag-
mentos), sub-populações passam a se interco-
nectar em uma nova unidade (FARINA, 1998);
(3) Proximidade à rede hidrográfica: as áreas 
de floresta próximas aos corpos d’água têm uma 
importância ecológica na dinâmica da paisagem, 
pois possibilitam a movimentação da fauna e 
contribuem para a dispersão vegetal que, por sua 
vez, irá auxiliar na conexão florestal (HARPER et 
al., 1992; FORMAN e COLLINGE, 1997);
(4) Distância dos centros urbanos: para o suces-
so das ações é interessante que sejam priorizadas 
áreas distantes de fontes de distúrbio (centros ur-
banos e estradas). Os fragmentos próximos aos 
centros urbanos sofrem com a constante ameaça 
de redução de sua área ou mesmo de sua extin-
ção total, em função do uso inadequado dessas 
áreas (GUTZWILLER e BARROW, 2003), aumen-
to do risco de incêndios (CHEN et al., 2001) e 
pela própria expansão das áreas urbanas (SAUN-
DERS et al., 1991), dentre outros fatores;

(5) Distância da malha viária: ela é, segundo 
Geneletti (2003), uma causa direta (redução da 
área total do ecossistema) e indireta (fragmen-
tação e degradação do ecossistema) da redução 
de habitats; 
(6) Vulnerabilidade à erosão: por meio deste 
fator foi dada maior prioridade aos solos mais 
erodíveis e em maiores declividades. Sendo mais 
suscetíveis à erosão, podem ser uma ameaça à 
conservação e, sobretudo, à preservação florestal 
(ROSA et al., 2000).

Para definição da importância dos fatores no 
processo decisório (pesos de fator), com o méto-
do Hierárquico Analítico (AHP), elaborou-se uma 
matriz de comparação entre os critérios, de acordo 
com a importância relativa entre eles, como propos-
to por Saaty (1980). Os valores associados aos cri-
térios são, de acordo com o método, derivados de 
uma escala contínua com valores variando de um 
a nove. O valor um indica que dois critérios têm 
“igual” importância para o estudo, enquanto que o 
valor nove implica em que um critério é “extrema-
mente” mais importante que outro. Como a matriz 
resultante dessa comparação é simétrica, preenche-
se somente seu “triângulo superior”. A Taxa de Con-
sistência (TC) avalia se os pesos foram gerados de 
maneira aleatória. De acordo com Saaty (1980), os 
valores de TC devem ser inferiores a 0,10 e, no caso 
de estarem acima deste valor, o autor sugere que se 
reorganize a matriz, alterando os valores de compa-
ração entre critérios.  No estudo de Valente e Vetto-
razzi (2008), após debates e análise dos critérios, os 
tomadores de decisão indicaram que a proximidade 
entre fragmentos de maior área nuclear é o critério 
mais importante, para esse processo decisório. Por 
outro lado, a vulnerabilidade à erosão foi considera-
da como critério de menor importância. Os critérios 
proximidade da rede hidrográfica e dos fragmentos 
florestais assumiram igual importância no proces-
so e ocuparam a segunda posição, na ordem de 
importância dos critérios. Os outros dois critérios 
(distância da malha viária e dos centros urbanos) 
ocuparam a terceira posição, com mesma impor-
tância para os dois. O critério mais importante foi 
considerado aproximadamente quatro vezes mais 
importante do que aquele de menor importância. 
Os mapas de proximidades foram considerados, 
aproximadamente, três vezes menos importantes 
que o primeiro critério e duas vezes mais importan-
tes do que o último deles. Os mapas de distância 
foram considerados duas vezes menos importantes 
do que aqueles que ocuparam a primeira e segunda 
posição e, ainda, duas vezes mais importantes do 
que o vulnerabilidade à erosão. 



