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The Algebric Language for Geoprocessing – Legal, developed under SPRING (GIS developed 
by www.dpi.inpe.br) is one of the tools used by PRODES project to obtain maps which are used 
to estimate the extension of Amazonian deforestation and also the annual rate. The methodology 
adopted by PRODES consists basically of image geo-referencing and image processing of a 
collection of images, every year. The image processing phase finishes with segmentation and 
classification. The resulting images are then submitted to a photo-interpreter who is responsible 
for mapping the classes obtained by the classification to thematic classes which will discriminate 
annual deforestation, forest, clouds, hydrograph and non-forest. These thematic maps and some 
other maps from the previous year will be manipulated by which is called Algebra of Maps 
where thematic maps are used in algebraic expressions describing rules and conditions involved 
in the evaluation and evolution of the deforestation process defined by the methodology 
PRODES. The LEGAL language implements the functionality of Algebra of Maps and allows 
the user to define a set of expressions, usually referred to by script or program, which will 
represent the rules and conditions involved in the process. Four programs will be used to 
generate all information layers (or simply infolayers to use SPRING jargon) used to estimate the 
rate of deforestation. The main goal of this work is to show how Algebra of Maps, through 
LEGAL language, can be used to automate part of PRODES methodology. Also it will be 
showed the results obtained during the test phase of these programs, and the process used to 
generate test cases. The four infolayers generated for year 2004 are used not only to extract the 
information of annual deforestation rate, cumulative area and repetitive occurrence of clouds but 
also to optimising the segmentation and classification for the next year by masking areas which 
will not affect the estimation of deforestation. Some enhancements to the model adopted are 
proposed with basis on language facilities also available (or to be developed) in LEGAL in order 
to easy the task of entering name and parameter variations to occur yearly in PRODES 
methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 

A metodologia PRODES consiste basicamente no geo-referenciamento de imagens e na 
aplicação de funções de processamento de imagens, tais como Modelo Linear de Mistura 
Espectral, Segmentação e Classificação [1]. Após a classificação, o foto-interprete responsável 
edita, quando houver necessidade, e faz o mapeamento para as classes temáticas definidas no 
modelo de dados do SPRING.   
 



O primeiro PRODES digital foi feito com imagens de 1997 [2] e anualmente a partir de 2000. 
Num processo de reestruturação do projeto foi decidido fazer uma revisão nos mapas gerados 
anteriormente. Foi detectado que informações de rios, não-floresta e desmatamento 
desapareceram de um ano para outro. Ao analisarmos os possíveis motivos, foi detectado que a 
ocorrência de nuvens era um dos problemas – que ao cobrir essas áreas destruía o trabalho do 
foto-interprete realizado no ano anterior.  
Uma das motivações deste trabalho surgiu da necessidade de correção de alguns mapas onde  
informações foram perdidas de um ano para outro (veja Figura 1) e da necessidade de 
padronização e abrangência das regras usadas para gerar os 233 mapas após a fase de 
classificação e mapeamento pelo foto-interprete. A Figura 2 ilustra a falta de padronização das 
legendas. Um dos objetivos dessa revisão foi estabelecer uma rotina operacional que pudesse ser 
repetida ano a ano, facilitando assim o trabalho dos operadores e auditores. 
 

 

Figura 1 – Informações perdidas de um ano para outro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Exemplos de Legendas de mapas – diferentes ano a ano 
 
Afora a classificação e a foto-interpretação, muitos resultados finais e intermediários vêm do 
processo de modelagem baseado em álgebra de mapas, introduzido por Dana Tomlin [3] e logo 
incorporado pela maioria dos fabricantes de ferramentas GIS. Talvez a primeira implementação 
comercial de álgebra de mapas o INGRID, posteriormente referido por GRID do ArcInfo, 
começou a ser produzido pela ESRI nessa época. Softwares como o IDRISI pode-se dizer que 
são totalmente fundamentados no conceito de álgebra de mapas, assim como o IDL e ERDAS. A 
LEGAL, “Linguagem Espacial de Geo-processamento Algébrico”, teve suas primeiras versões 



lançadas em meados dos anos 90 [4] e [5] Desde então tem-se mostrado uma ferramenta de 
grande utilidade para modelagem espacial sob o ambiente GIS SPRING. Outros exemplos de 
aplicação de LEGAL podem ser apreciados em [5], [6] e [7].  
 
