
    Algebra (essencial) 

• Domínio- oferece um conjunto de valores, 

• Relações - selecionam valores, 

• Operações - produzem valores, 

• Expressões - descrevem as operações e relações, 

seguindo regras gramaticais 



    

• Dividem um domínio em  subconjuntos 

distintos (classes).  
 

ex:  igualdade,  semelhança, equivalência, 

ordem, proximidade  … 

 

resultados e relações podem ser representados 

por mapas, tabelas, planilhas … 

 

Relações 



    

Operações 

Aritméticas 

• Produzem números a partir de números, variáveis e 
operadores aritméticos 

    { +, * } 

 

Booleanas 

• Produzem valores binários  
    {0, 1} , {T, F}, {sim, não} … 

 a partir de comparadores relacionais 
    ( .<, <=, >, >=, ==, !=.). 

 e operadores lógicos 
    { ||, &&, !} 

 



    

 

Booleanas : 

• Valores resultam de comparações baseadas alguma 
relação entre valores de um domínio qualquer: 

A > B   ?   0 : 1; 

A == B   ?   1 : 0; 

 

 Podem ser combinadas através dos  operadores 
Booleanos (ou lógicos): 

‘&&’, ‘||’ 

 

A > B  &&  B < C || C == D 

A > B  && ( D != F || F == “floresta” )  

 

 

Operações  



    

• Compoem as sentenças de uma linguagem 

 a partir de regras gramaticais 

 

 <expressão> : :  <valor>     |  

    <variável>     | 

     <expressão>  ‘+’  <expressão>  | 

     <expressão>  ‘*’  <expressão>  | 

     <expressão> ‘==‘  <expressão> | 

     <expressão>  ‘>= ‘  <expressão> | 

    <expressão>  ‘<=‘  <expressão> | 

     (  <expressão> ) 

Expressões 



    

• Compoem as sentenças de uma linguagem 

 a partir de regras gramaticais 

 

 Alti + 200  : :          Alti     | 

            200    | 

             Alti          ‘+’         200  | 

     <expressão>  ‘*’  <expressão>  | 

     <expressão> ‘==‘  <expressão> | 

     <expressão>  ‘>= ‘  <expressão> | 

    <expressão>  ‘<=‘  <expressão> | 

     (  <expressão> ) 

 

 

 

Expressões 



    

Modelagem Cartográfica 

– Tecnica que combina camadas de mapas 

georeferenciados em um mesmo sistema 

cartográfico. 

 

– realiza operações (manuais) conhecidas como 

“overlay de mapas” 

  

‘Intercessão’, ‘união’, ‘complemento’, ‘merge’, 

‘clip’, ‘clump’ … 



    

Álgebra de Mapas 

– Realiza a modelagem cartográfica em um 
ambiente computacional. 

 

– Mapas são (em geral) representados 
matricialmente, (“raster”),  

 

– Cada local de uma área de estudo é 
caracterizado por sequencias de operações 

 sobre uma base cartográfica digital 



    

Álgebra de Mapas 

– Área de estudo é representada por camadas 

de mapas (planos de informção) 

 

– Associados a variáveis nas expressões da 

linguagem; 

 

– Novos planos resultam de operações sobre 

planos existentes; 

 



    

Álgebra de Mapas 

– Conjuntos de um ou mais valores locais são 

selecionados de diferentes planos envolvidos 

numa operação 

 

– Dependendo da maneira como é feita essa 

seleção, as operações podem ser 

classificadas em: 

Locais, Focais e Zonais 

 



    

Operações Locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = A==B && B != C ? C : D; 

 

• Para caracterizar cada local, apenas os valores 
associados ao mesmo local pelos planos 
envolvidos, são selecionados 



    

Red  Near Infrared  Vegetation Index 

Green 

Leaves 

Yellow 

Leaf 

Aritmética local: 
Índices de vegetação 

NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED) 

 

NIR: propriedades estruturais da folha; 

RED: absorção de radiação pela clorofila. 



