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RESUMO: O crescente aumento de acidentes e o transporte de cargas perigosas nas 
rodovias brasileiras representa risco às populações adjacentes às rodovias assim com ao meio 
ambiente. Por isso faz-se necessário conhecer áreas mais e menos sujeitas à danos em caso 
de acidentes envolvendo produtos perigosos. Uma forma de se determinar essas áreas é 
utilizando metodologias de análise multicritério, tal como o “Analytic Hierarcy Process” (AHP), 
aliadas a sistemas de informações georreferenciadas. O presente estudo determinou áreas de 
diferentes níveis de risco ambiental na área de influência direta e indireta da rodovia AM-010 
(totalizando uma área delimitada por 2,5 km ao longo da rodovia), utilizando diferentes critérios 
segundo o método de análise hierárquica AHP. O processo de análise hierárquica (AHP) é um 
modo de suporte à tomada de decisão baseado em matemática, filosofia e psicologia, que 
confere ao tomador de decisão um resultado passível de verificação. O método, desenvolvido 
por Thomas L. Saaty, consiste em uma descrição hierárquica dos critérios analisados para a 
solução do problema, seguida da relação dos critérios entre si, através da construção de uma 
matriz (chamada matriz recíproca) onde se realiza uma comparação por pares para cada 
critério segundo os valores da escala fundamental de Saaty (no sentido de determinar o quanto 
cada critério é mais atuante no problema), seguida da obtenção dos pesos de cada critério, a 
verificação dos julgamentos feitos na comparação por pares e a valorização global (onde se 
aplicam de fato os resultados das comparações por pares dos critérios analisados e, neste 
caso, se obtém um mapa das áreas de risco. Para a execução do presente estudo foram 
utilizadas duas cenas do satélite Landsat 8 (órbita/ponto: 230/062 e 231/062 datadas de 19 de 
agosto e 11 de setembro de 2015, respectivamente) para a delimitação da área de estudo. 
Quanto aos critérios analisados, utilizaram-se seis cenas de modelo digital de elevação 
(SRTM) para elaboração de um mapa de declividades, um mapa de densidade de drenagem e 
informações vetoriais sobre solos e uso e cobertura do solo (sendo todos os dados 
georreferenciados no sistema de coordenadas planas SIRGAS 2000 UTM 21S). Os critérios 
utilizados foram subdivididos em três classes de risco e, segundo a matriz recíproca elaborada, 
obtiveram os seguintes pesos: 0,398915 para uso e cobertura do solo, 0,083152 para solos, 
0,357248 para declividades e 0,160685 para densidade de drenagem, dessa forma obteve-se 
um autovalor λmáx = 4,1155 e um razão de consistência igual a 0,0428, portanto se tratando de 
um resultado confiável. Dessa forma executou-se a valorização global gerando um mapa de 
risco ambiental, classificado em três categorias de risco para a áera de estudo. 
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