A LEGAL foi implementada com base no modelo de dados do SPRING sob o qual dados 
espaciais podem ser associados aos tipos “Tematico”, “Numérico”, “Imagem”, “Cadastral”, 
“Rede” e “Objeto”. Assim como na álgebra convencional matemática são definidas operações e 
funções que atuam sobre constantes e variáveis que representam números, em uma álgebra de 
mapas são definidas operações e funções cujos argumentos representam imagens, grades 
numéricas, mapas temáticos etc, que podem através da linguagem se traduzir em expressões 
similares às expressões algébricas matemáticas. Em função de sua área de atuação as operações e 
funções de uma álgebra de mapas podem ser classificadas em operações locais, operações de 
vizinhança e operações zonais. As locais permitem caracterizar cada local (cela, pixel) de uma 
área de estudo em função de valores associados ao mesmo local em diferentes planos que podem 
ainda ser de diferentes tipos. As operações de vizinhança caracterizam locais em função de 
valores associados a um conjunto de locais vizinhos através de estatísticas como “média”, 
“maioria” etc. As operações zonais permitem a caracterização de cada local também com base 
em estatísticas ou alguma outra forma de sumarização, agora aplicada sobre regiões mais 
extensas dadas por alguma forma de zoneamento da área de estudo representada por um ou mais 
representações de dados. 
 
Originalmente as operações de álgebra de mapas partiam de representações matriciais de dados, 
embora na maioria das implementações existentes já existe uma tendência a envolver também 
representações vetoriais associadas a atributos representados em tabelas de algum SGDB, em 
particular as operações zonais permitem uma forte integração entre dados de objetos cadastrais 
(vetoriais) e dados matriciais de diferentes tipos [6]. 
 
A metodologia do PRODES envolve apenas operações locais em LEGAL aplicadas com base em 
representações temáticas de dados. O detalhamento de classes temáticas ao longo do processo irá 
evidenciar os diversos tipos de cobertura e uso envolvidos no estudo do desflorestamento 
amazônico. A quantificação de áreas relativas a essas classes temáticas, também obtida através 
do ambiente SPRING, fornece os elementos para a fase final do PRODES que, com base em 
hipóteses analíticas e/ou estatísticas irá determinar a taxa de desmatamento anual além de muitos 
outros resultados que podem ser obtidos através do uso de planilhas eletrônicas e sistemas 
convencionais de banco de dados. 
 
As próximas sessões mostram a padronização de nomes, as regras envolvidas nos cruzamentos, e 
os programas LEGAIS que convertem essas regras em comandos – padronizando assim todo o 
procedimento executado para as 233 cenas anualmente. 

2. PADRONIZAÇÃO DE CATEGORIAS E CLASSES  

Na modelagem de dados do SPRING os nomes de categorias e classes temáticas foram definidos 
genericamente e serão usados para o processamento de todos os anos, sendo que a cada ano 
apenas duas classes devem ser incluídas para refletir o ano em estudo. Os Planos de Informação 
carregam no nome o ano em estudo. Por exemplo: classif_final2004_FIM, extensao2004, 
nuvens2004. As tabelas abaixo mostram as categorias e as classes necessárias ao processamento 
do ano 2004 – as classes definem a legenda dos mapas. As classes em vermelho devem ser 
criadas antes de processar o ano 2004. Fica fácil intuir quais classes serão necessárias ao 
processamento do ano 2005.  
  