    

{ 

//Declarações de variáveis 

  

  

//Inicializações 

  

  

  

//Operações 

  

} 

Estrutura de programa em LEGAL 



    

{ 

//Declarações de variáveis 

 Imagem red, nir ("Imagem_TM"); 

 Numerico ndvi (“Grades"); 

//Inicializações 

 red= Recupere(Nome="TM_3"); 

 nir= Recupere(Nome="TM_4"); 

 ndvi= Novo(Nome="NDVI", ResX=30, ResY=30); 

//Operações 

 ndvi = (nir - red)/(nir + red); 

} 

Índices de vegetação em LEGAL 



    

{ 

//Declarações 

 Imagem red, nir, ndvi ("Imagem_TM"); 

 

//Inicializações 

 red= Recupere(Nome="TM_3"); 

 nir= Recupere(Nome="TM_4"); 

 ndvi= Novo(Nome="NDVI", ResX=30, ResY=30); 

//Operações 

 ndvi = 127 * (nir - red)/(nir + red) + 128; 

} 

Índices de vegetação em LEGAL 



    

Editando em Legal - NDVI 



    

Editando em Legal - NDVI 



    

Editando em Legal - NDVI 



    

Editando em Legal - NDVI 



    

Editando em Legal - NDVI 



    

Editando em Legal - NDVI 



    

Editando em Legal - NDVI 



    

Editando em Legal - NDVI 



    

Editando em Legal - NDVI 



    

• Sintaxe:  

resultado = <booleana> ? <caso_sim> : 

<caso_não> ; 
  

– A resposta a uma “pergunta” (expressão booleana ) 

define qual expressão será usada para determinar a 

variável resultado. 

 

• ex:  

recorte = (uso == “cerrado” && ndvi > 64) ?  spot : tm5; 

 

Operações Condicionais 



    

Operações Condicionais 



    

   Atribuição condicional 
{ 

Tematico uso (“Uso_Terra”), solo(“Solos”), apti (“Aptidão”); 

Numerico decl(“Declividade”); 

 

uso = Recupere (Nome= “Mapa_uso”); 

solo = Recupere (Nome= “Mapa_Solos”); 

decl = Recupere (Nome = “Mapa_declividade”); 

apti = Novo(Nome=“aptidao_urbana”,ResX=30,ResY=30,Escala=25000); 

 

apti =  

  decl > 5 || solo == “Hidromorfico” || uso == “Urbana” ? “baixa”  :  

  decl >=2 && decl <5 && solo == “Podzolico” ? “media”  :  

  solo == “Latossolo” && decl < 2 && uso != “Urbano” “boa”  :  apti ; 

}; 

} 

Operações Condicionais 



    

   Comando Atribua 
{ 

Tematico uso (“Uso_Terra”), solo(“Solos”), apti (“Aptidão”); 

Numerico decl(“Declividade”); 

 

uso = Recupere (Nome= “Mapa_uso”); 

solo = Recupere (Nome= “Mapa_Solos”); 

decl = Recupere (Nome = “Mapa_declividade”); 

apti = Novo(Nome=“aptidao_urbana”,ResX=30,ResY=30,Escala=25000); 

 

apti = Atribua  { 

  “baixa”  :    decl > 5 || solo == “Hidromorfico” || uso == “Urbana”, 

  “media”  :   decl >=2 && decl <5 && solo == “Podzolico”, 

  “boa”  :     solo == “Latossolo” && decl < 2 && uso != “Urbano” 

}; 

} 

Operações Condicionais 



    

Mapa de Aptidão 



    

Mapa de Aptidão 



    

Mapa de Aptidão 



    

Mapa de Aptidão 



    Interpolação e Agregação  

• Diferenças de resolução entre mapas são 
compatibilizadas através de interpolação: 

 

Vizinho mais próximo, Bilinear … 
 

• Mas tambem podem ser exploradas atraves de 
agregação por: 

 

Maioria, Media, Mediana, Maximo … 



    Agregação  

 

{ 

Imagem red, nir, myi ("Imagem_ETM"); 

red= Recupere (Nome="B3"); //resoluçao 30x30 

nir= Recupere (Nome="B4"); //resolução 30x30 

myi= Novo (Nome="MYVI", ResX=300, ResY=300); 

myi= 127 * ((Maioria)nir - (Maioria)red) / ((Maioria)nir + 

(Maioria)red) +128; 

} 



    

Agregação 



    

Agregação – ruídos 



    

Agregação – ruídos 



    

Agregação – ruídos 



    

Agregação – ruídos 



    

Vizinhança 3x3 – ruídos 



    

Vizinhança 3x3 – ruídos 



    Comando Interativo While 

 

 

• Sintaxe:  

 While <booleana>  { 

  <expressão> ; 

  <expressão> ; 

  ... 

