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Tipos de dados 

• Eventos ou Padrões Pontuais Acidentes de 
trânsito, localização de jazidas (camadas de 
pavimentos, semáforos, pontos de 
alagamento(drenagem) e outros) 

• Superfícies Contínuas  Altimétrico-MDT, 
geológico, Pedológico, Temperatura, Poluição 
atmosférica) 

• Área com contagens ou taxas agregadas  
município, bairro, setor censitário, zona de 
tráfego 



O que é Análise Espacial então? 

“Lida com dados bio-físicos (ambientais) e 

socioeconômicos, em ambos os casos, trata-se de 

um conjunto de procedimentos encadeados cuja 

finalidade é a escolha de um modelo inferencial 

que considere explicitamente os relacionamentos 

espaciais presentes no fenômeno analisado” 

 

Vixe, não entendi nada!!!! Tentemos esclarecer.. 



Eventos ou Padrões Pontuais 



Superfícies Contínuas 



Áreas com Contagens ou Taxas 

Agregadas 



Análise Espacial 
Em geral a Modelagem é precedida de uma fase 

de Análise Exploratória, associada à apresentação 

visual dos dados (mapas, gráficos) e a 

identificação de padrões de dependência espacial. 

 

Álgebra de 
Mapas 

Análise 
Exploratória 

Modelagem 
Espacial 



Conceitos Básicos 
• Dependência Espacial “Todas as coisas são 

parecidas, mas coisas mais próximas são mais 

parecidas que coisas mais distantes” Waldo Tobler 

 

• Autocorrelação Espacial “É a expressão 

computacional do conceito de dependência 

espacial” . Derivado da correlação estatística é 

usado para mensurar o relacionamento entre duas 

variáveis aleatórias. Ou seja “verificar como varia a 

dependência espacial, a partir da comparação entre 

os valores de uma amostra e de seus vizinhos”. 



Problema de Análise Espacial 

• Quais as áreas mais aptas para a agricultura? 

Precipitação 

anual 

Necessidades hídricas da 

vegetação 

Altimetria Tipo de solo Aptidão agrícola 



Análise Espacial 

• Uso de Sistemas de Informação 
Geográfica (SIGs) para análise de 
dados 

– Obter nova informação a partir da 
existente 

 

• O utilizador seleciona: 

– Dados apropriados (formato raster) 

– Técnicas apropriadas para manipular 
os dados 



• A superfície contínua de um atributo é discretizada numa grelha regular 

 

 

 

 

 

 

• Cada pixel (célula da grelha) tem: 

– um valor diferente do atributo 

– uma posição na grelha (coluna, linha ou X, Y) 

– uma resolução (comprimento do lado da célula) dependente do detalhe 

Modelos de dados raster 



Porquê modelos raster? 

Dados vectoriais Dados raster 

Interpretação e visualização de 

informação existente 

Processamento geográfico para obter 

nova informação 

Precisão posicional importante 

(p. ex. localização de elementos específicos no espaço) 

Precisão posicional não é importante 

(p. ex. quantificação de áreas ou análise regional) 



Álgebra de Mapas 

• Coleção de mapas raster 

– Registar numa base cartográfica comum; 

– Considerar cada mapa como uma matriz de variáveis; 

– Pode-se fazer operações matemáticas com os mapas 

• Usa o pixel como unidade básica de processamento 

Álgebra Álgebra de Mapas 

+ = 

1 4 7 9 

12 28 2 6 

0 8 2 1 

1 5 3 2 

4 5 9 12 

0 1 3 7 

13 7 4 3 

15 9 6 2 

5 9 16 21 

12 29 5 13 

13 15 6 4 

16 14 9 4 

1    +  4   =  5 

Matriz 

resultante 



• Operações locais – envolvem apenas um pixel 

– Mudar os valores de um atributo 

– Sobrepor dois mapas com operações matemáticas 

• Soma, subtracção, etc. 

 

• Operações de vizinhança – envolvem um conjunto de pixeis à 
mesma distância de um ponto 

– Fazer médias locais 

– Calcular valores que dependem da variabilidade geográfica 

• Inclinação, distância a um ponto, etc. 

 

• Operações em regiões – envolvem um conjunto de pixeis com o 
mesmo atributo 

– Determinar valores geométricos 

• Área, perímetro, etc. 