201
Sci. For., Piracicaba, v. 37, n. 82, p. 197-211, jun. 2009

No que diz respeito ao nível de compensação 
entre os critérios, isto é, seus pesos de ordenação, 
foram definidos dentro do espaço de estratégia 
de decisão (Figura 2).  Com diferentes grupos 
de pesos de ordenação pode-se gerar uma varie-
dade de estratégias de decisão (MALCZEWSKI et 
al., 2003). Esse grupo de pesos é que controla 
como o operador (MPO) agregará os critérios 
no continuum entre os extremos AND e OR. Se 
a maior parte dos pesos de ordenação for assi-
nalada à esquerda, à direita ou ao centro, isto 
irá determinar a posição na dimensão do risco 
assumido e o nível de compensação no proces-
so decisório (MALCZEWSKI, 1999). Quando se 
tem risco igual a zero (operador OR), isto im-
plica na não compensação entre os critérios. O 
mapa que representa essa estratégia de decisão 
(solução) indicará que ao menos um critério 
não foi compensado, para cada local da bacia. 
Nestas condições não se tem a seleção de áreas à 
conservação (EASTMAN, 2001). O risco varian-
do de 0 a 0,5 indica que ocorre compensação 
dos critérios. Como resultado, os tamanhos das 
áreas recomendadas para priorização tornam-se 
gradualmente maiores (maior risco, maior o ta-
manho da área) (MALCZEWSKI et al., 2003).  Já 
a estratégia resultante de risco igual a 0,5 repre-
senta uma atitude neutra, visto a total compen-
sação dos critérios. Por outro lado, com o risco 
variando de 0,5 a 1 há um decréscimo no nível 
de compensação dos critérios. A estratégia com 
risco igual a 1 (operador AND), por sua vez, in-
dica que toda a bacia deve ser priorizada à restau-
ração florestal. Kangas e Kangas (2005) mencio-
nam que se conhecendo a importância (expressa 
por pesos de fator) e a influência dos critérios 
no processo decisório é que se define o nível de 
compensação de cada um deles. Atribuindo-se 
todo peso de ordenação (total igual a 1) obtém-
se essa influência dos critérios no processo deci-
sório (MALCZEWSKI, 1999; EASTMAN, 2001).  

 De acordo com Jiang e Eastman (2000), o 
risco assumido (RISK) no processo e a compen-
sação (TRADEOFF) caracterizam, dessa forma, 
a natureza da MPO. Eles podem ser calculados 
por meio das seguintes fórmulas:

RISK=(1/n-1)Σ[(n-1)Wi];   (1)

TRADEOFF=1-√Σ(Wi-1/n)²/n-1    (2)
sendo: n: número total de critérios; i: ordem do 
critério; e W: peso associado ao critério.

De acordo com estudo de Valente e Vettorazzi 
(2008), na priorização de áreas à conservação flo-
restal na bacia do rio Corumbataí, os pesos de or-

denação foram distribuídos de maneira a propor 
estratégias de decisão com riscos baixo, médio e 
alto (independente do nível de compensação ob-
tido). Os autores consideraram duas vezes o inter-
valo de confiança de 10% a partir do risco médio 
(equivale a 0,5 no continuum de risco – Figura 2) 
para caracterizar os intervalos de risco e avaliaram 
essas três estratégias de decisão em conjunto com 
os mapas de critérios, concluindo que a solução 
com risco assumido alto (R = 0,4) e compensação 
(C) de critérios de 78% é, dentre as três, a estraté-
gia mais adequada à priorização de áreas na ba-
cia. Os critérios que foram agregados (método da 
MPO) para a produção desse mapa, bem como 
os pesos (de fator e ordenação) associados a eles, 
estão na Tabela 1, ordenados de acordo com a in-
fluência que exercem no processo decisório. 

Figura 2. Espaço de estratégia para a tomada de deci-
são. (Adaptado de Eastman, 2001).

Figure 2. Decision strategy space to decision-making 
(Adapted from Eastman, 2001).

Critérios Pesos 
(em ordem decrescente 

de influência) Fator Ordenação

Prox. rede 0,1736 0,0800
Prox. frag. 0,1736 0,0800
Prox. nuclear 0,3462 0,4000
Vulner. 0,0725 0,0800
Dist. Urbanos 0,1171 0,1800
Dist. estradas 0,1171 0,1800
TC 0,0300 ---
Risco ---- 0,4600
Compensação ---- 0,7800

Tabela 1. Critérios e pesos para a priorização de áre-
as à conservação florestal na bacia do rio  
Corumbataí, SP.

Table 1.  Criteria and weights used in the definition of 
priority areas for forest conservation in the 
Corumbataí river basin, SP.

Fonte: Valente e Vettorazzi (2008).
Sendo:
Prox. rede: proximidade à rede hidrográfica;
Prox. frag.: proximidade à cobertura florestal;
Prox. nuclear: proximidade entre fragmentos de maior área nuclear;
Vulner.: vulnerabilidade à erosão;
Dist. Urbanos: distância aos centros urbanos; e
Dist. Estradas: distância à malha viária.
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Análise de sensibilidade
Para o mapa apontado por Valente e Vettora-

zzi (2008) como o mais adequado à priorização 
de áreas à conservação florestal (R=0,4; C=78%) 
executou-se a análise de sensibilidade com os 
métodos Exploratório, da simulação de Mon-
te Carlo e o disponível no módulo AHP-OWA 
(ambiente ArcGis 9), com o intuito de compa-
ração desses métodos. No caso dos MCEM, em 
especial do método da MPO, a principal função 
da análise é avaliar a relevância dos critérios no 
processo decisório, além de definir o nível ade-
quado de compensação deles, ou seja, os pesos 
de ordenação associados a eles.  

