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Geodatabases
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Lição 1: Geodatabase Básico
•
•
•
•
•
•

Como o geodatabase armazena dados GIS
Algumas das principais funcionalidades que o geodatabase provê
Tipos de geodatabases
Três componentes primários do geodatabase
Outros componentes que podem ser armazenados em um geodatabase
Como acessar informações sobre um geodatabase e seus componentes

Definição de Geodatabase
Um geodatabase é um banco de dados relacional que armazena dados geográficos.
O geodatabase é um container para armazenar dados espaciais e de atributo e
relacionamentos que existem entre eles.

Vantagens de um Geodatabase
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerenciamento de dados GIS centralizado
Conjuntos de feições contínuos
Geometria de feições avançadas
Suporte COGO
Subtipos de feições
Topologia flexível, baseada em regras
Edição de dados mais precisa
Anotações ligadas a feições
Feições personalizadas
Redes Geométricas
Referenciamento linear
Controle de Versões
Edição desconectada
Suporte a UML e ferramentas CASE

Tipos de Geodatabases
4
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Um Geodatabase Pessoal tem a extensão .mdb (um formato usado pelo Microsoft
Access) e pode ser lido por múltiplas pessoas ao mesmo tempo, mas editado por
somente uma pessoa por vez. Um geodatabase pessoal tem um tamanho máximo de 2
gigabytes (GB) e armazena dados vetoriais.

Geodatabases Multiusuários (também chamados ArcSDE® ou geodatabases
empresariais) são adequados para implementações em GIS para grandes grupos de
trabalhos e empresas. Eles podem ser lidos e editados por múltiplos usuários ao mesmo
tempo, e podem armazenar tanto dados vetoriais como raster. Geodatabases
multiusuários são compreendidos pelo software ArcSDE e um SGBD (sistema
gerenciador de banco de dados) tal como IBM DB2, Informix, Oracle, ou SQL Server. Os
dados espaciais são armazenados no SGBD e o ArcSDE permite você visualizar e
trabalhar com os dados a partir de seus aplicativos de software GIS. Se você está
trabalhando com um SGBD Oracle ou SQL Server, você pode se conectar diretamente a
seus dados a partir do ArcCatalog ou ArcMap. Para outros SGBDs, o ArcSDE gerencia a
conexão.

Comparação do GeoDatabase
SGBD

Pessoal
Microsoft Access

Client / Server
Transações Longas
Edição Desconectada
Editores
Raster
Tamanho

Não
Não
Não
1 por vez
Não
Ate 2 GB

Funcionalidade Escalável
5

Multiusuário
IBM DB2, Informix, Microsoft
SQL Server, Oracle
Sim
Sim
Sim
1 ou mais ao mesmo tempo
Sim
Ilimitado
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Em muitas organizações, a criação, integração, gerenciamento e análise de dados
geográficos são feitos por mais de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa (ou grupo)
responsável pela análise de dados não é geralmente a mesma pessoa que projeta o
banco de dados GIS.
A distribuição de funções é refletida na funcionalidade escalável do geodatabase. Uma
licença do ArcView® fornece funcionalidades básicas do geodatabase tais como criar um
geodatabase, popular o geodatabase com dados, e editar simples feições. As licenças
do ArcEditor™ e do ArcInfo™ fornecem funcionalidades mais avançadas, incluindo criar
e editar rede geométricas e classes de relacionamento.
Para uma comparação detalhada da funcionalidade disponível nas três licenças, acesse o
tópico do ArcGIS Desktop Help, The ArcGIS Desktop and the geodatabase.

Estrutura do Geodatabase
Um geodatabase tem três componentes primários:
• Uma classe de feição é uma coleção de feições que compartilham o mesmo tipo de
geometria (ponto, linha, ou polígono).
• Classes de feições podem ser agrupadas em conjuntos de dados de feições.
Todas as classes de feições em um conjunto de dados de feições devem ter o
mesmo sistema de coordenadas e estar dentro da mesma extensão geográfica.
• Tabelas contêm dados não-espaciais que podem ser associados a classes de
feições.
Todos três componentes são criados e gerenciados no ArcCatalog.

Classes de Feição
Uma classe de feição é uma coleção de feições geográficas com o mesmo tipo de
geometria, os mesmos atributos, e a mesma referência espacial. Classes de feições
podem também armazenar anotações.
Classes de feições podem existir independentemente em um geodatabase como classes
de feições independentes ou você pode agrupá-las em conjuntos de dados de feições
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O geodatabase South America contém quatro classes de feições independentes: uma classe de feição ponto de
cidades, uma classe de feição dimensão de distâncias entre cidades, uma classe de feição polígono de países, e uma
classe de feição anotação de nomes de países.

Conjunto de Dados de Feições
Um conjunto de dados de feições é composto de classes de feições que foram agrupadas
de forma que elas possam participar em relacionamentos topológicos umas com as
outras. Todas as classes de feição em um conjunto de dados de feição devem
compartilhar a mesma referência espacial; isto é, elas devem ter o mesmo sistema de
coordenadas e suas feições devem estar dentro de uma área geográfica comum.

Tabelas do Geodatabase
Um geodatabase é composto inteiramente de tabelas, mas a maioria dessas tabelas está
oculta quando você trabalha com o geodatabase no ArcCatalog ou ArcMap.
Sua interação com as tabelas é gerenciada pelo software.
Há apenas dois tipos de tabelas com as quais você interage diretamente: tabelas de classe
de feição e tabelas de atributos não-espaciais.
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Tabelas são exibidas no formato tradicional de linha-e-coluna.
Tabelas de classe de feição possuem uma ou mais colunas que armazenam a geometria
da feição.
Tabelas não-espaciais contêm apenas dados de atributo (sem geometria de feição)

Construindo sobre o Básico
Os blocos de construção básicos de um geodatabase são classes de feições, conjuntos de
dados de feições, e tabelas. Usando esses, você pode construir objetos mais complexos
em seu geodatabase. Você pode criar associações baseadas em relacionamentos
espaciais (topologia) ou em atributos (classes de relacionamento). Você pode também
construir redes geométricas para modelar o fluxo de recursos.

Topologia
8
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Relacionamentos espaciais entre feições são definidos por topologia.
Topologia determina a adjacência e conectividade de feições.
Há três tipos de topologia disponíveis no geodatabase: topologia de geodatabase,
topologia de mapa, e a topologia criada para uma rede geométrica.