Número de pixeis processado 



• Operações aritméticas em duas matrizes de igual 
dimensão 

• Operação local 

• Uma das operações mais usadas em SIGs 

Sobreposição 

= + 

= + 

= x 

= ÷ 

= - 

( ) / 2 

= se > 

= se < 

Adição, média, 

subtracção 
Multiplicação, divisão Operadores lógicos 



Adição 

Precipitação acumulada 

Estação Húmida 

(Novembro a Abril) 

Estação Seca 

(Maio a Outubro) 

Total Anual 

+ = 

Precipitação 

(mm) 

1000 

0 

600 

200 

800 

400 



Divisão 

Clima 

Precipitação anual 

(P) 

Necessidades hídricas 

anuais da vegetação 

(ETP) 

Índice de Aridez para 

a Vegetação 

(P/ETP) 

÷ = 
Precipitação 

(mm) 

1000 

0 

500 

ETP (mm) 

1300 

1000 

1150 

Árido 

Transição 

Húmido 

P/ETP 

1 

0.3 

0.5 

0.65 



Divisão – Detecção de 

Alterações 

Ano Seco Ano Normal 

Detecção de alterações: 

Alterações à precipitação 

num ano seco (%) 

÷ x 100 = 

Precipitação acumulada (INAG) 

75 % 

50 % 

70 % 

60 % 

Precipitação 

(mm) 

1000 

0 

500 



Operadores Lógicos 

Uso do Solo Tipo de Solo 
Produtividade do 

solo para cereais 
SE Uso <> “cultivo de cereais” 

 ENTÃO Produtividade = Nula 

SE Uso = “cultivo de cereais” 

 & Solo = “Barro” 

    ENTÃO Produtividade = Elevada 

 & Solo = “Calcário” 

 OU Solo = “Mediterrânico” 

    ENTÃO Produtividade = Média 

 & Solo = “Esquelético” 

    ENTÃO Produtividade = Baixa 

Barro 

Calcário 

Mediterrânico 

Esquelético 

Salino 

Tipo de solo 

Elevada 

Média 

Baixa 

Classe de 

produtividade 



• Cria-se um novo mapa alterando-se os valores do mapa original 

• Operação local 

Reclassificação 

Carta CORINE – Uso do Solo 

Legenda CORINE Máscara – vegetação arbórea 

Exemplo: 

Associar um valor 

binário (0 ou 1) a um 

mapa, para criar uma 

“máscara” de uma 

área de interesse 

Legenda CORINE com 

máscara sobreposta 

Vinha / olival, floresta, 

matagal = 1 

Outros = 0 



LEGENDA ANTIGA RECLASSIFICAÇÃO 

Habitação [1] Urbanizado [1] 

Industria e Transportes 

[2] 

Pedreira / Lixeira [3] 

Parque [4] 

Cereais [5] Agricultura [2] 

Vinha / Olival [6] 

Agricultura mista [7] 

Floresta [8] Vegetação natural [3] 

Matagal [9] 

Solo descoberto [10] 

Pântanos [11] Zona Húmida [4] 

Sapais [12] 

Água doce [13] Água [5] 

Reclassificação 

Carta CORINE – Uso do Solo 

Legenda Completa 

[13 classes] 

Legenda Reclassificada 

[5 classes]  

Exemplo: 

Agrupar valores para reduzir a 

complexidade de informação ou 

criar novas categorias 



Reclassificação 

Carta CORINE – Uso do Solo 

Legenda Corine 

(uso do solo) 

Potencial de erosão 

(t/ha/ano) 

Exemplo: 

Associar valores numéricos a 

classes de um mapa qualitativo, 

transformando-o num mapa 

quantitativo 

Mínimo: 0 - 0,05 (t/ha/ano) 

(urbanizações, matagais, zonas 

húmidas) 

Intermédio: 0,05 - 0,1 (t/ha/ano) 

(olivais, vinhas, florestas) 

Máximo: 0,1 - 0,4 (t/ha/ano) 

(agricultura, solo descoberto) 

Potencial de erosão do solo 

por classe de uso do solo 



• Uso de uma “janela” para calcular propriedades 
conjuntas de vários pixeis 

• Operação de vizinhança local 

• Utilizados para melhorar propriedades da imagem 

 

Filtros 

Uso de um filtro de moda (valor mais frequente) com 

3x3 pixeis para melhorar as propriedades da imagem 



Declives e exposições 

• Declive: inclinação calculada a partir de um mapa de altimetria 

• Exposição: orientação geográfica do declive 

– Sul, Nordeste, etc. 

