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RESUMO – O método Analytic Hierarchy Process (AHP) permite a ponderação de diversos fatores envolvidos em processos de
diagnósticos e tomadas de decisão, auxiliando a integração objetiva de dados indicadores. Deste modo, objetivou-se avaliar a utilização do
método AHP na obtenção da Vulnerabilidade Natural a Erosão (VNE) para bacias hidrográficas, com base no método inicialmente
proposto por Crepani. Para tanto, utilizou-se planos de informação referentes à geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação. Esses
foram convertidos para uma escala de 0 a 1 por meio de lógica fuzzy, em seguida, comparados e hierarquizados no software SPRING,
conforme a influência de cada um no processo erosivo. Verificou-se que o método AHP promoveu a classificação de maior percentual da
área em maiores níveis de vulnerabilidade em relação ao método de Crepani. Em ambos os métodos a região norte da bacia apresentou
maior vulnerabilidade, com predominância da classe moderadamente vulnerável. Assim, a aplicação do método AHP na determinação de
VNE mostra-se uma ferramenta viável para adequação dos fatores intervenientes nos processo erosivos locais.
Palavras-chave: integração de indicadores, ponderação de fatores, planejamento ambiental.
ABSTRACT – P.T.S. Oliveira, D.B.B. Rodrigues, T. Alves Sobrinho, E. Panachuki. Analytical hierarchical process applied to Natural
Erosion Vulnerability. The Analytic Hierarchy Process (AHP) method allows the consideration of several factors involved in diagnostic
and decision making, helping the objective integration of indicators. Thus, this study evaluated the use of AHP in obtaining Natural
Erosion Vulnerability of basins, based original method of Crepani. For this, the values grid of the information plans about geology,
geomorphology, pedology and vegetation was converted to a scale from 0 to 1 by fuzzy logic function, then these plans were compared
and hierarchized in the SPRING software. The AHP method promoted the highest percentage of the area with higher levels of vulnerability
in relation to the original method of Crepani. In both methods the north region of the basin showed higher vulnerability, with predominance
of class moderately vulnerable. Thus, the application of AHP in determining Natural Erosion Vulnerability is a viable tool for adequacy
of the factors involved in the local erosion.
Keywords: indicators integrating, weight of factors, environmental planning.

INTRODUÇÃO
A erosão hídrica é caracterizada como uma das
significativas formas de degradação ambiental, sendo
influenciada por diversos fatores, tais como: característica do solo; topografia; uso e ocupação do solo e
clima. De acordo com Vente et al. (2008), os processos
naturais de erosão do solo são acelerados, atualmente,
pelo uso inadequado e em virtude das mudanças
climáticas.
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Pandey et al. (2007) descreve a necessidade de
priorizar a conservação dos recursos do solo promovendo sua utilização de maneira adequada. Assim, para
alcançar tal objetivo o planejamento, a conservação e
o gerenciamento de bacias hidrográficas são vitais. Na
realização e execução dessas etapas é fundamental
identificação de características especificas de cada
localidade, haja vista a diversidade de fatores que
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desencadeiam os processos erosivos. Segundo Santos
et al. (2007), a eficiência da gestão ambiental de um
território depende de levantamentos e estudos sistemáticos prévios sobre os principais elementos e condicionantes do meio físico.
Uma das formas de desenvolver o planejamento
ambiental é a divisão de uma área em zonas de
ocupação do solo, baseados no conhecimento das áreas
críticas ou vulneráveis ambientalmente. Lee (2004)
conclui que os principais fatores associados à perda
de solo podem ser utilizados no planejamento de
conservação do solo, permitindo o isolamento e descrição de áreas vulneráveis a erosão, bem como a determinação de medidas imediatas de conservação em
locais específicos. Neste sentido, diversos estudos
foram desenvolvidos com intuito de auxiliar na identificação de áreas vulneráveis a erosão como forma de
subsidiar o planejamento ambiental (Crepani et al., 2001;
Grigio et al., 2006; Silva et al., 2007; Tomazoni &
Guimarães, 2007). Esses trabalhos possuem em comum
a utilização de dados integrados em Sistema de
Informações Geográficas (SIG) que segundo Wang et
al. (2008) é uma ferramenta útil e eficaz na avaliação
da vulnerabilidade, pois múltiplas camadas de
informações podem ser integradas e processadas.
Crepani et al. (2001) com intuito de subsidiar o
Zoneamento Ecológico Econômico da Amazônia,
propôs uma metodologia para elaboração de mapas de
Vulnerabilidade Natural à Erosão (VNE) baseado no
conceito de Ecodinâmica de Tricart (1977). Essa
metodologia é estabelecida por meio de uma escala de
valores relativos e empíricos de acordo com a relação
morfogênese e pedogêne. Assim, cada tema é estudado
individualmente e posteriormente integrado em ambiente SIG, no qual, os valores de vulnerabilidade são