Como são compartilhadas as partes das feições
armazenadas em um geodatabase?
Em uma topologia de mapa ou topologia de geodatabase, topologia de linha e polígono
consiste de feições com segmentos coincidentes. Cada feição armazena todas as
coordenadas para si própria; portanto, a geometria para segmentos coincidentes é
armazenada duas vezes no geodatabase.
Feições de ponto se comportam como nós quando elas são coincidentes com outras
feições

Nesse exemplo, os dois polígonos são adjacentes porque ambos têm um segmento que é composto de coordenadas
100.50, 200.50 e 100.50, 220.00. Cada par de coordenadas é armazenado duas vezes no geodatabase.

Geometria Coincidente
Quando feições ou partes de feições são coincidentes, elas ocupam o mesmo espaço no
mesmo plano. Em outras palavras, as coordenadas da feição ‘casam’ perfeitamente ou
as feições compartilham de uma parte comum. No geodatabase, as coordenadas
compreendendo a parte comum são armazenadas para cada feição.
Por exemplo, se duas linhas são coincidentes, elas serão ambas desenhadas no ArcMap,
com uma linha caindo precisamente sobre a outra. Para dois polígonos adjacentes, as
coordenadas para a fronteira compartilhada serão armazenadas com cada polígono e a
fronteira será desenhada duas vezes.

Classes de Feição e Geometria Coincidente
Dentro de um conjunto de dados de feição, dependendo de localizações relativas das
feições em uma classe de feição para feições em outras classes de feição, edições que
9
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você faz em uma classe de feição podem resultar em edições serem feitas
automaticamente a algumas ou todas de outras classes de feições no conjunto de dados
de feições.
Por exemplo, no conjunto de dados de feições da Rede Geométrica, se você mover uma
feição de linha de água, suas junções moverão também porque feições nas três classes
de feições compartilham coordenadas coincidentes.

Topologia de Geodatabase
Uma topologia de geodatabase é, simplificadamente, um conjunto de regras e
propriedades que definem os relacionamentos espaciais que você quer modelar e
preservar em seus dados.
O ArcGIS inclui mais de 20 regras de topologia que você pode escolher
Para criar e editar uma topologia de geodatabase, você precisa de uma licença do
ArcEditor ou ArcInfo.

Cada regra de topologia se aplica a um tipo particular de relacionamento espacial. Por exemplo, Não Deve Conter
Intervalos é uma regra de topologia que define um relacionamento espacial entre fronteiras de polígono.

Topologia de Mapa
Topologia de Mapa cria relacionamentos topológicos temporários em uma ou mais classes
de feição em um geodatabase durante uma sessão de edição no ArcMap.
As ferramentas de edição de topologia do ArcMap são usadas para manter esses
relacionamentos enquanto editando.
Topologia de mapa podem ser criada e editada usando ArcView, ArcEditor, ou ArcInfo.
Uma topologia de mapa é criada durante uma sessão de edição no ArcMap.

Topologia de Rede Geométrica
Relacionamentos topológicos são armazenados no geodatabase e mantidos
automaticamente pelo software.
No geodatabase e topologias de mapa, relacionamentos espaciais não são armazenados –
eles são “descobertos” quando houver necessidade.
Relacionamentos topológicos são estabelecidos entre feições de ponto e linha apenas.
Para criar e editar uma rede geométrica, você precisa de uma licença do ArcEditor ou
ArcInfo.

Redes Geométricas
ArcGIS pode modelar redes do mundo real com uma rede geométrica.

10
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Uma rede de transmissão de água é modelada no geodatabase usando uma rede geométrica.

Propriedades de uma Rede Geométrica
• Configura a direção na qual os recursos fluirão através da rede.
• Atribui pesos que controlam a velocidade de fluxo através de partes diferentes da rede.
• Especifica regras que controlam como cada elemento na rede se conecta aos outros.

Conjuntos de Dados de Feições e Redes Geométricas
Classes de feição que participam em uma rede geométrica devem ser colocadas em um
conjunto de dados de feições.
Todas as feições no conjunto de dados de feições são dependentes umas das outras linhas de água não podem se conectar sem uma junção, e junções e encaixes não
podem existir a menos que eles estejam anexados a uma linha de água.

No geodatabase CityWater, três classes de feição ponto e uma classe de feição linha são agrupados no conjunto de
dados de feições PublicWater para criar uma rede geométrica chamada WaterNet.

Classes de Relacionamento
Classes de relacionamento fornecem uma forma de modelar relacionamentos do mundo
real que existem entre objetos tais como lotes e edificações ou córregos e dados de
amostra de água.
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• Definem as propriedades dos relacionamentos.
• Criam regras para manter relacionamentos válidos.
Classes de relacionamento são criadas no ArcCatalog.

12
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Lição 2: Criando Geodatabases
•
•
•
•
•

Como criar um novo geodatabase pessoal usando o ArcCatalog
Três formas de construir a estrutura de um geodatabase usando o ArcCatalog
Formatos de dados podem ser importados em um geodatabase
Como usar as ferramentas do ArcGIS para migrar dados em um geodatabase pessoal
Como configurar a referência espacial para um conjunto de dados de feições e classe de
feição
• Como a precisão é usada para armazenar dados em um geodatabase

Organizando seus dados em um geodatabase
Antes de criar um geodatabase, você vai querer gastar algum tempo projetando sua
estrutura, os dados que serão incluídos, e os diferentes tipos de relacionamentos entre
as feições e atributos. Para um geodatabase pessoal, o tempo de projeto pode ser uma
questão de minutos. Para um geodatabase grande e empresarial, o tempo de projeto
pode ser semanas ou até mais.
Um bom ponto de partida para projetar seu geodatabase é rever projetos de outros. ESRI
tem publicado modelos de geodatabases genéricos para uma variedade de aplicações.
Esses modelos de dados estão disponíveis o website do ESRI.
Projeto de banco de dados é um assunto inteiramente fora do escopo desse curso. Para
mais informações sobre projetar um geodatabase eficiente, consulte o ArcGIS Desktop
Help e o livro, Modeling Our World: The ESRI Guide to Geodatabase Design, publicado
pela ESRI Press.

Uma porção do modelo de dados da distribuição elétrica disponível do Web site do ESRI.

Criando um novo Geodatabase
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Avaliando seus Dados
Os dados estão em um formato que possam ser migrados para o geodatabase?
• CAD, Coverage, INFO Tables, Shapefile, Dbase
Como os diferentes tipos de feições nos dados de origem serão suportados pelo
geodatabase?
• Os tipos de geometria de feição suportados pelo geodatabase são ponto (e
multiponto), linha e polígono.
• O geodatabase pode armazenar valores z (elevação) e m (medição) para cada
vértice que compreende a feição.
Que tipos de campos são suportados nas tabelas do geodatabase?
• Short & Long Integers, Double, Date, Text, Float, BLOB,
Outras considerações importantes para migração de dados incluem o sistema de
coordenadas, resolução, e qualidade dos dados.