 } 
 



    Comando Interativo While 



    Vizinhanças em LEGAL 

• Uma maneira de realizar operações de 

vizinhança é através do envolvimento direto 

de cada local vizinho, como nas operações 

locais. 

 

• Cada vizinho é expresso em termos da 

distância ao foco dada pelo número de 

linhas e colunas. 

 

 



    

Operações de Vizinhança 

– Valores locais dependem de valores 

selecionados dos locais vizinhos 
 

  3x3, 5x5, 7x7 … 

 

– Os valores contidos numa vizinhança de cada 

local são sumarizados em um valor único: 
 

 Maioria, Media, Mediana, Maximo … 



    

i - 2 

 

i - 1 

 

     i 

 

i + 1 

 

i + 2 

j - 3     j - 2     j - 1      j      j + 1 

[0,0] 

 

Operacao envolvendo locais vizinhos 

segundo uma certa configuracao. 

 

grd [-2,  -2] + 

grd [-1,  -2] + grd [-1,  -1] + 

grd [ 0,  -2] + grd [ 0,  -1] + grd [0, 0] + 

grd [+1, -2] + grd [+1, -1] + 

grd [+2, -2] 

 

Vizinhanças em LEGAL 

[0,-1] 

[1,-1] 

[1,-1] 



    

Vizinhanças 

Mapa 

Selelção Vizinhanças 

NovoMapa = Maioria (Mapa  #  Vizinhanças); 



    

Vizinhanças  

2 

Tabuleiro Quarteirao 

Maioria(mapa # (Distancia() < 3)) 

Maioria(mapa # (1 < Distancia() < 3)) 

2 

Interação e Proximidade 



    
Vizinhanças em LEGAL 

med3 = Media((Distancia() < 1) # img); 

med93 = Media((1 < Distancia() < 4) # img); 

dev93 = (Media((1<(Distancia()< 4) # (img - med93)^2)); 

Det93 = log(dev93/dev3)+(dev3/dev93)+(med3-

med93)^2/dev93; 

imagem 

media 

desvio 

media 

media media media 

ex: deteção de alvos 



    
Vizinhanças em LEGAL 



    

Vizinhanças explícitas 

 

 

• Sintaxe:  

 Regiao reg ; 

  ... 

 reg = [-1,-1] [-1, 0] [-1, 1] 

        [ 0,-1] [ 0, 1] 

           [ 1,-1] [ 1, 0] [ 1, 1] ; 

  .... 

 resultado = Mediana ( reg # <expressao> ); 



    

Vizinhanças explícitas 



    

Operações Zonais 

 

 zonas  referencia 

resultado  = Sumario (referencia, zonas) 



    

Operações Zonais 

– Caracterizam cada local com base em regiões 
que os contém unicamente, as zonas. 

 

– Valores selecionados por zona são então 
sumariizados por estatísticas básicas como:  

 

Maioria, Média, Máximo, Mediana … 

 

– Uma operação zonal envolve dois argumentos: 
 

• Conjunto de zonas (partição) 

• Valores associados aos locais de uma área de 
estudo. 



    

Operações Zonais 

– Existem duas maneiras de definir um conjunto de 
zonas: 

 

• lista de expressões Booleanas envolvendo 
mapas em representação matricial,  

 

• Poligonos, linhas ou pontos associados a uma 
categoria de Objetos geográficos e 
representados vetorialmente em planos de 
informação do modelo Cadastral,  

 
 Aqui, a conexão entre representações matriciais e 

vetoriais, atraves dos modelos Objeto e Cadastral. 
entra em cena. 