O primeiro passo para sua execução foi a su-
cessiva eliminação dos critérios e a definição de 
seus novos pesos de fator. O método AHP pres-
supõe a elaboração de uma matriz a partir da 
comparação pareada dos critérios. Nesse caso, a 
matriz de comparação pareada foi sendo reor-
ganizada à medida que se eliminava um fator, 
mantendo-se as relações de importância estabe-
lecidas pelos tomadores de decisão (Técnica Par-
ticipatória), desde que fosse respeitado o limite 
de TC. Garantiram-se, dessa maneira, pesos de 
fator proporcionais aos do mapa de áreas prio-
ritárias com todos os critérios, os quais foram 
associados aos critérios, na execução da análise 
de sensibilidade com três métodos comparados. 
Os pesos de fator atribuídos aos critérios estão 
na Tabela 2. Ressalta-se que tanto esses pesos 
quanto as matrizes foram gerados no próprio 
SIG-IDRISI, utilizando o método AHP. 

Numa segunda etapa da análise foram ge-
rados os pesos de ordenação, considerando os 
métodos: Método Exploratório, Método da Si-
mulação de Monte Carlo e Módulo AHP-OWA.

Método Exploratório
Para a análise de sensibilidade com o méto-

do Exploratório, como proposto por Malczewski 
(1999), o peso de ordenação antes associado ao 
critério excluído (Tabela 1) foi distribuído entre 
os demais critérios, independente do risco assu-
mido no processo decisório e do nível de com-

pensação obtido. Para alguns casos foram avalia-
das opções de pesos de ordenação para analisar 
se, com essa alteração, seria possível eliminar o 
critério do processo decisório. Essas opções de 
pesos de ordenação também foram emprega-
das nos casos em que o novo conjunto de pesos 
causava alterações no mapa de prioridades, em 
termos de alteração da ordem de importância 
dos critérios. Considerou-se, para compor essas 
opções de pesos de ordenação, a influência dos 
critérios no processo decisório (Tabela 1). 

Smith e Zollner (2005) afirmaram que o método 
Exploratório requer conhecimento do analista so-
bre o problema em estudo, por consequência de seu 
elevado nível de influência no processo decisório. 

Método da Simulação de Monte Carlo
A simulação de Monte Carlo é um método es-

tatístico empregado em simulações estocásticas e 
que vem sendo empregado em diversas áreas de 
conhecimento. Hromkovic (2001) destaca que 
o método permite selecionar valores aleatoria-
mente, de maneira semelhante aos jogos de azar. 
Dessa forma, pode-se ter uma variável com valo-
res conhecidos, mas que podem apresentar um 
valor incerto para qualquer evento particular. 

Neste estudo, a análise de sensibilidade ba-
seou-se na criação de cenários formados por di-
ferentes grupos de pesos de ordenação, produzi-
dos por meio da simulação de Monte Carlo por 
amostragem estratificada, com o software “Crys-
tal Ball 7.2 Professional”.  Dessa forma foi possí-
vel estipular o intervalo de valores (aleatórios) a 
que cada variável poderia associar-se (Tabela 3), 
considerando a influência dos critérios no proces-
so (Tabela 1), com um intervalo de confiança de 
95% em torno da média. Para garantir que todos 
os valores (pesos) tivessem a mesma probabili-
dade de ocorrência, dentro dos limites estabeleci-
dos, optou-se por uma função de probabilidade 
com distribuição uniforme. Para cada critério eli-
minado foram produzidos 20 cenários, porque a 
partir desse valor geravam-se valores muito seme-
lhantes entre si, para diferentes grupos de pesos 
de fator, ou seja, cenários praticamente iguais.

Critérios Pesos de fator
Prox. rede ---- 0,2198 0,2826 0,1890 0,1986 0,1986
Prox. frag. 0,2198 ---- 0,2826 0,1890 0,1986 0,1986
Prox. nuclear 0,3895 0,3895 ---- 0,3837 0,3589 0,3589
Vulner. 0,0867 0,0867 0,1092 ---- 0,0941 0,0941
Dist. urbanos 0,1520 0,1520 0,1628 0,1191 ---- 0,1498
Dist. estradas 0,1520 0,1520 0,1628 0,1191 0,1498 ----
 TC 0,0300 0,0300 0,0400 0,0400 0,0400 0,0400

Tabela 2. Pesos de fator gerados para a análise de sensibilidade com método Exploratório.
Table 2.   Factor weights produced to sensitivity analysis with the Exploratory method. 
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Produzidos os cenários, o próximo passo foi 
calcular o risco (R) assumido no processo decisó-
rio e a compensação entre os critérios (C) (Fór-
mulas 1 e 2). Selecionou-se apenas um dentre 
aqueles mapas que apresentaram valores de risco 
e compensação iguais ou muito semelhantes. Isto 
porque, como mencionado por Valente e Vettora-
zzi (2005), mapas com risco e compensação se-
melhantes propõem a mesma solução, ou seja, a 
mesma espacialização de áreas prioritárias. 