Definindo a Estrutura do Banco de Dados
Importar dados existentes
• ArcCatalog e ArcToolbox fornecem assistentes e ferramentas para ajudar você a
importar dados existentes para um geodatabase
Criar a estrutura manualmente
• Você pode usar as ferramentas fornecidas no ArcCatalog para criar conjuntos de
dados de feições, classes de feição, e tabelas vazios e definir campos de atributos.
Usar ferramentas CASE (Computer-Aided Software Engineering)
• Disponíveis apenas nas versões ArcEditor e ArcInfo

Os três métodos para definir a estrutura de um geodatabase.

Criando a Estrutura do Banco de Dados Manualmente
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Adicionando Dados
•
•
•
•

Importar Dados no ArcCatalog
Usar o Carregador de Dados Simples no ArcCatalog
Usar o Carregador de Objetos no ArcMap
Criar novos dados espaciais no ArcMap

Quando você importa dados espaciais, você está criando a estrutura de um componente de
geodatabase e populando-o com dados ao mesmo tempo. Você pode importar múltiplos
arquivos de dados de uma vez usando batch mode.
16
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Tanto o Carregador de Dados Simples e o Carregador de Objetos podem ser usados para
adicionar dados a uma classe de feição ou tabela existente, que pode estar vazia ou já
conter dados.
• O Carregador de Dados Simples permite você adicionar feições simples e objetos de
múltiplas fontes dentro de uma única classe de feição ou tabela, e o processo é muito
rápido.
• O Carregador de Objeto permite você carregar objetos e seus comportamentos, mas
o processo é mais lento.
Você pode criar novas feições quando estiver realizando funções de geoprocessamento e
certas tarefas de edição e exportando feições selecionadas, bem como digitalizando.

Importando Dados

Carregador de Dados Simples
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Criando Dados no ArcMap
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Carregador de Objeto do ArcMap
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Entendendo referência espacial
Quando você cria uma nova classe de feição ou conjunto de dados de feições, você
precisa configurar a referência espacial para os dados que irão conter. A referência
espacial consiste do sistema de coordenadas, extensão espacial, e precisão dos dados.

A referência espacial para uma classe de feição independente ou conjunto de dados de feições é composta por
sistema de coordenadas, a extensão espacial, e um valor de precisão.

Criando a Referência Espacial
Você pode criar uma nova referência espacial ou importar uma de outro conjunto de dados
de feições. Quando você importa uma referência espacial, você é provido de valores
padrão que frequentemente satisfarão as necessidades dos seus dados. Se não, você
pode modificar esses valores padrão.
Você pode também criar uma nova classe de feição no geodatabase importando dados
armazenados em outro formato espacial. A referência espacial associada com os dados
que você está importando também importa os valores padrão que você pode aceitar ou
modificar.
20
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O que é georeferenciamento?
Dados são referenciados a uma localização na superfície da terra
• Sistema de coordenadas geográficas
• Sistema de coordenadas projetadas

Sistemas de Coordenadas
 Sistema de coordenadas geográficas
 Latitude e longitude não são uniformes ao longo da superfície da terra

 Sistema de coordenadas cartesianas
 Medidas de comprimento e ângulo são uniformes
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Y
Dados

XY+

X+
Y+
geralmente aqui

X

XY-

X+
Y-

Projeções de Mapa
Projeções de mapa convertem uma superfície curva para uma superfície chata

Cilíndro

Cone

Distorção da Projeção
Distorções fazem geógrafos ficarem tristes
• Forma
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• Área

• Distância

• Direção

Tipos de projeções
Geralmente classificados pelo atributo espacial que eles preservam
Conforme mantém a forma
Exemplo: Lambert Conformal Conic
Equivalente mantém a área
Exemplo: Albers Equal Area Conic
Eqüidistante mantém a distância
Exemplo: Equidistant Conic
Direcional ou Azimutal mantém algumas direções
Exemplo: Lambert Equal Area Azimuthal

Escolhendo um sistema de coordenadas
Quando você cria uma nova classe de feição ou conjunto de dados de feições
independente, você precisa especificar seu sistema de coordenadas. Você pode
selecionar um sistema de coordenadas predefinido, importar um sistema de
coordenadas de um formato de dados espaciais suportado, ou criar um novo sistema de
coordenadas.
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Selecionando um Sistema de Coordenadas
Selecionar – Quando você seleciona um sistema de coordenadas existente, você pode
escolher tanto um sistema de coordenadas geográficas ou projetadas. Porque todos os
sistemas de coordenadas projetadas são baseados em um sistema de coordenadas
geográficas, você pode configurar um ou outro, nunca ambos.
ArcGIS suporta aproximadamente 350 sistemas de coordenadas geográficas, cada um
otimizado para uma área específica na terra, bem como em torno de 1700 sistemas de
coordenadas projetadas.

Importando um Sistema de Coordenadas
•

Você pode importar um sistema de coordenadas de uma coverage, um shapefile, uma
classe de feição, ou um conjunto de dados de feições desde que o sistema de
coordenadas tenha sido documentado para os dados de origem (coverages e
shapefiles terão um arquivo .PRJ). Quando você importa um sistema de coordenadas,
você tem a opção de modificar seus parâmetros.

25
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Criando um Novo Sistema de Coordenadas
•

Você pode criar um sistema de coordenadas escolhendo os parâmetros desejados em
um diálogo. Seu novo sistema de coordenadas pode ser salvo como um arquivo .PRJ.

Adicionando Classes de Feições a um Conjunto de Dados
de Feições
Quando você adiciona uma nova Classe de Feição a um Conjunto de Dados de Feições, a
Referência Espacial do Conjunto de Dados de Feições será atribuído automaticamente à
Classe de Feição.

Escolhendo um sistema de coordenadas diferente
O sistema de coordenadas que você especifica quando configura a referência espacial
simplesmente documenta seus dados. Os dados não são reprojetados. Portanto, você
pode mudar essa descrição a qualquer momento. Por exemplo, se você acidentalmente
configurou o sistema de coordenadas projetadas quando criou o conjunto de dados de
feições, você pode mudá-lo escolhendo um diferente no ArcCatalog.
26
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Extensão Espacial
A extensão espacial é a faixa permitida para coordenadas x e y (e para m e z se você
tiver). Quando você cria uma classe de feição ou um conjunto de dados de feições, a
extensão espacial é definida usando valores de coordenadas x e y mínimos e máximos.

As coordenadas x,y mínimas e máximas são determinadas pelos cantos inferior-esquerdo e superior-direito do menor
retângulo necessário para envolver todas as feições. Ele é conhecido como o retângulo envolvente mínimo.