obtidos por meio da média ponderada. Atualmente, essa
metodologia é empregada de forma satisfatória em
diversas regiões do Brasil (Silva & Maniesi, 2005;
Ribeiro & Campos, 2007; Cunico & Oka-Fiori, 2008).
Grigio et al. (2006) na tentativa de melhor representar as características físicas da área em estudo,
aplicaram o método da ponderação de fatores, que
possibilita a compensação de fatores através de um
conjunto de pesos que indicam a importância relativa
de cada fator. Wang et al. (2008) propuseram um índice
de vulnerabilidade que usa processo de ponderação,
no entanto, esse é realizado por meio de Processo
Analítico Hierárquico (AHP) desenvolvido por Saaty
(1977). O método AHP tem ganho cada vez mais
aceitação mundial como um dos mais poderosos métodos de tomada de decisão (Vaidya & Kumar, 2006;
Raharjo et al., 2009).
A utilização de ferramentas de suporte a decisão
como AHP ajudam a organizar e estabelecer um
modelo racional de combinação de dados. Assim, tal
técnica vem sendo aplicada com êxito em estudos de
vulnerabilidade a erosão (Bantaya & Bishop, 1998; Dai
et al., 2001; Wu & Wang, 2007; Ni et al., 2008). De
acordo com Miara & Oka-Fiori (2007) o método AHP
é eficiente por aplicar uma comparação par a par entre
as variáveis, considerando assim as diferentes influências exercidas por cada variável física aos processos
erosivos dentro da bacia. Para análises de cunho
ambiental, o método apresenta desempenho favorável
por essa possibilidade de congregar dentro de uma única
avaliação um grande número de variáveis.
Deste modo, objetivou-se avaliar a utilização do
método AHP para ponderação de fatores aplicados na
obtenção da VNE em bacias hidrográficas, comparando-o com o método original de Crepani et al. (2001).

MATERIAIS E MÉTODOS

ÁREA EM ESTUDO
O estudo foi realizado tomando-se por base a
bacia hidrográfica do Ribeirão Salobra, com área
aproximada de 540 km2, localizada entre as coordenadas de latitudes 20º 12’ S a 20º 28’ S e longitude 54º
55’ W a 55º 16’ W. A bacia hidrográfica em estudo faz
parte da sub-bacia do Rio Miranda pertencente à Bacia
do Alto Paraguai (BAP) (Figura 1). A altitude na bacia
varia de 200 a 400 m e a declividade média é de
aproximadamente 2%.
A área está localizada no contexto da Serra de
Maracaju e possui rochas pertencentes ao grupo São
Bento (Formações Botucatu e Serra Geral do período
cretáceo), além das unidades cenozóicas na forma de
aluviões e coluviões.
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A bacia hidrográfica do Ribeirão Salobra faz parte
da Unidade Geomorfológica do Planalto de Maracaju/
Campo Grande. Apresenta as seguintes unidades
geomorfológicas: superfície pediplanada sobre os
arenitos, no sudoeste da área, formado sobre os arenitos
da formação Botucatu; formas tabulares, com ordem
de grandeza das formas de dissecação muito fraca e,
relevo plano, predominante na área, formado sobre os
arenitos da formação Botucatu; e, formas de relevos
convexas, com ordem de grandeza das formas de
dissecação muito fracas e, relevo de topo convexo,
formado sobre os basaltos da formação Serra Geral,
no leste da área (Brasil, 1982).
As classes de solo que predominantes na bacia
do Ribeirão Salobra são: Neossolo Quartzarênico Álico
São Paulo, UNESP, Geociências, v. 28, n. 4, p. 417-424, 2009

FIGURA 1. Localização da área em estudo.