• Operação de vizinhança local 

22 14 12 

27 25 17 

33 28 21 

Altimetria 

resolução 100x100 m 

janela de 

3x3 pixeis 

Calcular o declive 

em todas as 

direcções 

diferença de altitude entre os pixeis 

distância entre os pixeis (resolução) 
Declive =                                                         x 100 

2% 11% 9% 

2% 0 8% 

6% 3% 3% 

Declive médio = 6 % 

Exposição = Norte 

(direcção do declive máximo) 



Declives e exposições 

Altimetria 

Altitude (m) 

1000 

0 

500 

Declive (m/m) 

0.4 

0 

0.2 

Declives Exposições 

Exposição 

N 

E 

S 

O 



Distância, proximidade e 

conectividade 
• Cálculo do grau de interacção entre dois elementos no espaço 

– Caminho mais curto até um ponto, distância entre dois elementos, etc. 

• Operação de vizinhança geral  

Rede hidrológica Distância mínima 

a uma linha de 

água 

0 

5000 

1500 

Distância (m) 



Áreas em Faixas/ Zonas 

(“Buffers”) 
• Cria uma área a uma determinada distância de uma 

propriedade escolhida 

• Operação de vizinhança geral  

Áreas protegidas Áreas de limite à 

construção  

Serra de S. 

Mamede 

Parque Natural 

do Guadiana 

Sapal de 

Castro Marim 

Classe 
Distância 

máxima (Km) 

Limite máximo 10 

Limite médio 20 

Limite mínimo 30 



• Determina, a partir da altimetria, as áreas visíveis de um 
ponto no mapa 

• Operação de vizinhança geral  

Altitude (m) 

1000 

0 

500 

Visibilidade 

Altimetria 
Visibilidade de uma torre com 

10 m de altura 



• Usado para obter uma ideia da forma da região  

• Operação em regiões  

Área e Perímetro 

Uso de solo (imagem de satélite) Relação 

perímetro / área 

Círculo 

Campo 

agrícola 

Vegetação 

natural 



• Identificar propriedades espaciais para determinar padrões 

– Tendo sempre em conta a localização das propriedades espaciais 

– Propriedades tipicamente analisadas: 

• Gradiente espacial: tendência de evolução das propriedades no espaço 

• Autocorrelação espacial: similaridade de atributos com os pixeis vizinhos 

• “Outliers”: valores que diferem significativamente da média regional 

• Dispersão: diferença entre os valores locais e a média regional 

• Baseado em métodos visuais ou estatísticos 

• Apenas alguns softwares de SIGs possuem ferramentas para 
análise exploratória 

Análise exploratória de dados 

espaciais 



Altimetria 

Altitude (m) 

1000 

0 

500 

Estatísticas locais 

3 

150 

50 

Desvio padrão (m) 

100 

Desvio padrão da altimetria 

(distância de 10 Km) 



Estatísticas regionais 

Dispersão espacial da precipitação 

(valor local / média regional) 

Média nacional 

(943 mm/ano) 
Média (583 mm/ano) 

Precipitação 

(mm) 

1000 

0 

500 

Precipitação anual 

< 50 % 

50 – 75 % 

75 – 100 % 

100 – 125 % 

125 – 150 % 

150 – 175 % 

> 175 % 

Relação com a média 

854mm 

146% 90% 



Problema típico de Análise 

Espacial 
• Quais as áreas mais aptas para algo? 

Altimetria 

Altitude (m) 

1000 

0 

500 

Barro 

Calcário 

Mediterrânico 

Esquelético 

Salino 

Tipo de solo 

Precipitação 

anual  

Precipitação 

(mm) 
1000 

0 

500 

Solos  
Áreas de Risco 

Deslizamentos 



Índice de Hidrologia do Solo 

Tipo de Solo 

30 

50 

100 

150 

180 

Água disponível 

para a vegetação 

(mm) 

Reclassificação 

Capacidade 

hídrica do solo 

Reclassificação 

[maior aptidão] 3 (> 140 mm) 

 [aptidão média] 2 (< 140 mm) 

 [menor aptidão] 1 (< 70 mm) 

Classe de 

aptidão agrícola 

Índice do solo para 

aptidão agrícola 

(reais) 

(classes nominais) 



Índice Climático 

Precipitação anual (P) 

Necessidades 

hídricas anuais da 

vegetação (ETP) 

Índice de aridez 

para a vegetação 

Divisão Reclassificação 

Índice climático de 

aptidão agrícola 

[maior aptidão] 3 (clima húmido) 

[aptidão média] 2 (clima de transição) 