Criando a Extensão Espacial
Se você seleciona um sistema de coordenadas predefinido ou cria um novo, os valores
mostrados para a extensão espacial são meros preenchimentos que você terá que
modificar.
Se você importa a referência espacial de outra classe de feição do geodatabase ou
conjunto de dados de feições, os valores de coordenadas x e y mínimos e máximos são
os mesmos dos dados de origem (do objeto que você está importando).
Se você importa a referência espacial de um shapefile ou coverage, o ArcCatalog fornece
valores padrão para a extensão espacial que ele calcula adicionando um buffer à
extensão dos dados de origem. O buffer é uma área perfeitamente quadrada que é
múltipla do maior lado da extensão dos dados de origem (até 10 vezes sua largura ou
altura) e é centralizado em torno da extensão dos dados de origem. Esse buffer abre
espaço para seus dados expandir.
Uma vez que uma nova classe de feição ou um novo conjunto de dados de feições
foi criado, você não pode alterar sua extensão espacial.

Precisão
Em um geodatabase, a precisão descreve como seus dados serão armazenados em seu
sistema. O geodatabase armazena coordenadas como inteiros. O ArcGIS usa o valor da
27
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precisão para converter os números com decimais para inteiros – o valor da precisão
determina quantas casas decimais serão preservadas quando uma coordenada é
convertida para um inteiro. Até nove casas decimais podem ser preservadas.
Quando você está trabalhando com seus dados no ArcMap ou visualizando os mesmos no
ArcCatalog, a precisão é usada para converter as coordenadas de volta para números
reais (números com decimais).

O valor da precisão funciona em conjunto com os valores de coordenadas para definir o
domínio espacial de seus dados. Aumentando o valor da precisão decresce a extensão
espacial e, vice-versa. À medida que o valor da precisão aumenta, também o faz a
resolução dos dados que podem ser armazenados no geodatabase.

O valor da precisão é usado para converter entre os números com decimais exibidos no ArcMap e ArcCatalog e inteiros
armazenados no geodatabase.

Modificando o domínio espacial
Para muitos dos seus projetos de dados, você não irá precisar modificar os valores de
domínio espacial padrão no ArcCatalog. Há momentos, porém, que você precisará
modificar a extensão espacial, a precisão, ou ambos. Por exemplo, quando trabalhar
com um geodatabase grande, multiusuário, você pode querer modificar o domínio
espacial para sintonizar a performance do geodatabase.
Você também precisará modificar os valores de domínio espacial quando eles são
meramente valores de preenchimento. O ArcCatalog fornece valores de preenchimento
quando você cria uma nova classe de feição ou um novo conjunto de dados de feições
sem importar a referência espacial.
Para modificar o domínio espacial, você altera os valores no diálogo de Propriedades de
Referência Espacial para refletir as necessidades de seus dados. Esses valores podem
ser modificados apenas no momento em que você cria uma classe de feição
independente ou um conjunto de dados de feições, não depois.
28
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Alterando a extensão espacial
Se você sabe a extensão espacial que seus dados irão requerer, você pode simplesmente
entrar os valores Min X e Min Y apropriados. Você deve checar os valores atualizados
Max X e Max Y para ter certeza de que eles são iguais ou maiores que as coordenadas
x e y máximas requeridas para seus dados. Se eles não estiverem, você precisará
alterar a precisão para um valor mais baixo.
Se você não sabe o tamanho da extensão espacial que seus dados irão requerer, você
pode centraliza seus dados no espaço de coordenadas do geodatabase e explicitamente
definir sua precisão. Esse método fornecerá um espaço quase ilimitado para que seus
dados cresçam em todas as direções.

Você alterar os valores Min X e Min Y entrando novas coordenadas diretamente dentro do diálogo. Os valores Max X e
Max Y serão atualizados automaticamente para refletir os valores mínimos. Nesse exemplo, o usuário está importando
a referência espacial de outra classe de feição e alterando a extensão espacial para permitir a expansão de dados para
o oeste e sul.

Você pode determinar as coordenadas x,y mínimas e máximas baseadas no retângulo envolvente mínimo para seus
dados.

Alterando a precisão
Se você decide modificar os valores padrão para o domínio espacial quando cria uma
classe de feição ou um conjunto de dados de feições, você descobrirá que alterações no
valor da precisão resultam em alterações nos valores da extensão espacial. Aumentar o
valor da precisão decresce a extensão espacial e, vice-versa.
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Quando você altera o valor da precisão, os valores Max X e Max Y automaticamente
atualizam para refletir a alteração.

Quando você altera a precisão, a extensão espacial altera também. Nesse exemplo, quando a precisão é diminuída, os
valores Max X e Max Y atualizam para aumentar a extensão espacial permitida.

Calculando o Valor da Precisão

Por exemplo, se você quer armazenar dados em resolução de 10 centímetros (em outras
palavras, 1 unidade de armazenamento do geodatabase = 10 cm) e suas unidades de mapa
são metros (converta metros para centímetros: 1 metro = 100 cm), sua fórmula usará os
seguintes valores:

Considerações da Precisão
Escolha a menor precisão que permita atualizações aos seus dados e antecipe
crescimento futuro, e que suporte o mais alto nível de acurácia requerida para os dados.
Se você escolher uma precisão que é muito pequena, a resolução de seus dados será
diminuída e a forma das feições pode ficar distorcida. Se você escolher uma precisão
muito grande, porém, seus dados podem pedir um nível de acurácia mais alto do que
eles possuem.
Quanto mais alto é o valor da precisão, maiores são os requerimentos de armazenamento
para os seus dados. Valores de precisão altos podem também resultar em velocidade de
processamento mais baixa. Isso deve apenas ser uma consideração se você estiver
trabalhando com conjuntos de dados de feições muito grandes.
Uma precisão inapropriada pode afetar a tolerância de agrupamento para uma topologia. À
medida que a precisão aumenta, a tolerância de agrupamento máxima possível diminui.
Usando um valor de precisão que é muito alto para seus dados pode fazer com que a
tolerância de agrupamento máxima seja tão baixa que se torna difícil consertar erros de
topologia usando as ferramentas de edição do ArcMap.

Definindo domínios de z e m
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Quando você cria uma classe de feição, você pode especificar que ela irá conter valores z
ou m. Você pode também configurar domínios espaciais para esses valores. Como nos
domínios x,y, o geodatabase armazena valores z e m como inteiros entre 0 e 2.14
bilhões.