(48%); Latossolo Vemelho Escuro Álico (33%);
Latossolo Rocho Distrófico (15%); e, Gleissolo Pouco
Úmido Distrófico Tb (4%) (PCBAP, 1997).
O clima da região, segundo a classificação de
Köeppen, situa-se na faixa de transição entre o clima
Cfa mesotérmico úmido sem estiagem e Aw tropical
úmido, com estação chuvosa no verão e seca no inverno.
A temperatura média do mês mais quente é superior a
22 ºC, apresentando no mês mais seco precipitação
superior a 30 mm (Mato Grosso do Sul, 2009).

são aos processos de morfogênese (processos erosivos de modificação da paisagem) e de pedogênese
(Tabela 1).
Os dados de geologia, geomorfologia, pedologia e
vegetação foram classificados em uma escala de 1,0 a
3,0 em função das condições predominantes de pedogênese ou morfogênese. Para situações de predomínio
de pedogênese foram atribuídos valores próximos de
1,0, em situações intermediárias atribuiu-se valores em
torno de 2,0 e em situações de predomínio da morfogênese foram atribuídos valores próximos de 3,0.

OBTENÇÃO E PROCESSAMENTO DOS DADOS
Na realização deste estudo utilizou-se como base
as informações temáticas na escala 1:250.000, que
compõem o Plano de Conservação da Bacia do Alto
Paraguai (PCBAP), sendo: geologia, geomorfologia,
pedologia e vegetação (PCBAP, 1997). Esses dados,
que se encontram disponíveis em formato shapefile
(MMA, 2009), foram integrados e processados no SIG
SPRING 4.3.3 (Câmara et al., 1996), para o cálculo
da VNE. Na Figura 2 são representadas as informações utilizadas neste estudo.
A valoração das características da área de estudo
foram realizadas conforme o balanço entre a propenSão Paulo, UNESP, Geociências, v. 28, n. 4, p. 417-424, 2009

TABELA 1. Estabilidade das categorias morfodinâmicas.
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FIGURA 2. Informações utilizadas no cálculo da VNE.

MÉTODO DE CREPANI
A geração dos valores de VNE foi realizada por
meio da média aritmética dos planos de informação
da bacia do Ribeirão Salobra, em ambiente SIG
(Equação 1).
VNE = (G + R + S +Vg)/4

(1)

em que: VNE = vulnerabilidade natural a erosão;
G = vulnerabilidade para o tema geologia; R = vulnerabilidade para o tema geomorfologia; S = vulnerabilidade para o tema pedologia; e, Vg = vulnerabilidade para o tema vegetação.
Este método considera a similaridade de influencia
dos diversos fatores envolvidos na VNE.

µ (x) = cos2α e α = (1 – (x – a)/(b – a) .
. π/2 se x > a e x < b
(3)
µ (x) = 1 se x > b

(4)

em que: a, b, c e d são parâmetros ou valores modais
da função e µ (x) é o grau de pertinência. Aos parâmetro
b, c e d foi atribuído o valor 3.0 (limite superior) e o
parâmetro a foi definido pelo 1.0 (limite inferior)
(Figura 3).
No método AHP os diferentes fatores que
influenciam a tomada de decisão são comparados dois
a dois, na mesma ordem de importância estabelecida
por Crepani et al. (2001), conforme escala pré-definida
(Tabela 2).

MÉTODO AHP
Com intuito de estabelecer a importância relativa
de cada fator no processo erosivo local, o método AHP
foi utilizado para hierarquização das variáveis envolvidas. Para tanto, o software SPRING requer valores
normalizados em escala de 0 a 1. Então, os valores
obtidos a partir classificação recomendada por Crepani
et al. (2001), na Tabela 1, foram convertidos para
escala de 0 a 1 por meio de lógica fuzzy utilizando
função sigmoidal crescente (Equações 2, 3 e 4).
µ (x) = 0 se x < a
420

(2)

FIGURA 3. Função sigmoidal crescente.
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TABELA 2. Escala de Valores AHP
para Comparação Pareada.

Variáveis de maior importância transmitem sua
influência para as variáveis menos importantes, em
níveis hierárquicos mais baixos, que por sua vez
contribuem também com a funcionalidade e coerência
nos níveis superiores (Saaty, 1986; Barros et al., 2007).
De acordo com Barros et al. (2007), para a obtenção
do modelo hierárquico, constroem-se matrizes quadradas recíprocas positivas, cuja ordem será igual ao
número de alternativas. Posteriormente, para cada
critério ou sub-critério faz-se o mesmo, progressivamente. Essas comparações por pares fornecem
pesos para cada alternativa, dentro de cada critério ou
sub-critério, após comparações recíprocas. Esses pesos