 
 
 



Categoria extensão_NOVO/classes Descrição  (desde 1997) 
floresta_total Total observado  
não_floresta_total Total observado 
não_floresta2_total Total observado 
hidrografia_total Total observado 
desmatametno_total Total   acumulado até o ano  
area_nao_sensoriada  Área não sensoriada até agora  
 
 
Categoria Cartatema_NOVO/classes Descrição  (base de processamento 1997) 
floresta Floresta restante 
Não_floresta Não floresta mapeada no ano 
Não_floresta2 Não floresta2 mapeada o ano 
hidrografia Hidrografia mapeada no ano 
nuvem Nuvem mapeada no ano 
problema Detecta não_floresta sobre área não sensoriada 
Desmatametno_total Acumulado ate o ano anterior 
desmatamento Desmatamento sobre floresta no ano anterior 
dsf_nv_01 Desmatamento sobre nuvem por 1 ano 
dsf_nv_02 Desmatamento sobre nuvem por 2 anos 
dsf_nv_03 Desmatamento sobre nuvem por 3 anos 
dsf_nv_04 Desmatamento sobre nuvem por 4 anos 
dsf_nv_05 Desmatamento sobre nuvem por 5 anos 
dsf_nv_06 Desmatamento sobre nuvem por 6 anos 
dsf_nv_07 (criar -2004) Desmatamento sobre nuvem por 7 anos (1997-

2004) 
 
Categoria nuvens/classes Descrição –nuvens acumuladas desde 1997 
nv_01 Nuvem por 1 ano     
nv_02 Nuvem por 2 anos  
nv_03 Nuvem por 3 anos  
nv_04 Nuvem por 4 anos  
nv_05 Nuvem por 5 anos  
nv_06 Nuvem por 6 anos  
nv_07 Nuvem por 7 anos  
nv_08 (criar – 2004)  Nuvem por  8 anos (1997-2004) 
 
3. REGRAS DE CRUZAMENTO 
 
A tabela abaixo mostra todas as regras definidas para o cruzamento do mapa do ano (obtido por  
classificação e mapeado para classes) com os dados já processados nos anos anteriores. Como 
exemplo será considerado o ano de processamento 2004 (PI= classif_final2004), usando-se 
extensao_2003 e nuvens2003. O PI extensão_2003 define a extensão da área de desmatamento 
até o ano 2003 e as áreas de hidrografia e não-floresta observadas e mapeadas até o ano 2003. 



Essas áreas não devem mudar no ano seguinte e isto define uma regra para o processamento do 
ano seguinte.  
 
O PI de nuvens2003 define as áreas de nuvens observadas e sobrepostas à ocorrência  de nuvens 
nos anos anteriores. Este PI é usado para distribuir o desmatamento observado em 2004 que 
cruza com nuvens observadas nos anos anteriores. Por exemplo, se uma área de desmatamento 
observada em 2004 cobre uma área de nuvens acumuladas por 2 anos no PI nuvens2003, este 
desmatamento será computado como um desmatamento distribuído por 3 anos – ano em que foi 
observado  mais os anos em que não foi possível observar a área pela ocorrência de nuvens. 
 
 
Para ler a tabela use a seguinte legenda:  
A – aceita Classif_final2004  
E - recupera da Extensão_2003 
D* – distribui desmatamtento sobre PI nuvens2003 
D** – distribui nuvens sobre nuvens2003 gerando PI nuvens2004 
Classe Problema:– evidencia problemas na  interpretação/edição, ou classe não_floresta sobre 
área_nao_sensoriada - auditoria.  
 

Resultado do cruzamento do PI classif_final2004  com extensão_2003 e nuvens2003 
     extensão_2003  
 
classif_final2004   

floresta_tot 
 

desmat-total 
 

Area_não_ 
Sensoriada 
 

Hidrografia_total Não_floresta 
_total 
 

Não-
floresta2_total

desmatamento  A E D (dsf_...) * E E E 
desmatamento_total - - - - - - 
floresta E E A E E E 
não_floresta E E  (Problema) E E E 
não_floresta2 A E A E E E 
hidrografia A A A E A A 
nuvem A  E D (nv_...)** E E E 

Distribui desmatamento sobre nuvens 2003 e acumula nuvem sobre nuvens2003 – gerando nuvens2004 
PI= nuvens2003                          nv_01 nv_02 nv_03 nv_04 nv_05 nv_06 
desmatamento *             dsf_nv_01 dsf_nv_02 dsf_nv_03 dsf_nv_04 dsf_nv_05 dsf_nv_06 
nuvem **  (2004)    nv_01          nv_02 nv_03 nv_04 nv_05 nv_06 nv_07 
 
