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Operações de Análise Espacial

Operações de análise espacial : Operações que recorrem à
componente espacial da informação para a produção de resultados, 
espaciais ou alfanuméricos.

Nas operações de análise espacial vectoriais os dados de entrada são 
CDG de pontos, linhas (linhas simples ou estruturadas em rede) ou 
polígonos.



Notação e Operações Básicas

Conjunto de Dados Geográficos

Operação Espacial

Operação SQL

Sequência de Processo

Indicação de Prioridade no Processo



União

Tema A Tema B

Tema C

Ambos os temas são do tipo 
“polígono”.

Novos polígonos são gerados 
com as linhas quebradas nas 
novas intersecções.

Cada novo polígono herda os 
atributos de ambos os 
plígonos que lhe deram 
origem.



Int

Tema A Tema B

Tema C

Pelo menos um dos temas é
do tipo “polígono”.

No caso de intersecção 
“polígono-linha” ou “polígono-
ponto” os resultados são 
respectivamente do tipo 
“linha” e do tipo “ponto”.



ID

Tema A Tema B

Tema C

Semelhante à intersecção, só
que a forma final é a de um 
dos temas.
A operação não é comutativa.



Corte

Tema A Tema B

Tema C

O tema de corte é do tipo 
“polígono”.
Não há passagem de 
atributos, o corte é
estritamente geométrico.



Fusão
<atributo>

Tema A

Tema C

A1
C1 C2

A3 B3
B2

1

3

2

A B

C

Funde os polígonos 
adjacentes que têm o mesmo 
valor num dado atributo.



Eliminação
<condição>

Tema A

Tema C

A B

C

A B

C

Elimina polígonos 
seleccionados de acordo com 
um dado critério 
(frequentemente a área ser 
inferior a um dado valor), 
sendo a área incorporada 
num polígono vizinho.



Actualização

Tema A Tema B

Tema C
O tema de actualização 
sobrepõe-se ao tema 
actualizado.



Ext

Tema A

Tema C

<Expressão>A
A

A

A

Permite a criação de um tema 
a partir de outro, extraindo os 
elementos que verificam uma 
dada condição.



Tema E

Part

Tema A Tema B

Tema DTemas

Divide um tema em vários, de 
acordo com um tema de 
polígonos que define as 
zonas de partição.



Voronoi

Tema A

Tema C

Cria um diagrama de Voronoi
fechado a partir de um 
conjunto de pontos.

O tema construído também é
designado por Polígonos de 
Thyessen.



Buffer
< dist >

Tema A

Tema C

Desenha uma envolvente aos 
elementos de um tema de 
pontos, linhas ou polígonos. 
Pode ser utilizada uma 
distância constante ou 
variável segundo um atributo.

O tema resultante tem um 
atributo cujo valor permite 
identificar se o polígono 
resultante é interior ou 
exterior à envolvente.



Acesso
< valor >

Tema A

Tema C

Utilizando a variante Acesso_P
o resultado é um tema cujos 
polígonos se obtêm unindo os 
pontos extremos acedidos numa 
rede.

A variante acesso_L tem como 
resultado os arcos acedidos.

O atributo a utilizar como 
“resistência” em cada arco pode 
ser a distância, tempo ou outro 
tipo de custo.



Próximo

Tema A

Tema A
id_próximo,dist

Tema B id=27

dist=580m

Identifica, para cada ponto de 
um dado tema, o elemento mais 
próximo de um segundo 
conjunto de pontos, dando 
também a indicação da 
distância.



Aplicação

APLICAÇÕES DIRECTAS

Resultado obtém-se exclusivamente com operações de análise
espacial.

APLICAÇÕES COMPOSTAS

Resultado obtém-se combinando operações de análise espacial
com SQL.