são obtidos por meio do cálculo do autovetor principal
de cada matriz quadrada. Ao final do processo, esses
pesos geram uma função de agregação aditiva, na qual,
para cada alternativa específica, atribuiu-se um valor
final que possibilitou a ordenação global de todas as
alternativas.
A partir da escolha dos critérios para comparação
e do estabelecimento da importância relativa de cada
plano de informação, o modelo AHP informa uma razão
de consistência (CR). Essa é utilizada para determinar
o grau de coerência, ou seja, indica a probabilidade de
que as comparações tenham sido geradas aleatoriamente (Alphonce, 1997; Dai et al., 2001). A razão
de consistência deve ser inferior a 0,10, e, quando
ocorrem valores superiores a esse é necessária a realização de revisões nas comparações realizadas (Saaty,
1977). Neste estudo, a CR obtida foi de 0,009, atestando assim a coerência na hierarquização dos dados.
Os pesos resultantes da matriz, que correlaciona
os graus de importância de cada plano de informação
estudado, são multiplicados por esses conforme
apresentado na Equação 5.
V = p1*G + p2*R + p3*S + p4*Vg

(5)

em que: VNE = vulnerabilidade natural a erosão;
G = geologia; R = geomorfologia; S = pedologia; e,
Vg = vegetação; pi = peso de cada variável.

INTERPRETAÇÃO DOS VALORES DE VNE
Após a integração dos dados indicadores da VNE
pelos métodos de Crepani et al. (2001) e AHP, os
valores de VNE foram interpretados conforme a escala
de vulnerabilidade exposta na Tabela 3.

TABELA 3. Escala de Vulnerabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os valores resultantes dos fatores que compõe a
VNE e seus respectivos pesos relativos estão apresentados na Tabela 4.
São Paulo, UNESP, Geociências, v. 28, n. 4, p. 417-424, 2009

Em ambos os métodos a porção mais vulnerável,
classificada como moderadamente vulnerável, está
localizada na região norte da bacia (Figura 4). Além
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disso, predomina a classe de vulnerabilidade moderadamente estável, abrangendo aproximadamente 51%
da área, segundo o método de Crepani et al. (2001) , e
60%, de acordo com o método AHP.
Verifica-se que o método AHP promoveu a
classificação de maior percentual da área em maiores
níveis de vulnerabilidade em relação ao método de
Crepani et al. (2001), tendo-se uma abrangência 80%
menor em relação à da classe moderadamente estável
(Tabela 5). A variação da abrangência das demais
classes foi de 16% (moderadamente estável vulnerável)
e de 2% (moderadamente vulnerável).
Nota-se, portanto, uma diferença significativa na
classificação de VNE da área de estudo, de modo que
o método objetivo de hierarquização dos fatores que

compõe a VNE pode ser considerado uma boa alternativa ao método de Crepani et al. (2001). Haja vista
que os fatores ambientais desempenham diferentes
funções na denudação da paisagem. Assim, as vantagens evidentes do método AHP são a menor
subjetividade na determinação de pesos relativos e a
possibilidade de analisar o grau de coerência adotado
pelo usuário, a partir da razão de consistência obtida.
O método AHP permite a adequação dos fatores
da VNE conforme as peculiaridades de cada local, pois
é definida a hierarquia dos fatores que ocasionam a
erosão hídrica na área de estudo. Portanto, os dados
de VNE tornam-se mais eficientes como subsidio ao
planejamento e programa de ações de conservação
em bacias hidrográficas.

FIGURA 4. Mapa de VNE. A. Método Crepani et al. (2001); B. Método AHP.
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TABELA 4. Valores resultantes dos fatores que compõe a VNE.

TABELA 5. Vulnerabilidade natural a erosão.

CONCLUSÕES
A utilização do método AHP na obtenção da
vulnerabildade natural a erosão mostra-se adequada,
apresentando vantagens, como a hierarquização dos
principais fatores que ocasionam a erosão hídrica.
Além disso, propicia menor subjetividade na determinação de pesos relativos e a possibilidade de analisar
o grau de coerência adotado pelo usuário, a partir da
razão de consistência obtida.

A aplicação do método AHP promoveu a classificação de maior percentual da área em maiores níveis
de vulnerabilidade quando comparado ao método
original de Crepani.
A bacia hidrográfica do Ribeirão Salobra apresenta
predominância da classe moderadamente estável vulnerável, no entanto, a região norte é a mais vulnerável, com
predominância da classe moderadamente vulnerável.
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