3. LINGUAGEM LEGAL, PROGRAMAS E RESULTADOS 
 
Dados e resultados de um programa em LEGAL correspondem a planos de informação que são 
inicialmente associados a nomes de variáveis, que por sua vez devem ser associados a categorias 
específicas de algum tipo de dados previsto no modelo SPRING. Isso permite que programas 
sejam facilmente adaptados para o uso de diferentes dados. A partir daí, os planos de informação 
representados por variáveis a eles associadas serão envolvidos em expressões executáveis. O 
comando “Atribua” usado na maioria dos programas desenvolvidos para o PRODES, consiste de 
um recurso sintático para facilitar o agrupamento de listas de regras que irão definir as classes 
dos planos resultantes, de modo que cada local vai estar caracterizado por exatamente uma das 
regras implementadas. 
 



Como foi dito anteriormente, as expressões em uma linguagem de álgebra de mapas são 
similares às encontradas na matemática. No caso de dados representados por coleções de 
números (quanttativos), tais como as imagens e as grades numéricas, algumas expressões da 
linguagem são como que extensões de expressões algébricas envolvendo números. Por exemplo, 
a expressão 

ndvi = band4 – band3)/(band4 + band3); 
envolve os valores de cada local das imagens associadas às variáveis band4 e band3. Entretanto, 
quando se trata de dados associados a classes temáticas, que são grandezas tipicamente 
qualitativas, grande parte das operações matem´ticas deixam de fazer sentido. A abordagem 
algébrica mais adequada nesse caso é baseada em operações que representam comparações de 
valores de cada local em diferentes planos de informação, comumente referidas por operações 
booleanas. A principal finalidade dessas expressões é a de descrever condições que caracterizam 
a pertinência ou não de cada local a cada região de interesse numa área de estudo. Uma 
expressão tal como: 

veget == “forest” && slope >= 30 
 
define uma região bem específica à partir de um plano de vegetação e uma grade numérica de 
declividade; provavelmente o resultado de uma tal avaliação deverá ser representado por uma 
classe temática adequada em um plano resultante. Assim, as regras usadas para o PRODES são 
definidas por expressões que usam os operadores de comparação “==“ e “!=”, que avaliam se 
valores são iguais ou diferentes. Essas expressões de comparação podem ser combinados à partir 
dos operadores lógicos “||” e “&&”, que correspondem aos operadores “ou” e “e”. 
 
A fim de descrever as regras definidas no parágrafo anterior de maneira operacional para a 
caracterização das regiões associadas às diversas classes temáticas, são utilizadas, em 
combinação com o comando “Atribua”, expressões booleanas específicas. Cada expressão 
permite decidir em função do cruzamento de dados de anos anteriores com os dados de entrada 
para o ano vigente, a que classe deve ser associado cada local da área de estudo. 
 
O programa legal 1_Cartatema_2004, cruza o Plano de Informação classif_final2004 com os 
planos extensão_2003 e nuvens2003, implementando as regras descritas anteriormente e usando 
expressões booleanas através do comando “Atribua” em LEGAL. Três planos de informação são 
recuperados (comando “Recupere”) do banco de dados SPRING e associados a nomes de 
variáveis como “classif”, ”nuvens” e “extn”,  e um novo plano de informação (comando “Novo”) 
para armazenar o resultado é associado à variável “saída”. Observe que a saída gerada acima é 
usada como entrada nos programas seguintes. 
 
O programa legal 2_nuvens2004 gera o PI nuvens2004 através do cruzamento das nuvens 
classificadas no ano - e que não cobrem áreas já mapeadas de hidrografia, desmatamento e não 
floresta -,  com o PI de nuvens acumuladas até 2003. O programa 3_extensão_2004 agrupa as 
áreas observadas no ano com as áreas já observadas em extensao2003, gerando extensão_2004. 
O programa 4_mascara2004 agrupa as áreas de hidrografia, não-florestas e desmatamento, 
gerando uma mascara. Esta mascara abrange as áreas que não precisam ser consideradas na 
segmentação e classificação do ano seguinte, diminuindo assim  o tempo de processamento.  
 