Menus de análise análise espacial de ArcGIS 9.2 e de
AutoCAD Map



Opções para realização de 
Buffer em ArcGIS 9.2



Buffer em ArcGIS 9.2 
(com fusão de polígonos)



Buffer em ArcGIS 9.2 
(sem fusão de polígonos)



Exemplo de Aplicação Directa

Int

Tema A Tema B

Tema C

Buffer
30m

Tema D

Tema E

Corte

Tema F



ID ValorID_Poli Soma

101
102
103
104
105

11
10
15
27
33

1
2
3
4
5

?
?
?
?
?

Int

Tema A Tema B

Tema C

ID Valor

101
102
103
104
105

11
10
15
27
33

ID_Poli

1
1
3
2
3

Exemplo de Aplicação Composta (1/2)



ID

101
102
103
104
105

Valor

11
10
15
27
33

ID_Poli

1
1
3
2
3

S_Valor

21
27
48

ID_Poli

1
2
3SELECT ID_Poli , SUM(Valor)

FROM Tema C
GROUP BY ID_Poli

ID_Poli Soma

1
2
3
4
5

?
?
?
?
?

S_Valor

21
27
48

ID_Poli

1
2
3

ID_Poli Soma

1
2
3
4
5

21
27
48
0
0

Exemplo de Aplicação Composta (2/2)



Operações Correntes

Desagregação de dados

Pontuação x Intersecção



A100
C100 C200

A300 B300
B200

100

300

200

A B

C

Int

Habitantes Zonas

Hab_Zon



A60
C40 C150

A100 B200
B50

10.2

11.5

12.3

A160 B250

C190

Int

Habitantes Zonas

Hab_Zon

Habitantes

D=N_Hab / A

N_Hab = D*A
SELECT SUM N_Hab

GROUP BY Zona

Tab_HabxZon

Solução simplificada
usando a densidade
populacional



A utilização de intersecções sucessivas como forma de 
obtenção de zonas que verifiquem simultaneamente diversas 
condições pode produzir como resultado um conjunto vazio.

Em alternativa deve ponderar-se a utilização de operações de 
união em que cada o preenchimento de cada condição é
pontuado. O resultado final obtém-se por combinação 
ponderada das diversas pontuações, podendo existir condições 
que são estritamente exclusivas.



Problemas comuns

Polígonos espúrios
São polígonos que surgem nas operações de sobreposição devido a pequenas 
inconsistências entre limites.

Tendencialmente são eliminados por fusão num dos polígonos adjacentes, sendo 
identificados através de baixo valor de área ou por um coeficiente de forma (o mais 
comum é serem polígonos longilíneos, nem sempre tendo uma área desprezável)



Diferentes versões de limites utilizados numa operação de intersecção e 
as diferenças detectadas.



Análise Espacial 
Vectorial

Análise Espacial Matricial

Não adequada a 
fenómenos contínuos

Fortemente afectada pelo 
erro posicional

Preserva carácter 
vectorial da informação

Preserva os atributos 
segundo o modelo 
relacional

Adequada a fenómenos 
contínuos

Afectada mas não 
inviabilizada pelo erro 
posicional

Informação com carácter 
matricial

Reduzida possibilidade 
de transposição de 
atributos

Considerações Gerais



Ao passar um atributo quantitativo numa sequência de operações de sobreposição pode utilizar-se a 
estratégia de passagem da respectiva densidade por área e cálculo do valor total no final das 
operações. Qual a fragilidade nesta aproximação ? Como poderia melhorar a aproximação ?

Como pode evitar, a priori, a ocorrência de polígonos espúrios ?

Descreva comparativamente a utilização de um buffer a uma operação de zona de ^proximidade feita 
sobre uma rede ?

Questões de consolidação e revisão de conhecimentos

Sugestões de Pesquisa

O’Sullivan,D.; Unwin,D. – Geographic Information Analysis. Ed. John Wiley, 2003.
Stillwell,J.; Clarke,G. – Applied GIS and Spatial Analysis. Ed. John Wiley, 2004. 



Exercícios



CASO DO PARQUE DE PIQUENIQUES

OBJECTIVO 
Encontrar os locais com maior potencial para a construção de um 
Parque de Piqueniques.