[menor aptidão] 1 (clima árido) 

Classe de 

aptidão agrícola 

(classes nominais) 



Índice Topográfico 

Altimetria Declives 

Reclassificação Declives 

[maior aptidão]  3 (< 5 %) 

 [aptidão média] 2 (< 15 %) 

 [menor aptidão] 1 (> 15 %) 

Classe de 

aptidão agrícola 

Índice topográfico de 

aptidão agrícola 

(classes nominais) 



Índice de Aptidão Agrícola 

Hidrologia do 

solo 

Índice de aptidão 

agrícola 

Clima 

Topografia 

Adição 

9 

3 

7 

Aptidão agrícola 

5 

Classes de aptidão 

agrícola 



PROJETO FINAL 
1. Definir um fenômeno a estudar; 

2. Escolher uma área de estudos (com dados disponíveis é muito melhor); 

3. Caso necessário georeferenciar os dados; 

4. Caso necessário reprojetar para compatibilizar os dados espaciais obtidos; 

5. Usem filtros e álgebra de mapas para selecionar e explicitar dados de interesse; 

6. Usem ferramentas de geoprocessamento para cortar, unir, agregar, separar..e outros; 

7. Se possível identificar padrões do fenômeno investigado através de uma análise exploratória dos dados 

obtidos; 

8. Definir um índice para representar o fenômeno a ser compreendido; 

9. Gerar Mapas Temáticos acerca do fenômeno estudado (Mapas são figuras, mas nem toda figura é um mapa. 

Para ser mapa tem que ter formato, escala, carimbo, coordenadas, orientação legenda temática, convenções 

cartográficas, referências cartográficas, fonte dos dados, identificação, título, data e mapa de localização; 

10. Apresentar o projeto em sig onde foram realizadas as operações de geoprocessamento, assim como todas as 

fontes de dados, inputs e outputs; 

11. Escrever um breve artigo que demonstre o estudo realizado, definindo, caracterizando e justificando a área de 

estudos escolhida, o fenômeno investigado e os resultados obtidos, usar o guia de normatização da UFC para o 

formato do artigo e inserir os mapas temáticos usados e produzidos no projeto; 

 

O artigo deve ser composto de no mínimo 4 e no máximo 8 páginas, com as seguintes partes: resumo, 

contextualização(breve revisão bibliográfica sobre o assunto investigado), objetivos, materiais e método, apresentação 

e análise de resultados, conclusões e referências bibliográficas. 

 

Sugestões: Exercitem sua capacidade de síntese, ampliem seus vocabulários(não repitam palavras no mesmo 

parágrafo, cuidem das regras gramaticais, releiam para identificar erros de ortografia, pontuação e acentuação, 

formatem de acordo com o padrão sugerido pela UFC, citem autores consultados ou estarão cometendo um crime 

(plágio), usem todo o conhecimento aprendido e exercitado durante o semestre para produzir mais conhecimento. 

 



• Simulação de fenómenos com uma componente espacial explícita 

– Modelo: simulação da realidade através de métodos matemáticos, 
estatísticos ou computacionais; 

• Usa-se para estimar informação difícil de medir no campo ou de 
calcular com álgebra de mapas 

Modelagem Espacial 

Exemplo: Modelo MEFIDIS 

Simula a hidrologia e erosão 

Altimetria 

Uso de Solo 

Tipo de Solo 

Precipitação 

MODELO 

Altura de 

Água 

Perda de 

Solo 

Dados de entrada 

Dados de saída 



• Análise de uma área em formato raster 

– 1. Discretização 

• Estima as propriedades de um pixel em 
função dos seus atributos 

– 2. Simulação 

• Hidrologia = f (declive, solo) 

• Erosão = f (hidrologia, declive, solo, 
coberto vegetal) 

• Estima as propriedades de um pixel em 
função dos atributos da vizinhança 

– 3. Distribuição 

• A água e os sedimentos soltos por erosão 
movem-se na direcção da inclinação maior 

Modelagem Espacial 

Discretização 

Simulação 

Distribuição 

1. 

2. 

3. 

f(x,y) 
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Modelagem Espacial 

0,1 – 1 

1 – 10 

> 10 

Perda de solo (ton/ha) 

Altimetria Uso de Solo 

Tipo de Solo 

Precipitação 

(durante uma tempestade) 

MODELO 

Erosão do solo 

(no fim de uma tempestade) 



Modelagem Espacial 

• SIG + Técnicas Emergentes 



SIG + Neural Networks 