Se você estiver importando uma coverage com valores de m (uma classe de feição rota) ou
um shapefile com coordenadas z (um shapefile 3D), então os valores padrão para m ou
z mínimo e máximo ficam sendo os dos dados de origem. Você pode alterar tanto a faixa
de valor e o valor da precisão.
Se você não importa domínios z ou m, o ArcCatalog fornecerá valores de preenchimento
que você provavelmente vai querer modificar. Por exemplo, os valores de domínio
mínimos para z e m não serão números negativos. Se você estivesse criando um
domínio z que precisasse incluir negativos, tais como elevações abaixo do nível do mar,
você teria que modificar os valores de domínio para z.

Para modificar o domínio z ou m, entre o valor mais baixo que você precisará para seus
dados e um valor de precisão para suportar sua acurácia.
Enquanto classes de feições dentro de um conjunto de dados de feições devem
compartilhar os mesmos domínios x, y e z, eles podem ter domínios diferentes de m.

Sumário
Antes de você criar um geodatabase, você deveria considerar cuidadosamente seu projeto.
Você precisa rever os dados que você planeja adicionar a ele e ficar atento a quantos
dados de atributos e espaciais serão mapeados a classes de feições e tabelas.
Dados de diferentes fontes, incluindo coverages e shapefiles, podem ser armazenados em
um geodatabase. No geodatabase, dados vetoriais podem ser representados em quatro
dimensões: x, y, z e m.
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Quando você cria uma classe de feição ou conjunto de dados de feições dentro de um
geodatabase, você precisa configurar sua referência espacial: o sistema de
coordenadas, extensão espacial, e precisão dos dados. A referência espacial pode ser
importada sozinha ou com dados.
Os valores padrão fornecidos para o domínio espacial x,y como parte do processo de
importação frequentemente satisfarão as necessidades dos seus dados. Se não, você
pode modificá-los alterando os valores de coordenada x e y mínimos ou a precisão.

32

Apostila de ArcGIS - Geodatabases

Lição 3: Feições simples e feições de anotação
•
•
•
•
•
•
•

Os tipos de geometria de feição que podem ser armazenados em um geodatabase
Diferentes maneiras de criar feições em uma classe de feição do geodatabase
Como editar feições usando as ferramentas de edição do ArcMap
Como criar topologia de mapa on-the-fly
O que é anotação do geodatabase e as vantagens de usá-la
Três tipos de anotação do geodatabase
Como criar e editar uma anotação do geodatabase

Criando classes de feições simples
Você pode criar novas feições do geodatabase do nada – digitalizando, usando o
assistente de Geoprocessamento do ArcMap, e dividindo ou combinando feições
existentes.
Classes de feição simples contêm feições de ponto, linha, ou polígono – elas não contêm
anotação, feições de rede geométrica, ou objetos personalizados.

Geometria da classe de feição
Quando você cria uma nova classe de feição, você deve especificar o tipo de geometria
que ela irá armazenar: ponto (ou multiponto), linha, ou polígono. A geometria da classe
de feição determina os tipos de feições que você pode criar e como elas são
armazenadas no geodatabase.
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Geometrias de Pontos, Linhas & Polígonos
Uma feição de ponto é a mais simples – ela é armazenada como um único par de
coordenadas x,y.
Feições de linha e polígono são compostas de segmentos.
• Se um segmento é uma linha reta, ele é armazenada como dois pares de
coordenada x,y que definem os pontos finais.
• Se um segmento é uma curva, ele é armazenado como coordenadas dos pontos
finais com uma fórmula que define a curva conectando-os.

Em um geodatabase, feições são armazenadas como um ou mais pares de coordenadas. Curvas verdadeiras são
armazenadas como uma fórmula matemática conectando dois pares de coordenadas.

Coordenadas Z (elevação) e M (medida)
Também podem ser armazenadas para cada ponto e para cada vértice em uma linha ou
feição de polígono

Feições Multiparte
Todos três tipos de feições podem ser criados como feições únicas ou multiparte.
Feições multiparte são compostas de formas múltiplas agrupadas em uma feição única que
tem apenas um registro na tabela da classe de feição.
Em uma feição de linha multiparte, as partes individuais são chamadas caminhos. Em uma
feição de polígono multiparte, elas se chamam anéis. Ambos os caminhos e anéis são
compostos de segmentos.
Classes de feições de linha e polígono suportam automaticamente feições multiparte.
Você precisará criar uma classe de feição multiponto, se você quiser armazenar pontos
multiparte.
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Acima: O Rio Neches é dividido por três reservatórios que dividem o rio dentro de quatro caminhos. Abaixo: O estado
do Hawaii é composto de sete grandes ilhas (mais muitas ilhas menores, não mostradas). Cada uma dessas feições
multiparte é representada como um único registro na tabela da classe de feição.

Dividindo Feições
Você pode criar novas feições dividindo feições de linha e polígono existentes em duas
feições separadas.
Quando você divide uma feição, a feição original é substituida com duas novas feições na
tabela da classe de feição.
Você pode usar a ferramenta Dividir para dividir manualmente uma linha clicando a linha
onde você quer dividir em duas linhas.
Com o comando Dividir, você especifica onde dividir alinha baseado em uma distância ou
percentagem. Você pode escolher se a distância ou porcentagem é medida a partir do
ponto de início da linha ou seu ponto final.
Com os dois métodos, o atributo Shape_Length é automaticamente calculado para cada
nova linha e
Com qualquer um dos métodos, o atributo Shape_Length é automaticamente calculado
para cada nova linha e os atributos definidos pelo usuário da linha original são copiados
para cada uma das novas linhas por default.

Ferramentas de Divisão de Linha
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Ferramenta de Divisão
Manual de Linha

O comando Dividir está sendo usando para dividir uma feição de linha em 75 % do seu ponto de início. Note que o
comprimento da feição é relatado no topo do diálogo Dividir.

Dividindo Polígonos
Quando você quer dividir uma feição de polígono, você escolhe a tarefa de edição Cortar
Feições de Polígono. Você então usa a ferramenta de Esboço ou a ferramenta de Arco
para desenhar uma linha cortando o polígono em dois polígonos. Da mesma forma que a
divisão de linhas, os atributos definidos pelo usuário do polígono original são copiados
para cada um dos novos polígonos a não ser que você tenha configurado uma política
de divisão usando domínios de atributo.

Depois de configurar a tarefa de edição para Cortar Feições de Polígono, a ferramenta Esboço é usada para desenhar
uma linha dividindo um polígono existente em duas novas feições de polígono.

Combinando Feições
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Uma outra maneira de criar novas feições é combinando feições existentes em uma nova
feição armazenada na mesma classe de feição ou em uma classe de feição diferente.
• Juntar
• Unir
• Interseccionar

Juntando Feições
A função Juntar combina feições de linha ou polígono em uma única nova feição. As linhas
ou polígonos sendo juntados devem existir na mesma classe de feição. As feições
originais serão removidas e substituídas com a nova feição. Você pode escolher quais
atributos de feição são retidos. Alternativamente, você pode usar domínios de atributos
para configurar políticas de junção.