Módulo AHP-OWA
O módulo AHP-OWA (BOROUSHAKI e 

MALCZEWSKI, 2008) é executado no ambien-
te ArcGIS e segue a mesma fundamentação te-
órica do SIG CommonGIS (ANDRIENKO et al., 
2003), i.e., baseado em simulação estocástica, 
com ferramentas gráficas. Sua principal vanta-
gem, em relação ao CommonGIS, é permitir as 
análises com mapas de critérios no formato ma-
tricial.  Para a realização da análise de sensibili-
dade foi necessário, contudo, produzir o mapa 
de áreas prioritárias no próprio módulo. Com 
a sucessiva eliminação dos critérios, gerava-se 
uma nova matriz de comparação pareada para 
se chegar aos pesos de fator (método AHP) e, 
em seguida atribuía-se os pesos de ordenação. 
Utilizou-se, portanto, o mesmo procedimento 
empregado para o método Exploratório.

O módulo tem a vantagem da análise gráfica 
do comportamento do mapa de prioridades e cri-
térios, com a alteração dos pesos de ordenação e, 
consequentemente, do risco e compensação ob-
tidos para o processo decisório. Pode-se avaliar 
como a prioridade de um determinado ponto é 
afetada pela importância e influência dos crité-
rios.  Após essa análise e a definição do grupo de 
pesos, que fornecem uma melhor estratégia para 
o processo, é que os critérios são agregados. Para 
a análise de sensibilidade com AHP-OWA pro-
puseram-se três grupos de pesos de fator, com a 
sucessiva eliminação dos critérios. Isto tendo por 
base a avaliação gráfica do comportamento dos 
mapas de prioridades e critérios.

Estratégias de decisão
A agregação dos critérios (método da MPO), 

considerando os pesos de fatores, propostos 
com os métodos Exploratório e da simulação de 
Monte Carlo, realizou-se no SIG-IDRISI. Quan-
do se consideraram os pesos de ordenação ob-
tidos no módulo AHP-OWA, a produção das 
estratégias de decisão ocorreu no próprio módu-
lo, também com o método MPO.  Para todas as 
“alternativas” geradas definiram-se cinco classes 
de prioridade: muito baixa, baixa, média, alta 
e muito alta. Determinaram-se os intervalos de 
classe a partir da avaliação dos histogramas dos 
mapas (na escala 0 a 255 bytes) referentes a es-
sas alternativas propostas.  

Para a avaliação desses mapas, em conjun-
to com os mapas de critérios, produziu-se uma 
malha de pontos estratificada ao acaso, sendo 
o número amostral (52 pontos) definido esta-
tisticamente, considerando-se a área de estudo, 
como proposto por Eastman (2001). Conside-
rando essa malha de pontos foi possível gerar 
matrizes de confusão e comparar, dois a dois, os 
mapas de prioridades (referentes aos três méto-
dos de análise de sensibilidade).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de sensibilidade, por meio dos 
métodos Exploratório, da simulação de Monte 
Carlo e o disponível no módulo AHP-OWA, in-
dicou que os critérios distância da malha viária, 
distância dos centros urbanos, vulnerabilidade 
à erosão, proximidade entre fragmentos flores-
tais com maior área nuclear e proximidade entre 
fragmentos florestais, são essenciais para a prio-
rização de áreas à conservação florestal na bacia 
do rio Corumbataí. Por outro lado, de acordo 
com essa análise, o critério proximidade da rede 
hidrográfica deve ser eliminado do processo 
decisório.  As estratégias de decisão, propostas 
para a análise de sensibilidade com esse critério, 
promoviam a priorização de áreas, predominan-
temente em função dos corpos d´água. 

Critérios Limites de valores para os pesos de ordenação
Prox. rede ---- 0,09 – 0,20 0,15 – 0,30 0,09 – 0,18 0,10 – 0,18 0,10 – 0,18
Prox. frag. 0,09 – 0,20 ---- 0,15 – 0,30 0,09 – 0,18 0,09 – 0,18 0,09 – 0,18
Prox. área 0,35 – 0,45 0,35 – 0,45 --– 0,38 – 0,45 0,36 – 0,45 0,36 – 0,45
Vulner. 0,05 – 0,15 0,05 – 0,15 0,10 – 0,20 --– 0,10 – 0,15 0,10 – 0,15
Dist. urb. 0,15 – 0,20 0,15 – 0,20 0,16 – 0,30 0,10 – 0,20 0,15 – 0,25 ----
Dist. malha 0,15 – 0,20 0,15 – 0,20 0,16 – 0,30 0,10 – 0,20 ---- 0,15 – 0,25