    

• Sintaxe: 
 

<resultado> = OpZonal( <referência>, <zonas> ) ; 

 
• <resultado> é uma variável dos tipos Tematico, Numerico 

ou Imagem, tipicamente associa a planos matriciais,; ou 
uma combinação (variavel.”atributo”) envolvendo 
atributos de uma categoria de Objetos associados a uma 
variável do tipo Cadastral. 

• < referência> é uma variável (ou expressão) que fornece 
os valores a serem sumarizados para cada zona; 

• <zonas> são expressões para a seleção dos locais que 
ser”ao avaliados em <referencia> para posterior 
sumarização segundo o OpZonal. 

Operações Zonais 



    

Operações Zonais, Exemplos: 

• Os resultados podem ser mapas ou 
atributos de objetos cadastrais. 

 

 A média dos valores de indices de vegetação 
por classe de pedologia; 

 

 Media (ndvi, solo==“A”, solo==“B”, …);  
 

 A exposição predominante em cada quadra do 
Plano Piloto em Brasília. 

 

 Maioria (aspecto, quadra NoMapa quadras); 

 

  



    

Operações Zonais, Exemplos: 



    

Operações Zonais, Exemplos: 



    

Operações “Zonais” sobre Pontos 



     Espacialização de Atributos 

• Objetos associados a representações vetoriais do 

modelo Cadastral podem ser transformados em 

representações Matriciais, dos modelos Tematico e 

Numerico. 

 

– Sintaxe: 

variavel = Espacialze (obj.”atributo” NoMapa cad);  



    

Espacialização de Atributos 



    

Espacialização de Atributos 



    

Espacialização de Atributos 



    

Espacialização de Atributos 



    

• Pontos associados a objetos  podem ser 

contados e seus atributos escalares 

somados. 

– Sintaxe: 

var = PontosPorCela (obj NoMapa cad); 

var = AtributoPorCela (obj.”atributo” NoMapa cad);  

 

 Aqui, cada local é visto como uma cela que contém 

pontos associados a atributos. 

 

Pontos/Atributos por Cela 



    

Pontos/Atributos por Cela 



    

Pontos/Atributos por Cela 



    

Pontos/Atributos por Cela 



    

De volta às operações locais 

• A linguagem LEGAL oferece ainda operações baseadas 
em tabelas que definem mapeamentos  específicos entre 
categorias dos modelos Tematico e Numerico. 

 

• As tabelas correspondem a variáveis associadas aos 
tipos de operação (Fatiamento, Ponderacao e 
Reclassificacao)  

 

• Devem ser declaradas e instanciadas antes de seu uso 
em uma chamada explícita de função (Fatie, Pondere e 
Reclassifique) 



    

Fatiamento 

• Sintaxe 

 
Tabela Tab ( Fatiamento ); 

 

Tab = Novo (CategoriaFim = “Nome_de_categoria _tematica”, 
 

“cls_1” : [a1, b1] , 

“cls_2” : [a2, b2] , 

... 

“cls_n” : [an, bn] , 

 

• Agora o comando Fatie pode ser usado para produzir um resultado Tematico  para 
cada local, com base em uma variável (ou expressão) Numerica 

 

result = Fatie (grade, Tab) ; 



    

Ponderação 

• Sintaxe 

 
Tabela Tab ( Ponderacao ); 

 

Tab = Novo (CategoriaIni = “Nome_de_categoria _tematica”, 
 

V1 : “cls_1” , 

V2 : “cls_2” , 

... 

Vn : “cls_n] , 

 

• Agora o comando Pondere pode ser usado para produzir um resultado Numérico, 
para cada local, com base em uma variável (ou expressão) Temática 

 

result = Pondere (temas, Tab) ; 



    

Reclassificação 

• Sintaxe 

 
Tabela Tab ( Reclassificacao ); 

 

Tab = Novo (CategoriaIni = “Nome_de_categoria _tematica”, 

    CategoriaFim = “Nome_de_categoria _tematica”, 
 

“cat_1_cls_1” : “cat_2_cls1”, 

“cat_1_cls_2” : “cat_2_cl21”, 

;;; 

“cat_1_cls_n” : “cat_2_clsn” ) ; 

 

• Agora o comando Reclassifique pode ser usado para produzir um resultado Tematico  
para cada local, com base em uma variável (ou expressão) Tematica 

 

result = Reclassifique (temas, Tab) ; 



    

 

• Equação Universal de Perda de Solos 
 

 A EUPS (ou USLE), Equação Universal de Perda de 
Solos) foi desenvolvida nos EUA com base em dados 
de erosão de solo coletados por décadas (193x). 