Unindo Feições
Você pode também combinar feições usando a função Unir. Unir combina feições
armazenadas na mesma classe de feição ou em diferentes classes de feição. Embora as
feições possam ser de diferentes classes de feição, seu tipo de geometria deve ser o
mesmo, tanto linha ou polígono. A feição criada de uma união é adicionada a uma
diferente classe de feição, e as feições originais são preservadas. A nova feição não
possui atributos definidos pelo usuário. Se você quer que a feição criada de uma união
seja adicionada a uma nova classe de feição, você primeiro precisará criar a nova classe
de feição no ArcCatalog.
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Interseccionar Feições
Como na função Unir, o resultado de combinar feições com a função Interseccionar é uma
nova feição em uma classe de feição diferente. Interseccionar cria uma nova feição a
partir da área onde feições se sobrepõem. Você pode encontrar a interseção entre
feições armazenadas em diferentes classes de feições, mas elas devem ser do mesmo
tipo de geometria, ou linha ou polígono. As feições originais são mantidas, e a nova
feição é criar na classe de feição alvo sem atributos definidos pelo usuário. Se você quer
que a nova feição criada a partir de uma interseção seja adicionada a uma nova classe
de feição (vazia), você primeiro precisará criar a nova classe de feição no ArcCatalog.

Auto-Completar Polígono
Auto-Completar Polígono habilita você a criar uma nova feição de polígono que compartilha
fronteiras com um ou mais polígonos existentes na mesma classe de feição.
Para criar a nova feição, primeiro selecione a tarefa Auto-Completar Polígono na barra de
ferramentas Editor, então use a ferramenta de Esboço (ou uma das outras ferramentas
de construção) para desenhar as fronteiras do polígono que não são compartilhadas.
Auto-Completar Polígonos pode ser usado em apenas uma classe de feição de polígono
por vez.

Assistente de Geoprocessamento
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O Assistente de Geoprocessamento realiza operações de geoprocessamento que agregam
dados espaciais a partir de uma ou mais classes de feições em uma nova classe de feição.
A nova classe de feição não tem a área, o perímetro ou comprimento calculados
automaticamente, logo você deve pós-processar a nova classe de feição para atualizar essa
informação.

Editando feições coincidentes
Ao editar feições, você frequentemente precisará manter os relacionamentos espaciais que
existem entre eles. Por exemplo, quando você edita uma fronteira compartilhada entre
duas feições de uso do solo, você não quer introduzir um vazio entre elas. Para prevenir
que isso aconteça você precisará criar uma topologia.

Topologia
O objetivo primário de uma topologia é definir relacionamentos espaciais entre feições.
Os relacionamentos espaciais primários que você pode modelar usando topologia são
adjacência, coincidência, e conectividade.
Três tipos de topologia disponíveis no geodatabase: topologia de mapa, topologia de
geodatabase, e topologia em uma rede geométrica.

Adjacência
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Adjacência permite você identificar quais proprietários de terra ou tipos de solo compartilham
uma fronteira comum entre si em uma classe de feição

Coincidência

Com coincidência, uma fronteira em uma classe de feição pode cair em cima da fronteira de
uma classe de feição a parte. Você pode identificar as rotas de ônibus em cima das estradas.

Conectividade

A conectividade permite você seguir um caminho a partir de uma estação de tratamento de
água até uma casa ou o fluxo de água através de córregos.

Criando Topologia de Mapa
Uma topologia de mapa é criada durante uma sessão de edição no ArcMap. Você
especifica quais classes de feição em um único geodatabase você quer incluir e, se
necessário, altera a tolerância de agrupamento.
A tolerância de agrupamento define quão perto as feições devem estar para serem
consideradas coincidentes. A tolerância de agrupamento padrão é a mínima possível
baseada na precisão e extensão espacial dos seus dados.
Uma vez que você criou a topologia de mapa, relacionamentos espaciais são descobertos
automaticamente para a extensão do mapa atual quando você constrói o cache de
topologia. Os relacionamentos geométricos em uma topologia são entre as partes das
feições ao invés de ser entre as próprias feições. Portanto, quando você edita feições
40

Apostila de ArcGIS - Geodatabases

em uma topologia, os tipos de geometria que estão operando são segmentos, nós, e
pseudo-nós.

Topologia de Mapa

A fronteira compartilhada entre os países e Chade e Sudão é tratada como um elemento (um segmento) em uma
topologia. O ponto onde as fronteiras do Chade, Sudão e Líbia se encontram é também um único elemento (um nó) em
uma topologia.

•

Com uma topologia de mapa, os relacionamentos espaciais descobertos durante a sessão
de edição são temporários. Eles não persistem depois que você parou a edição.

Como são armazenadas partes de feições compartilhadas
em um geodatabase?
Cada feição armazena todas as coordenadas; portanto, a geometria para segmentos
coincidentes é armazenada duas vezes no geodatabase.
Feições de ponto se comportam como nós quando elas são coincidentes com outras
feições.
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Editando nós e segmentos
Depois que você criou uma topologia de mapa, você tem acesso a todas as ferramentas de
edição de topologia no ArcMap.
A ferramenta de Edição da Topologia modificará geometria coincidente para duas ou mais
feições.
Você pode também usar a ferramenta de Edição de Topologia em conjunto com a
ferramenta Exibir Feições Compartilhadas para descobrir quais feições compartilham um
segmento ou nó selecionado e para remover temporariamente um elemento de uma
topologia se você não quer que sua edição o afete.

Mover um segmento ou nó

A ferramenta de Edição da Topologia é usada para selecionar e arrastar um nó para uma nova
localização. Os segmentos conectados esticam-se para manter a coincidência.

Remodelar um segmento
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Com a tarefa Remodelar Segmento selecionada, a ferramenta de Edição da Topologia é usada
para selecionar o segmento e a ferramenta de Esboço é usada para remodelá-lo.

Modificar um segmento

Com a tarefa Modificar Segmento selecionada, a ferramenta de Edição da Topologia é usada
para selecionar o segmento, adicionar um vértice usando um menu de contexto, e mover o
vértice.

Sumário
Uma classe de feição do geodatabase é criada no ArcCatalog, e as feições que ele contém
são criadas e editadas no ArcMap.
Você aprendeu como adicionar feições a uma nova classe de feição digitalizando e usando
o Assistente de Geoprocessamento.
Você também criou novas feições a partir feições existentes dividindo e combinando
feições existentes e usando a tarefa de edição Auto-Completar Polígono.
Você pode manter relacionamentos espaciais existentes entre feições criando uma
topologia de mapa.
Usando as ferramentas de edição de topologia no ArcMap, você pode criar e manter
coincidência entre partes de feições dentro de uma única classe de feição ou entre
múltiplas classes de feição.