Tabela 3. Simulação de Monte Carlo: limites de valores para os pesos de ordenação os critérios.
Table 3.   Monte Carlo Simulation: value limits of the criteria order weights.
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Nestas estratégias, os maiores níveis de 
prioridade estavam associados às regiões da 
bacia onde se localizam seus maiores rema-
nescentes florestais, visto que o critério pro-
ximidade entre fragmentos de maior área 
nuclear recebeu os maiores pesos de fator 
e ordenação (Tabela 1). Mesmo nessas regi-
ões favoreciam-se, no entanto, locais próxi-
mos aos corpos d´água. Um local próximo 
da rede hidrográfica possui, muitas vezes, 
maior nível de prioridade do que outro en-
tre dois remanescentes florestais (mesmo de 
maior área nuclear). 

No caso da bacia do rio Corumbataí, o prin-
cipal problema da priorização em função, prin-
cipalmente, da rede hidrográfica, está em algu-
mas de suas regiões onde corpos d´água não 
possuem vegetação ciliar ou então somente frag-
mentos pequenos e distantes uns dos outros. 
Pode-se, assim, dizer que o fator proximidade 
da rede hidrográfica não é importante, nesse 
caso específico, em função da distribuição dos 
corpos d´água na bacia, podendo ser eliminado 
desse processo de decisão.

Com a eliminação do critério, passou-se a prio-
rizar as regiões associadas à presença dos fragmen-
tos florestais, principalmente daqueles com maior 
área nuclear. Por outro lado, com a eliminação su-
cessiva dos demais critérios, a análise de sensibili-
dade (três métodos) indicou que houve alteração 
nas relações de importância estabelecidas para cri-
térios (Técnica Participatória) em relação à prio-
ridade avaliada. As maiores alterações ocorreram 
com a eliminação dos dois critérios relacionados 
à presença dos remanescentes florestais na bacia, 
ou seja, dos mapas de proximidades.

Neste contexto, na priorização de áreas sem 
o mapa de proximidade da rede hidrográfica, os 
maiores níveis de prioridade foram associados 
às regiões onde há concentração de fragmentos 

florestais e, consequentemente, à presença dos 
maiores remanescentes da bacia. Os mapas sem 
o referido critério propuseram, portanto, que 
as ações de conservação iniciem-se por regiões 
onde há vegetação, como sugerido por Forman 
(1997) e Geneletti (2004). 

Avaliando-se conjuntamente esses mapas e 
os referentes aos critérios, ressaltam-se outras 
duas características. A primeira é que as classes 
de maior prioridade estão localizadas nas regiões 
ambientalmente mais sensíveis da bacia, ou seja, 
com maiores valores de erodibilidade do solo. A 
segunda é que nessas regiões, de maior priorida-
de, existe menor concentração de fontes de dis-
túrbio, como estradas e centros urbanos.  Pode-se 
dizer, assim, que os critérios e pesos permitiram 
propor estratégias que estão de acordo com o 
pré-estabelecido para o processo decisório. 

Os pesos de critérios, sem o mapa de proxi-
midade da rede hidrográfica e, que propuseram a 
melhor estratégia de priorização de áreas na ba-
cia, de acordo com os três métodos de análise de 
sensibilidade, estão na Tabela 4. Os mapas corres-
pondentes a essas estratégias, assim com o produ-
zido por Valente e Vettorazzi (2008) com todos os 
critérios, podem ser observados na Figura 3. 

A análise de sensibilidade pelos métodos Ex-
ploratório, da simulação de Monte Carlo e do 
módulo AHP-OWA propuseram estratégias com 
risco para o processo decisório de 0,46 (duas pri-
meiras) e 0,44. A compensação entre os critérios 
foi de, respectivamente, 73%, 75% e 74%. Os três 
mapas, assim como aquele produzido por Valen-
te e Vettorazzi (2008), apresentaram, portanto, 
risco médio-alto para o processo decisório.  Mal-
czewski (1999) afirma que nem sempre a melhor 
estratégia de decisão é aquela associada ao menor 
risco assumido. Devem-se avaliar as característi-
cas da paisagem e as alternativas propostas para 
determinar qual a melhor estratégia de ação. 