 

 Tem sido usada para propósitos de planejamento e 
conservação no mundo inteiro para ajudar a 
implementar programas de conservação do solo. 

 

 Foi publicada como tecnologia completa em 1965 in 
USDA Agriculture Handbook 282, que foi 
posteriormente atualizada em 1978 in Agriculture 
Handbook 537. 

 

 

 

Alguns Exemplos de Aplicação 

http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/ad_hoc/36021500USLEDatabase/AH_282.pdf
http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/ad_hoc/36021500USLEDatabase/AH_537.pdf
http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/ad_hoc/36021500USLEDatabase/AH_537.pdf


    

• Fatores determinantes da erosão 
    

– Fatores naturais: 

Características da chuva   (R) 

Características do solo   (K) 

Características da encosta   (L*S) 

– Fatores antropicos: 

Uso e Manejo (cobertura)   (C) 

Práticas conservacionibtas   (P) 

 

 O produto desses fatores quantificados , resulta no 
indice USLE para cada local : 

  

 USLE = R * K * L * S * C ; 

Equação Universal de Perda de Solo 



    

• Fatores determinantes da erosão 

 
Chuva: 

 
– A energia cinética das gotas de chuva que caem sobre um hectare de terra 

corresponde aproximadamente à energia liberada por 50 toneladas de 
dinamite.  

 

– O potencial erosivo da chuva é representado por um índice numérico 
chamado de erosividade da chuva (fator R da Equação universal de Perda 
de Solo), o qual expressa a capacidade da chuva, esperada em dada 
localidade, de causar erosão em uma área sem proteção. 

 

– Além da energia cinética do impacto das gotas, a chuva é responsável 
direta pelo volume do escoamento superficial, o qual é são dependentes da 
intensidade, duração, freqüencia e outros parâmetros. 

 
 

Equação Universal de Perda de Solo 



    

• Fatores determinantes da erosão 

  

Solo: 

 
– Quanto menor for a estabilidade dos agregados do solo e a 

capacidade de infiltração de água nele, mais susceptível 
será esse solo à erosão.  

 

– A baixa capacidade de infiltração da água em um solo torna-
o mais propenso ao escoamento superficial e, 
conseqüentemente, ao transporte dos sedimentos. 

 

– Solos ricos em silte e areia e pobres em matéria orgânica 
são muito propensos ao processo erosivo, em razão da 
pequena resistência que oferecem ao desprendimento de 
partículas durante a precipitação.  

 

 
 

Equação Universal de Perda de Solo 



    

• Fatores determinantes da erosão 

  

Solo: 

 

– A susceptibilidade do solo à erosão é representada por 
um fator chamado de erodibilidade do solo, o qual 
refere-se às características intrínsecas de cada solo, 
que torna alguns mais facilmente erodíveis que outros, 
mesmo que as condições de chuva, vegetação e 
manejo sejam as mesma  

 

– A erodibilidade do solo (fator K da Equação universal 
de Perda de Solo) é dependente de vários fatores, tais 
como: textura, estrutura, matéria orgânica, óxidos e 
hidróxidos de Fe e Al do solo 

 
 

Equação Universal de Perda de Solo 



    

• Fatores determinantes da erosão 

  

Características da encosta : 

 

– O relevo da encosta exerce forte influência 
sobre a erosão do solo, sendo representado 
pelo comprimento, declive e forma da encosta.  

 

– Na USLE (Equação Universal de Perda de 
Solo), os efeitos combinados do comprimento 
da encosta (L) juntamente com o declive (S) 
são representados por um índice LS. 

