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Cellular Space
Um espaço celular é uma estrutura matricial generalizada onde cada célula está 
associada a vários tipos de atributos.



Cellular Space
1. Processing => Celluar Spaces => Create Cell Layer…
2. Input = Municipios
3. Mask = No Mask
4. Type = Polygons
5. Res. X = 0.5
6. Res. Y = 0.5
7. Output

a. selecionar uma pasta de saída
b. Nome = mcells

8. Create
9. Deseja inserir o dado na árvore? SIM



Attribute Fill - Vector to Vector
Descobrir o número de focos de incêndio em cada célula:

Processing => Attribute Fill => Vector to Vector...

1. From Layer = Focos_Incendio
2. To Layer = mcells
3. Operation = FID : Total not null values
4. Output

a. selecionar uma pasta de saída
b. Nome = n_focos

5. Ok
6. Deseja inserir o dado na árvore? SIM



Attribute Fill - Vector to Vector
Descobrir o número de focos de incêndio em cada célula:

Processing => Attribute Fill => Vector to Vector...

1. From Layer = Focos_Incendio
2. To Layer = mcells
3. Operation = FID : Total not null values
4. Output

a. selecionar uma pasta de saída
b. Nome = n_focos

5. Ok
6. Deseja inserir o dado na árvore? SIM



Attribute Fill - Vector to Vector
Descobrir qual o município com maior área de interseção com cada célula:

Processing => Attribute Fill => Vector to Vector...

1. From Layer = Municipios
2. To Layer = mcells
3. Operation

a. NOME_MUNIC : Class with highest intersection area

4. Output
a. selecionar uma pasta de saída
b. Nome = maior_intersecao

5. Ok
6. Deseja inserir o dado na árvore? SIM



Attribute Fill - Vector to Vector
Descobrir qual o município com maior área de interseção com cada célula:

Processing => Attribute Fill => Vector to Vector...

1. From Layer = Municipios
2. To Layer = mcells
3. Operation

a. NOME_MUNIC : Class with highest intersection area

4. Output
a. selecionar uma pasta de saída
b. Nome = maior_intersecao

5. Ok
6. Deseja inserir o dado na árvore? SIM



Attribute Fill - Vector to Vector
Descobrir o número de focos de incêndio em cada município:

Processing => Attribute Fill => Vector to Vector...

1. From Layer = Focos_Incendio
2. To Layer = Municipios
3. Operation = FID : Total not null values
4. Output

a. selecionar uma pasta de saída
b. Nome = FocosPorMunicipio

5. Ok
6. Deseja inserir o dado na árvore? SIM



Attribute Fill - Vector to Raster
Essa operação tem como objectivo criar uma nova camada com base em valores 
de atributos de uma camada vetorial. Cada atributo da camada vectorial 
representa uma banda da imagem resultante.



Attribute Fill - Vector to Raster



Processamento Vetorial - Agregação
A operação de Agregação é aplicada a uma única camada vetorial baseada em 
um ou mais atributos. O objetivo é gerar uma nova camada com informações de 
sumarização. As geometrias que compõem cada grupo são agregadas utilizando 
o operador espacial UNIÃO e uma sumarização pode ser calculada, contendo: 
soma, valor máximo, valor mínimo, media, entre outros.



Processamento Vetorial - Agregação



Processamento Vetorial - Buffer
O buffer é uma operação espacial que pode ser aplicada a uma única camada. o 
buffer pode ser definido como uma área gerado em torno de um objecto com um 
raio predeterminado.



Processamento Vetorial - Buffer



Processamento Vetorial - Buffer



Processamento Vetorial - Intersecção
A operação de interseção pode ser aplicada para duas camadas vetoriais. A 
primeira camada contém geometrias que formam uma máscara de corte onde 
será usada como referência, e a segunda camada será cortada. O resultado é 
uma nova camada formada pelos objetos da primeira e da segunda camada que 
se intersectam.



Processamento Vetorial - Intersecção



Processamento Vetorial - Operações Geométricas
As operações geométricas disponíveis são Centroid, Convex Hull and Minimum 
Bounding Rectangle (MBR). Essas operações retornam uma nova camada 
geométrica como resultado. Além disso, há também as operações básicas, tais 
como: Perímetro, Área e Comprimento, retornando somente um valor numérico 
para cada geometria.



Processamento Vetorial - Operações Geométricas



Processamento Vetorial - Múltiplas geometrias para 
geometrias simples.
Essa operação utiliza uma única camada como entrada. O objetivo dessa 
ferramenta é dividir  uma coleção de geometrias que fazem parte de um único 
objeto, em geometrias singulares. criando um novo objeto para cada uma delas. 
O resultado esperado é uma nova camada contendo objetos com apenas uma 
única geometria.



Processamento Vetorial - Múltiplas geometrias para 
geometrias simples.