Critérios
Método Exploratório Simulação de Monte Carlo Módulo AHP-OWA

Pesos Pesos Pesos
fator Ordenação fator ordenação fator ordenação

Prox. frag. 0,2198 0,1600 0,2198 0,16050 0,201 0,1789
Prox. área 0,3895 0,4000 0,3895 0,3873 0,392 0,3974
Vulner. 0,0867 0,0800 0,0867 0,0847 0,089 0,0777
Dist. urb. 0,1520 0,1800 0,1520 0,1805 0,159 0,173
Dist. malha 0,1520 0,1800 0,1520 0,1870 0,159 0,173
TC 0,0300 ---- 0,0300 --- 0,03400 ---
R --- 0,4600 --- 0,4600 -- 0,4400
C --- 0,7300 --- 0,7500 -- 0,7400

Tabela 4. Pesos de critérios gerados com a análise de sensibilidade, por meio dos métodos Exploratório, da Simula-
ção de Monte Carlo e o disponível no módulo AHP-OWA.

Table 4.    Criterion weights produced with the sensitivity analysis through the methods Exploratory, the Monte Carlo 
simulation and one ready to use in the AHP-OWA module.
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Figura 3.  Estratégias à priorização de áreas prioritárias à conservação florestal, na bacia do rio Corumbataí, pro-
posta por (a) Valente e Vettorazzi (2008) e obtidas com os métodos de análise de sensibilidade: (b) Ex-
ploratório; (c) simulação de Monte Carlo; e (d) disponível no módulo AHP-OWA.

Figure 3. Strategies for the prioritization areas for forest conservation of the Corumbataí river  basin, proposed by 
(a) Valente and Vettorazzi (2008) and; obtained through the follow sensibility analysis methods: (b) Ex-
ploratory; (c) Monte Carlo simulation; and (d) ready to use in the AHP-OWA module.

Valente e Vettorazzi (2005) citam que mapas 
com iguais pesos de fator e, ainda, com valores 
de riscos iguais ou muito próximos entre si, ten-
dem a ser muito semelhantes. Nessa situação 
estão os mapas de áreas prioritárias, produzidos 
para a análise de sensibilidade com os métodos 
Exploratório e da Simulação de Monte Carlo 
(Figura 3a e 3b). Para esses dois mapas, as clas-
ses de prioridades apresentaram semelhanças 
quanto à sua espacialização (Figura 3a e 3b) e 
área ocupada (Tabela 5). 

As diferenças em área foram em torno de 
0,5% a aproximadamente 1% (classe alta – Tabe-
la 5). A matriz de confusão entre eles (Tabela 6) 
indicou que apresentam 96,15% de coincidência 
global. As diferenças existentes entre classes de 
mesma prioridade, nos dois mapas, são locais e, 
consequentes de pequenas variações na manei-
ra de compensar seus respectivos critérios, i.e., 
os pesos de ordenação propostos para o método 
Exploratório diferenciam muito pouco daque-
les propostos para a simulação de Monte Carlo 
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(Tabela 4). O mapa de proximidade entre frag-
mentos com maior área florestal, por exemplo, 
foi compensado em aproximadamente 1,2% a 
menos para produzir o mapa usado na análise de 
sensibilidade com a simulação de Monte Carlo, 
do que quando se produziu o mapa referente ao 
método exploratório (Tabela 4). Para obter o pri-
meiro mapa de prioridades, por consequência, 
compensaram-se mais o critério vulnerabilida-
de à erosão e, em especial, os critérios distâncias 
das estradas e dos centros urbanos. No mapa de 
prioridades, gerado para a simulação de Monte 
Carlo, essa menor compensação do segundo fa-
tor mais influente fez com que alguns locais não 
fossem associados aos maiores níveis de priorida-
de, mesmo com a presença de grandes remanes-
centes florestais (muitos locais com alguns dos 
maiores fragmentos da bacia). Como indicado 
na matriz de confusão (Tabela 4), pontos associa-
dos às classes de prioridade muito alta e alta, no 
mapa gerado para a análise de sensibilidade com 

o método Exploratório, foram classificados como 
de prioridades alta e média, respectivamente, no 
outro mapa (simulação de Monte Carlo).  

O mesmo padrão de compensação de crité-
rios foi seguido para o mapa de prioridades, pro-
duzido no módulo AHP-OWA, o qual apresen-
tou valor de compensação de critérios (C=74%; 
Tabela 4) semelhante aos obtidos para os mapas 
gerados, para a análise de sensibilidade, com os 
métodos Exploratório (C=73%) e da Simulação 
de Monte Carlo (C=75%). Mesmo nestas condi-
ções houve diferenças no valor do percentual de 
coincidência global desses três mapas (Tabelas 
6 a 8) e, assim, na espacialização de suas classes 
de prioridade (Figura 3). Os mapas de priori-
dades, gerados para a análise de sensibilidade, 
pelos métodos Exploratório e da Simulação de 
Monte Carlo, apresentaram percentual de coin-
cidência de, respectivamente, 92,31% (Tabela 7) 
e 96,15% (Tabela 8) em relação aquele gerado 
pelo módulo AHP-OWA. 