{ 
Tematico classif,saida ("Cartatema_NOVO"); 
Tematico nuvens ("nuvens"); 
Tematico extn ("extensao_NOVO"); 
classif    = Recupere (Nome="classif_final2004"); 
nuvens   = Recupere (Nome=”nuvens2003"); 
extn       = Recupere (Nome="extensao_2003"); 



saida = Novo (Nome = "classif_final2004_FIM", ResX = 60, ResY=60, Escala =120000); 
 
saída = Atribua { 
 "hidrografia" : (extn.Classe=="hidrografia_total") || (classif.Classe=="hidrografia"), 
 "nao_floresta" : (extn.Classe=="nao_floresta_total"), 
 "problema":(classif.Classe=="nao_floresta") && (extn.Classe=="area_nao_sensoriada") , 
 "nao_floresta2" : (extn.Classe=="nao_floresta2_total") , 
 "nao_floresta2" : (classif.Classe=="nao_floresta2") &&  
            ((extn.Classe=="area_nao_sensoriada") || (extn.Classe=="floresta_total")), 
 "desmatamento_total" : (extn.Classe=="desmatamento_total"), 
 "floresta" : ((extn.Classe=="floresta_total") || (extn.Classe=="area_nao_sensoriada")) &&  
        ((classif.Classe!="desmatamento") && ( classif.Classe!="nuvem")),   
 "dsf_nv_06"   : (classif.Classe=="desmatamento") &&  
               (nuvens.Classe=="nv_06") && 
               (extn.Classe!="desmatamento_total"), 
 "dsf_nv_05" :  (classif.Classe=="desmatamento") &&  
              (nuvens.Classe=="nv_05") && 
              (extn.Classe!="desmatamento_total"), 
 "dsf_nv_02" : (classif.Classe=="desmatamento") &&  
                        (nuvens.Classe=="nv_02")   && 
                        (extn.Classe!="desmatamento_total"), 
 "dsf_nv_01" : (classif.Classe=="desmatamento") &&  
                        (nuvens.Classe=="nv_01") &&  
                        (extn.Classe!="desmatamento_total"), 
            "desmatamento": (classif.Classe=="desmatamento") && (extn.Classe=="floresta_total"), 
 "nuvem" : (classif.Classe=="nuvem") &&  
       ((extn.Classe=="floresta_total") || (extn.Classe=="area_nao_sensoriada")) 
        }; 
} 
Figura 3 – Programa Legal 1_Cartatema2004 
 
{ 
Tematico nuvemAcum, saida("nuvens"); 
Tematico classif ("Cartatema_NOVO"); 
classif   = Recupere (Nome="classif_final2004_FIM");  
nuvemAcum = Recupere (Nome="nuvens2003"); 
saida = Novo (Nome = "nuvens2004", ResX = 60, ResY=60, Escala =120000); 
saida = Atribua  { 
     "nv_07":(classif.Classe=="nuvem")&&(nuvemAcum.Classe=="nv_06"), //03/02/01/00(99;98)/97 
     "nv_06":(classif.Classe=="nuvem")&&(nuvemAcum.Classe=="nv_05"),    //03/02/01/00(99;98) 
     "nv_03" : (classif.Classe =="nuvem") && (nuvemAcum.Classe=="nv_02"),   //03/02/01 
     "nv_02" : (classif.Classe =="nuvem") && (nuvemAcum.Classe=="nv_01"),   //03/02 
     "nv_01" : (classif.Classe =="nuvem")                //03   
}}; 
Figura 4 – Programa Legal 2_nuvens2004 