CONDIÇÕES 
A zona deverá situar-se:
- a menos de 400m e a mais de 100m de estradas;
- a menos 300m de uma linha de água;
- ter menos de 25% da área com orientação norte;
- as linhas de água que a atravessem não recebam efluentes de 
indústrias poluentes;
- não ser eucaliptal;
- não conter escarpas ou outros obstáculos naturais susceptíveis de 
produzirem acidentes;
- as áreas seleccionadas deverão ter área superior a 1 ha.

DADOS 
- Todos os que identifique como necessários



TURISMO

Suponha que pretende construir uma estrutura de informação geo-
referenciada para sítios de interesse turístico na zona de Lisboa, 
podendo esses sítios ser edifícios classificados, salas de 
espectáculos, restaurantes e monumentos. 

a. Descreva uma estrutura de geo-referenciação e base de dados 
adequada à representação e manipulação da informação referida;

ex: { caminhos; linha; (tipo,…,...)}
b.  Indique os procedimentos e a informação de que necessitaria para 
poder efectuar as seguintes tarefas:
i.   seleccionar os museus que não tenham um restaurante a menos
de 100m;
ii.  desenhar um cartograma com as freguesias de Lisboa coloridas
em função do número de edifícios classificados anteriores a 1755 que
nelas estejam contidos.



Suponha que pretende estudar certos aspectos do impacto
ambiental da construção de uma estrada. Está disponível à partida
informação relativa a coberto vegetal, uso do solo, eixo projectado
da estrada, estimativa do número de gambuzinos para cada
quadrado de uma quadrícula de 10km de lado. 
Indique os procedimentos e a informação de que necessitaria para 
poder efectuar as seguintes tarefas:
i. determinar as áreas de habitat possível para gambuzinos, 
considerando que estes:
- não atravessam estradas;
- necessitam de pelo menos 40ha onde se possam deslocar (com 
pelo menos 1ha de pinhal);
ii. calcular a área de habitat possível que é eliminada pela
construção da estrada, considerando que, para este efeito, a 
estrada inutiliza uma área de 20m para cada lado do eixo;
iii. sabendo que os gambuzinos nidificam unicamente na zona de 
pinhal e cada ninho é utilizado em média por dois gambuzinos, 
como procederia para obter uma estimativa do número de 
gambuzinos cujos ninhos seriam inutilizados pela construção da 
estrada (considerando a faixa de influência de 100m para cada lado
do eixo).

CASO DOS GAMBUZINOS



Casos de aplicação

Estudo para a Localização do Novo Aeroporto de Lisboa



Estudo para a Localização do Novo 
Aeroporto de Lisboa

João Matos
Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura

(Versão 1.0) – 1 Março 2007



Novo Aeroporto
 de Lisboa

Novo Aeroporto
 de Lisboa
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Ajuste manual dos 
limites para concelhos 

adjacentes
Plataforma harmonizada de 
trabalho (USOS DO SOLO)



Rede viária 
(PRN2000):

IP, IC, AE e 
Estradas 
Regionais

Rede de estradas 
municipais (AML)

Rede viária

Calibração da rede:
• TMD;
• Velocidade mínima;
• Perfil da via;
• Nº de pistas;
• Penalizações

Determinação das 
isócronas



Isófonas

Conversão 
Analógico-digital

Contabilização das 
populações 
abrangidas

Usos 
urbano e 

urbanizável



Informação resultanteInformaInformaçção resultanteão resultante

Carta de Acessibilidade em 
Transporte Individual aos
principais aeroportos da ANA 
E.P.

Carta de 
Acessibilidade
Regional (em 
condições
desfavoráveis de 
circulação)

Quantitativo
populacional de 1991 e 
cenários para 2008

Estrutura etária da população
Carta de condicionantes e 
espaços ecológicamente sensiveis



Carta de usos do solo afectados
pelo ruído do Aeroporto

Carta de Usos do Solo Carta de Factores de Impacte no 
Ordenamento do Território

Carta de Transformação
directa do uso do solo
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