Criando feições de anotação
Ao criar um mapa no ArcMap, você frequentemente adicionará texto e elementos gráficos
para descrever feições. Textos descritivos e gráficos ajudam tornar o mapa mais legível
para seu público. Você pode adicionar rótulos de feição usando a ferramenta de
rotulação dinâmica do ArcMap, mas criar anotação dá a você maior flexibilidade. Por
exemplo, você pode configurar a fonte, a cor, e o tamanho para cada texto
independentemente. Você pode também reposicionar uma anotação sempre que
necessário para criar um mapa efetivo.
Uma anotação pode ser armazenada de duas maneiras diferentes: Você pode armazená-la
como gráfico em um documento de mapa, ou você pode armazená-la como feições em
uma classe de feição de anotação em um geodatabase.

Funcionalidade de Anotação do Geodatabase
Funcionalidade de Anotação do Geodatabase
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ArcView

Cria e edita anotação não
vinculada à feição. Visualiza
anotação vinculada à feição e
de dimensão.

ArcEditor / ArcInfo

Cria e edita anotação não
vinculada à feição, vinculada
à feição e de dimensão.

Classes de feição de anotação
Classes de feição de anotação podem ser criadas tanto no ArcMap como no ArcCatalog e
são gerenciadas da mesma maneira que outras classes de feições. Elas podem ser
renomeadas, copiadas, e excluídas usando o ArcCatalog.
Como outras classes de feição, classes de feição de anotação tem atributos (atributos de
anotação definem como o texto será exibido), elas podem ser associadas a uma
referência espacial, e elas são listadas na Tabela de Conteúdos do ArcMap como uma
camada.
Armazenar anotação em uma classe de feição no geodatabase ao invés de no documento
de mapa dá a você mais flexibilidade e controle sobre a anotação. Uma anotação
armazenada em uma classe de feição pode ser usada várias vezes em qualquer
documento de mapa. Ela pode também ser vinculada à classe de feição contendo as
feições descritas pela anotação.
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Nesse exemplo, a classe de feição de anotação foi criada por um mapa usando uma projeção de mapa Mercator.
Quando o sistema de coordenadas da estrutura de dados é alterado para a projeção Albers Equal Area, a anotação
também é alterada e exibe corretamente no novo mapa.

Tipos de anotação do geodatabase
Uma classe de feição de anotação armazenada em um geodatabase pode conter anotação
não vinculada à feição, anotação vinculada à feição, ou dimensões.
Para criar uma anotação vinculada à feição ou de dimensão, você deve ter o ArcEditor ou
ArcInfo.
Anotação pode incluir texto adicionado com as ferramentas do ArcMap de Rótulo, Texto,
Texto Nivelado a Linha, Texto Explicativo bem como elementos gráficos adicionados a
um mapa ao Exibir Dados.

Anotação não vinculada à feição
•

Classes de anotação não vinculada à feição existem independentemente de outras classes
de feição. Nenhum relacionamento permanente existe entre a anotação e os valores de
atributo usados para criá-la.
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•

Anotação vinculada à feição é útil se você quer criar uma anotação que reflita o estado de
um banco de dados em momentos ou condições diferentes ou para rotular áreas no seu
mapa onde feições não existem em seu banco de dados.

Não há feições de parques nesse geodatabase para a cidade de Santa Barbara. As localizações de parques são
indicadas usando uma classe de feição de anotação não vinculada à feição.

Anotação vinculada à feição
Anotação vinculada à feição é associada com feições em uma outra classe de feição.
Quando move feições geográficas, a anotação se move com elas. Se você excluir uma
feição, sua anotação automaticamente é removida, e se você alterar o atributo de feição
usado para criar a anotação, o texto da anotação se altera também.
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Com uma anotação vinculada à feição, a anotação atualiza quando a feição a qual ela está ligada muda. Nesse
exemplo, quando as feições de Rua Crestline, Bel Air, e Rialto são editadas, os nomes das ruas se movem
automaticamente.

Dimensões
Dimensões são um tipo especial de anotação usadas para exibir comprimentos específicos
ou distâncias em um mapa. Elas são armazenadas como feições em classes de feição
de dimensão.

Feições de dimensão são usadas para mostrar as distâncias entre postes de energia elétrica.

Sumário
Uma anotação é um texto ou um gráfico em um mapa que descreve os dados.
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Há três tipos de anotação: não vinculada à feição, vinculada à feição, e dimensão. Uma
anotação pode ser armazenada em um documento de mapa ou em uma classe de feição
no geodatabase.
Quando você armazena anotação em um geodatabase, você pode reusá-la em qualquer
documento de mapa.
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Lição 4: Comportamento do Geodatabase
•
•
•
•
•

Que são domínios de atributo e como criá-los.
Os dois tipos de domínios de atributo e como eles se diferem.
Que são subtipos e como criá-los e usá-los.
Como criar relacionamentos permanentes entre objetos em um geodatabase.
Como validar atributos e relacionamentos.

Impondo integridade dos dados com domínios de atributo
Domínios de atributo definem quais valores são permitidos em um campo em uma classe
de feição ou tabela de atributos não espaciais. Em outras palavras, domínios de atributo
descrevem valores válidos para um atributo. Se as feições ou objetos não espaciais
foram agrupados em subtipos, você pode atribuir diferentes domínios de atributo para
cada um dos subtipos. (O uso de domínios com subtipos é visto no próximo tópico).
Domínios de atributo permitem você a impor integridade de dados de duas maneiras: você
pode tanto tornar disponível apenas os valores válidos para o atributo durante a edição
de dados, ou você pode dar aos usuários a habilidade para checar se todas as feições
são válidas após a edição.
Domínios podem também ser usados para configurar políticas de divisão e junção para
edição de feição.

Domínios de atributo e regras de validação
Regras de validação checam para ver se feições e objetos não espaciais no geodatabase
são compatíveis com o critério que você configurou para manter um geodatabase válido.
Três tipos de regras de Validação
• Domínios de atributo
• Regras de conectividade (usadas em redes geométricas)
• Regras de topologia (usadas para construir uma topologia de geodatabase)

Anatomia de um domínio de atributo
Domínios de atributo são criados e editados no ArcCatalog. Eles são uma propriedade do
geodatabase e estão disponíveis para qualquer classe de feição ou tabela no
geodatabase.
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Domínios
Domínios são aplicados a um ou mais campos de atributo. Múltiplas classes de feição e
tabelas podem compartilhar o mesmo domínio. A única advertência é que o campo para
o qual você aplica o domínio deve ser o mesmo tipo de campo que o domínio. Por
exemplo, domínios de texto devem ser aplicados apenas para campos de texto.