Classe de 
prioridade

Método Exploratório Simulação de Monte Carlo Módulo AHP-OWA
Área (%)

Muito baixa 1,33 1,24 1,22
Baixa 19,24 18,67 18,26
Média 34,52 34,70 33,89
Alta 28,51 29,56 30,48
Muito Alta 16,40 15,84 16,15
Total 100,00 100,00 100,00

Tabela 5. Área ocupada (%) pelas classes de prioridade nos mapas produzidos, com três métodos de análise de 
sensibilidade.

Table 5.   Area occupied by priorities classes in the maps produced through the three sensitivity analysis methods.

Exploratório Simulação de Monte Carlo
Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta Total Coincidência (%)

Muito baixa -- 0 ---
Baixa 6 6 100,00
Média 18 18 100,00
Alta 1 18 19 94,74
Muito alta 1 7 8 87,50
Total 0 6 19 19 7 52 96,15

Tabela 6. Matriz de confusão entre os mapas propostos pelos métodos de análise de sensibilidade: Exploratório e 
da simulação de Monte Carlo. 

Table 6.  Confusion matrix between the maps proposed by sensitivity analysis methods: Exploratory and Monte 
Carlo simulation.

 Pontos Coincidentes

Exploratório módulo AHP-OWA
Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta Total Coincidência (%)

Muito baixa --- 0 ---
Baixa 6 6 100,00
Média 17 1 18 94,45
Alta 18 1 19 94,74
Muito alta 1 7 8 87,50
Total 0 7 17 20 8 52 92,31

Tabela 7. Matriz de confusão entre os mapas propostos pelos métodos de análise de sensibilidade: Exploratório e 
disponível no módulo AHP-OWA.

Table 7.   Confusion matrix between the maps proposed by sensitivity analysis methods: Exploratory and ready to 
use in AHP-OWA module.

 Pontos Coincidentes
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Simulação de 
Monte Carlo

módulo AHP-OWA
Muito baixa Baixa Média Alta Muito alta Total Coincidência (%)

Muito baixa --- 0 ---
Baixa 6 6 100,00
Média 1 17 18 94,44
Alta 21 1 22 94,45
Muito alta 6 6 100,00
Total 0 7 17 21 7 96,15

Tabela 8. Matriz de confusão entre os mapas propostos pelos métodos de análise de sensibilidade: simulação de 
Monte Carlo e disponível no módulo AHP-OWA.

Table 8.   Confusion matrix between the maps proposed by sensitivity analysis methods: Monte Carlo simulation and 
ready to use in the AHP-OWA module.

 Pontos Coincidentes

As diferenças no primeiro par de mapas (mé-
todos Exploratório e módulo AHP-OWA) são 
consequências, mais uma vez, dos pesos de fa-
tor. Mesmo utilizando o método AHP, nos dois 
casos, para a valoração da importância dos crité-
rios, obtiveram-se diferentes pesos de ordenação 
(Tabela 4). Como a influência dos critérios não 
se altera, eles foram compensados de maneira 
um pouco distinta (Tabela 4). Os mapas de pro-
ximidades foram menos compensados (menor 
diferença de valores entre seus pesos de fator e 
ordenação) para se gerar o mapa de prioridade 
no módulo AHP-OWA do que para a análise 
com o método Exploratório. Isso foi o mesmo 
que ocorreu na geração do mapa de prioridades 
referente à simulação de Monte Carlo (Tabela 4) 
resultando, assim, no maior percentual de coin-
cidência entre o segundo par de mapas de priori-
dades (simulação de Monte Carlo e AHP-OWA).

As estratégias de decisão propostas com os três 
métodos, i.e., os critérios e seus pesos, estão de 
acordo com os objetivos do processo decisório, 
apesar das diferenças observadas entre elas.  Com 
as três soluções houve coerência entre os pesos 
de fator e os pesos de ordenação e, sendo possí-
vel que os critérios menos influentes no proces-
so (mapas de distâncias e de vulnerabilidade à 
erosão) contribuíssem na definição das classes 
de prioridade, ou seja, essas classes não foram 
estabelecidas somente em função dos mapas de 
proximidades. Isto, mesmo sendo os mapas de 
proximidades entre fragmentos florestais e entre 
fragmentos com maior área nuclear, respectiva-
mente, o primeiro e segundo critérios mais in-
fluentes desse processo de tomada de decisão. 

