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CRIANDO MAPA DE SUSCEPTIBILIDADE EROSIVA NO ARCGIS 

 

A susceptibilidade erosiva de uma dada área depende de diversas variáveis condicionantes, dentre 

elas, pode-se citar a vegetação, solo, relevo, geologia, uso do solo, precipitação, dentre outras. São fatores 

que, dependendo de sua situação atual, podem influenciar mais ou menos na susceptibilidade.  

Uma das análises que contribuem para o estudo de susceptibilidade erosiva é a análise de 

multicritério, pois permite a investigação combinada de variáveis para gerar um mapa síntese como produto 

final. O método de álgebra de mapas também contribui para esse tipo de análise, uma vez que consiste na 

aplicação de operações aritméticas para associar várias camadas de modo a obter como resultado, 

classificações que permitem análises diversas. A análise de multicritério com o método de álgebra de mapa 

permite agrupar e classificar áreas que apresentem potencial de susceptibilidade erosiva semelhante.  

 

Procedimentos: 

 

 Definição das variáveis que integrarão o estudo (ex: litologia, vegetação, uso do solo, solo, relevo, 

pluviosidade...) de acordo com as características da área pretendida. Neste caso foram definidas: uso e 

ocupação do solo, solo, geologia e relevo; 

 Inserir os shapefiles no ArcMap; 

 Criar um arquivo raster para cada shapefile inserido: 

 Para converter o arquivo vetorial em matricial, deve-se utilizar a coluna da tabela de atributos 

correspondente à informação que será considerada na análise. Abrir o ArcToolbox, clicar em 

Conversion tools  To raster  Feature to raster. 

 

 

 

 É necessário definir pesos, que variem de 0 – 100% (0-1) para cada variável de modo a diferenciar o 

grau de importância e correlação com o fenômeno em questão (susceptibilidade erosiva), e notas de 1 a 

3, 1 a 5 ou 1 a 10 para cada componente de legenda, de maneira que quanto maior a nota, maior a 

susceptibilidade erosiva. Exemplo: 
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 Após converter todos os shapefiles em arquivo raster, 

é necessário reclassificar os valores/informações da 

coluna da tabela de atributos selecionada. 

 Para reclassificar os valores de acordo com as 

notas definidas, clicar em Spatial Analyst  

Reclassify; 

 Na guia Reclassify, em Input raster selecionar o 

raster que será reclassificado; em Reclass Field, 

selecionar a coluna que será reclassificada; em Set 

values to reclassify, inserir os pesos definidos para 

cada classe e em Output raster, definir a pasta 

aonde será salvo o arquivo reclassificado. Repetir 

procedimento para  todos os rasters. 

 

 

 

 Para combinar as variáveis e criar o mapa de susceptibilidade erosiva, clicar em Spatial Analyst  

Raster Calculator. Na opção Layers aparecem todas as variáveis disponíveis. No quadro em branco 

deve ser inserida a equação para que o mapa seja criado. Abrir parênteses, dar duplo clique em uma 

variável, inserir espaço, inserir o símbolo de multiplicação *, inserir o valor do peso, fechar parênteses, 
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inserir espaço e repetir procedimento para todas as variáveis. Clicar em Evaluate e o mapa final será 

gerado em formato raster. 

 

 

 

 

 

 Definir e renomear as classes: clicar com o direito no layer do raster gerado  Symbology  Classified 

 definir quantidade de classes, método de classificação e cores (procedimentos realizados de acordo 

com as preferências de cada usuário).  
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Resumindo: 

 

 

Bom trabalho! 