Equação Universal de Perda de Solo 



    

• Fatores determinantes da erosão 

  

Características da encosta : 

 

– O tamanho e a quantidade de material em suspensão no 
escoamento superficial dependem da velocidade e do volume com 
que ele ocorre, os quais são é dependente do L e S da encosta 

 

– O L e S são considerados parâmetros fundamentais para o estudo 
e as recomendações de práticas para o controle da erosão (por 
exemplo, terraceamento, cultivo em faixas, cordões de vegetação, 
dentre outros). 

 

– Quanto à forma da encosta, a erosão aumenta da forma convexa 
para a côncava, devido a concentração do escoamento, 
principalmente no terço inferior da encosta. 

 
 

Equação Universal de Perda de Solo 



    

• Fatores determinantes da erosão 

  

Uso e manejo do solo: 

 

– Quanto mais protegida, pela cobertura vegetal, estiver a superfície 
do solo contra a ação da chuva, menor será a propensão do solo à 
erosão  

 

– Além de aumentar a quantidade de água interceptada, a vegetação 
amortece a energia de impacto das gotas de chuva, reduzindo a 
destruição dos agregados, a obstrução dos poros e o selamento 
superficial do solo.. 
 

– A cobertura vegetal na superfície do solo (fator C da Equação 
universal de Perda de Solo) também reduz a velocidade do 
escoamento superficial pelo aumento da rugosidade hidráulica do 
seu percurs.o. 

 
 

 
 

Equação Universal de Perda de Solo 



    

• Fatores determinantes da erosão 

  

Uso e manejo do solo: 

 

– A retirada da cobertura vegetal de um solo e a conseqüente 
incidência direta da radiação solar sobre a sua superfície podem 
causar a destruição acelerada da matéria orgânica e dos 
microrganismos presentes no solo.  
 

– O preparo intensivo do solo favorece a destruição de seus 
agregados e, conseqüentemente, a propensão de selamento da 
superfície, favorecendo o escoamento superficial e a perda de solo. 
 

– Os manejos do solo favoráveis ao controle da erosão são aquelas 
que melhoram a capacidade de infiltração da água, reduzem a 
desestruturação de agregados e diminuem o impacto das gotas da 
chuva sobre o solo. 

 
 

 
 

Equação Universal de Perda de Solo 



    

•  O programa a seguir tem como entrada os planos 

 Tematicos :  

  “Fator_R”, “Fator_K”, “Fator_L”, “Fator_S”, 

 “Fator_C”. 

• A partir deles serão geradas os planos Numericos :  

•  “R_pond”, “K_pond”, “L_pond”, “S_pond”, 

 “C_pond”. 

  cujos  valores são atribuidos a partir da 

 Ponderação dos planos anteriores à partir de 

 tabelas adequadas 

• O produto desses planos determinar o plano 

 resultado final: “USLE”. 

Cálculo da USLE 



    Cálculo da USLE 



    Cálculo da USLE 



    Cálculo da USLE 



    Cálculo da USLE 



    Cálculo da USLE 



    Cálculo da USLE 



    

Conclusões 

 
• Essencialmente existem tres momentos na análise através da 

álgebra de mapas: 
 
– Definir maneiras de selecionar as regiões envolvidas no 

problema  
– Definir maneiras de sumarizar novos valores locais com base 

nos valores associados aos locais de cada região selecionada; 
– Definir maneiras de equacionar esses novos valores, de modo 

a produzir um resultado final para cada local da área de 
estudo. 

 
• Vale observar que no caso de operações locais a as regiões 

envolvidas tem apenas um local e qualquer sumário aqui é 
equivalente. 
 
 



    

Tema para exercício 

 

• Observe que no programa descrito anteriormente, uma das 
tabelas de ponderação armazena apenas um ítem. Isso implica 
na criação de um mapa Tematico com apenas uma classe 
temática e uma grade Numerica com apenas um valor contante. 

 

• Observe ainda que outro mapa Tematico e grade Numerica são 
gerados para representar os dados de declividade envolvidos. 

 

• Que tal então evitar a geração de 4 representações usadas 
para o Fator_R e R_pond, bem como para os dados de 
Declividade e Faixas_Declividade. ? 
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