O método Exploratório apresenta, contudo, 
como principal vantagem, a possibilidade de 
todo o processo de tomada de decisão ser de-
senvolvido no próprio SIG escolhido para de-
senvolvimento do estudo. Por outro lado, seu 
sucesso está intrinsecamente relacionado ao 
conhecimento do analista sobre a paisagem es-

tudada, os critérios selecionados e a influência 
deles no processo (SMITH e ZOLLNER, 2005). 
Isso porque é o analista quem propõem as alter-
nativas de cenários (pesos de ordenação) para a 
análise de sensibilidade, subsidiado apenas por 
sua experiência a respeito dos componentes do 
processo. Malczewski (1999) ressalta que o ide-
al seria a participação de diferentes especialistas 
na realização dessa etapa. Chen et al. (2001), 
Phua e Minowa (2005) e Moffet et al. (2006) 
destacam que, apesar do alto nível de influência 
dos analistas, é possível, por meio desse méto-
do, validar o processo decisório.

O método disponível para a análise de sen-
sibilidade no módulo AHP-OWA assemelha-se 
muito ao Exploratório, mesmo sendo sua base 
conceitual distinta (simulação Estocástica). Em 
AHP-OWA a análise gráfica, da influência dos 
critérios na prioridade de um determinado pon-
to, contribui para diminuir a subjetividade do 
processo de definição dos pesos de ordenação 
(BOROUSHAKI e MALCZEWSKI, 2008). Os au-
tores destacam, ainda, a facilidade de avaliação 
concomitante do risco e compensação obtidos 
no processo decisório. Jankowski et al. (2001) 
e  Voss et al. (2004) empregaram a simulação 
estocástica na validação de processos decisórios, 
contudo utilizando o SIG-CommonGis. Os au-
tores destacam a flexibilidade a amigabilidade 
conferida ao processo, em relação ao método 
Exploratório, além da confiabilidade.

A análise de sensibilidade pelo método da 
simulação de Monte Carlo, por sua vez, tem a 
vantagem de amenizar a influência do analista. 
O analista define as restrições para a produção 
dos cenários a partir de seu conhecimento sobre 
a paisagem, os critérios e a influência deles no 
processo decisório. As opções de cenário serão, 
contudo, produzidas por simulação. Elas po-
dem, assim, representar alternativas não avalia-
das com o método Exploratório. Neste estudo, 
por exemplo, observaram propostas de priori-
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zação de áreas mais coerentes com os objetivos 
do processo, com esse método do que com o 
exploratório, quando se eliminaram os critérios 
vulnerabilidade à erosão e distâncias das fontes 
de distúrbio (malha viária e centros urbanos). 
A desvantagem do método, neste estudo, é não 
estar integrado ao SIG e, dessa forma, não ter 
sido estruturado para a execução de uma análise 
de sensibilidade espacial. Por consequência, tor-
nou-se mais trabalhoso, requerendo operar con-
comitantemente um programa matemático e um 
SIG. Nestas mesmas condições, empregaram a 
análise autores como Saltelli et al. (1999), Hyde 
et al. (2004) e Smith e Zollner (2005). McIntyre 
e Wheater (2004), Chow et al. (2005) e Moffet et 
al. (2006) ressaltaram a possibilidade de incor-
poração da simulação de Monte Carlo em SIGs, 
visto a confiabilidade do método e os resultados 
satisfatórios obtidos em seus estudos.

CONCLUSÃO

Os MCEM, em especial o método da MPO, 
são flexíveis, fáceis de serem implementados 
e, principalmente, permitem considerar a opi-
nião de tomadores de decisão, expressas por 
meio dos critérios e de seus pesos.  Os com-
ponentes do processo (critérios, pesos e prio-
ridades) conferem, contudo, incertezas ao pro-
cesso decisório, as quais podem ser avaliadas 
pela análise de sensibilidade. É essa análise que 
confere robustez ao processo, por meio da veri-
ficação da coerência entre os pesos de fator, de 
ordenação e da estratégia de decisão proposta. 
Necessita-se para isso de um método confiável 
de análise de sensibilidade.

Os três métodos de análise de sensibilidade 
avaliados, o Exploratório, da Simulação de Mon-
te Carlo e o disponível no módulo AHP-OWA, 
permitiram a validação do processo decisório de 
maneira satisfatória. Neste trabalho apresenta-
se o estudo de um processo estruturado dentro 
de um SIG e empregando o método da MPO, 
para a agregação dos critérios. Nestas condições, 
os métodos apresentaram vantagens e desvanta-
gens, contudo, permitem estabelecer um padrão 
de análise de sensibilidade para trabalhos desen-
volvidos com a Avaliação Multicriterial. Padrão 
que, em muitos estudos, pode ser a associação 
de dois desses métodos, em especial do méto-
do Exploratório e da Simulação de Monte Car-
lo.  Uma das vantagens da simulação de Monte 
Carlo é a estruturação de um processo decisório 
com menor dependência do “conhecimento” de 

seus analistas, principalmente, com a possibili-
dade de adaptação do método ao ambiente dos 
Sistemas de Informações Geográficas. 
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