 
{  
Tematico classif  ("Cartatema_NOVO"); 
Tematico extensao, saida ("extensao_NOVO"); 
Tematico nuvens  ("nuvens"); 
classif  = Recupere (Nome="classif_final2004_FIM");   
extensao = Recupere (Nome="extensao_2003"); 
saida = Novo (Nome = "extensao_2004", ResX = 60, ResY=60, Escala = 120000); 
saida = Atribua (CategoriaFim ="extensao_NOVO") 
 { 
 "area_nao_sensoriada" : classif.Classe == "nuvem" , 
           "desmatamento_total":(classif.Classe=="desmatamento_total") ||  
    (extensao.Classe =="desmatamento_total") || 
              (classif.Classe=="desmatamento")  ||  
              (classif.Classe=="dsf_nv_06") || 
               (classif.Classe=="dsf_nv_05") || 
                 (classif.Classe=="dsf_nv_02") || 
              (classif.Classe=="dsf_nv_01") , 
 "hidrografia_total":(classif.Classe=="hidrografia")|| 
                                           (extensao.Classe=="hidrografia_total"), 
 "nao_floresta2_total" : (classif.Classe=="nao_floresta2")|| 
     (extensao.Classe=="nao_floresta2_total"),  
           "nao_floresta_total"  : (classif.Classe =="nao_floresta") || 
    (extensao.Classe=="nao_floresta_total"), 
 "floresta_total"         : (classif.Classe =="floresta") || (extensao.Classe=="floresta_total") 
 }; 
} 
 
Figura 5 – Programa Legal 3_extensao2004 
{ 
Tematico extn, saiMasc ( "extensao_NOVO" ); 
extn         = Recupere ( Nome = "extensao_2004"); 
saiMasc = Novo (Nome = "mascara_2004", ResX = 60, ResY=60, Escala = 120000); 
saiMasc = Atribua ( CategoriaFim = "extensao_NOVO" ) 
  { 
   "mascara" : (extn.Classe == "nao_floresta_total") ||    
          (extn.Classe == "nao_floresta2_total") || 
                     (extn.Classe == "desmatamento_total") || 
                      (extn.Classe == "hidrografia_total") 
  }; 
} 
Figura 6 – Programa Legal 4_mascara2004 
 
Os programas acima foram submetidos a testes para todas as regras definidas. Alguns dos 
resultados podem ser observados nas figuras abaixo e nas respectivas legendas. Observe que os 



polígonos foram editados manualmente para gerar os cruzamentos desejados e testar 
efetivamente os programas. A Figura 7 mostra  os PI´s e legendas envolvidos no programa Legal 
1, A Figura 8 mostra nuvens2003 acopladas à classificação 2004 e o resultado distribuído. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 – Resultado do Legal 1_Cartatema  



 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Detalhe do resultado do cruzamento  – distribui desmatamento sobre nuvens 
 
 
4. CONCLUSÕES  
 
A seqüência de programas definida acima está sendo usado pelo projeto PRODES atualmente, e 
antes dessa fase outros programas foram desenvolvidos para fazer o remapeamento para o novo 
modelo de dados, no qual os nomes de classes e categorias foram padronizados e a eventual 
recuperação dos dados de hidrografia, não-floresta e desmatamento. Estes programas não serão 
mostrados aqui, mas usam o mesmo mecanismo de cruzamento de dados ano a ano. Todos esses 
passos estão descritos num roteiro operacional que o projeto PRODES já está usando.  Este 
roteiro poderá ser facilmente repetido nos anos seguintes, e os programas escritos em  Legal 
poderão ser reutilizados com a inclusão de apenas uma linha de código para representar as 
classes novas criadas para representar as variações do ano ( dsf_nv_08 e nv_09 para o ano de 
2005) . Além disso, os nome dos Planos de Informação de entrada e de saída  devem ser 
alterados para os planos necessários ao processamento do ano. 
 
Futuramente, esses mesmos programas ou scripts serão generalizados com nomes dos PI’s de 
entrada e saída como variáveis (ex: $1,$2,$3). Isto facilitará o trabalho do operador que 
informará os nomes dos Planos de Informação necessários ao processamento na ordem acima, 
num arquivo texto (.txt).  A linguagem Legal já permite este tipo de procedimento.  
 
Mais detalhes sobre o projeto PRODES estão à disposição da comunidade no site 
www,obt.inpe.br/prodes.  
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