`

Domínios são úteis para prevenir erros quando usuários adicionam ou editam valores de
atributo e para validar valores de atributo entrados previamente.
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A validação de atributo ocorre no ArcMap. Nesse exemplo, um valor de 6 no campo VALVETYPE é foi validado porque
ele está dentro do intervalo de 1 a 10 configurada pelo domínio ValveTypeDomain.

Domínios no Access

Tipos de domínios de atributo
Domínios de Intervalo podem ser criados para campos numéricos apenas. Eles
especificam valores mínimos e máximos. Por exemplo, você pode criar um domínio de
intervalo para tubulações de água que configura seus valores válidos de pressão entre
40 e 100 psi. Valores podem ser tanto inteiros ou números com casas decimais.
Ao editar no ArcMap, você pode interativamente validar feições para quais domínios de
intervalo foram criados. O comando Validar Feições permite você encontrar erros nos
valores de atributo.
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Domínio de Intervalo de Valores no Access

Tipos de domínios de atributo
Domínios de Valores Codificados são listagens explícitas dos valores aceitáveis. Eles
podem ser aplicados a qualquer tipo de atributo – por exemplo, texto, numérico, ou data.
Esse domínio inclui tanto os valores codificados quanto descrições mais amigáveis sobre
o que os códigos na verdade significam.
No ArcMap, a validação é automática para domínios de valores codificados. Quando você
está editando domínios, o diálogo Atributos fornece uma lista de rolagem contendo apenas
os valores válidos.
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Domínio de Valores Codificados
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Valores Codificados no Access

Valores Codificados no ArcCatalog
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Configurando Políticas de Divisão para edição de feição
Quando uma feição é dividida em duas novas feições, você pode escolher entre duplicar, valor
padrão, e razão de geometria:
•
•

•

Duplicar – ambas as feições herdam o mesmo valor de atributo da original.
Valor Padrão – para ambas as feições são atributos o valor padrão se ele foi
especificado nas propriedades do campo (ou subtipo). Se nenhum valor padrão foi
especificado, ambas as feições herdarão o mesmo valor que da original.
Razão de Geometria – para cada feição é atribuído um novo valor de atributo
baseado em uma razão do valor da feição original.

Quando essa feição de lote é dividida, os valores nos três campos de atributo refletem os resultados das três diferentes
políticas de divisão.
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Configurando Políticas de Junção para edição de feição
Quando duas feições são juntadas em uma, você pode escolher entre valor padrão, valores
de soma, e média de peso:
•

•
•

Valor Padrão – para a nova feição é atribuído o valor de atributo padrão se ele foi
especificado. Se nenhum valor padrão foi especificado, a feição herdará o valor de
uma das originais.
Valores de Soma – para a nova feição é atribuído um valor de atributo que é a soma
dos valores das feições originais.
Média de Peso – para a nova feição é atribuído um valor de atributo que é a média
ponderada, baseada na geometria, dos valores das feições originais.

Quando esses lotes agrícolas são juntados, os valores para os três atributos refletem os resultados de três diferentes
políticas de junção.

Configurando Políticas de Divisão e Junção

Opções de Divisão e Junção
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Nem todas as opções de divisão e junção estão disponíveis para todos os tipos de campo.
A tabela abaixo resume os tipos de domínios de atributo e suas opções de divisão e junção.

Sumário
Você pode tornar feições e objetos não espaciais em um geodatabase mais próximos da
realidade criando domínios de atributo, subtipos, e relacionamentos.
Domínios de atributo definem os valores permitidos para campos em uma classe de feição
ou tabela não espacial. Se as feições ou objetos não espaciais foram agrupados em
subtipos, domínios de atributos diferentes podem ser atribuídos para cada um dos
subtipos.
Há dois tipos de domínios de atributo: intervalo e valores codificados. Domínios de intervalo
especificam valores numéricos iniciais e finais aceitáveis. Domínios de valores
codificados são listagens explícitas de valores aceitáveis.

Agrupando feições usando subtipos
Subtipos fornecem uma maneira de agrupar feições em uma classe em subconjuntos que
compartilham o mesmo conjunto de atributos. Objetos em uma tabela podem também
ser agrupados em subtipos.
Subtipos são úteis porque eles permitem você agrupar feições similares sem criar uma
nova classe de feição. Por exemplo, você pode agrupar lotes em subtipos residencial,
comercial e rural e associar diferentes domínios, relacionamentos, e regras de
conectividade para cada grupo.

Por que usar subtipos quando você poderia simplesmente
criar múltiplas classes de feição?
A principal razão para usar subtipos é a performance. Um geodatabase com uma dezena
de classes de feição que tem subtipos terá melhor performance que um geodatabase
com uma centena de classes de feição. Subtipos também podem tornar a edição de
dados mais rápida e mais precisa porque você pode configurar valores de atributos
padrão e domínios.

Funcionalidade de Subtipo
ArcView®

Exibe subtipos

ArcEditor™ / ArcInfo™Cria, edita e usa subtipos

Quando subtipos não podem ser usados
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Se você estiver trabalhando com um geodatabase multiusuário e privilégios de acesso
diferentes são requeridos para grupos diferentes de feições, então cada grupo deve ser
armazenado como uma classe de feição diferente.
Similarmente, quando algumas feições devem ser acessadas através de versões e outras
não, você deve criar classes de feições separadas.

Anatomia de um subtipo
Você cria subtipos para uma classe de feição ou tabela não espacial no ArcCatalog. Você
deve ter uma licença do ArcEditor ou ArcInfo para criar subtipos. Você não pode criar
subtipos com o ArcView.

Três subtipos foram criados para uma classe de feição chamada Country_lanes.

Os códigos de subtipo para uma classe de feição são armazenados no campo de subtipo
na tabela da classe de feição.

Quando você exibe uma classe de feição que possui subtipos como um camada no
ArcMap, os subtipos são exibidos automaticamente na Tabela de Conteúdos com seus
respectivos nomes.
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A camada Country_lanes possui três subtipos, que são exibidos na Tabela de Conteúdos do ArcMap com simbologia
única

Criando subtipos
Quando você cria um subtipo para uma classe de feição ou tabela não espacial, você pode
se basear em um outro campo de atributo existente ou você pode adicionar um novo
campo para conter os valores do subtipo. A única estipulação é que o seu tipo de campo
de subtipo deve ser um inteiro longo ou curto.
Para criar um subtipo, primeiro escolha o campo do subtipo, então entre o código e a
descrição apropriados. Para cada subtipo, você pode associar valores de campo padrão
e domínios.

No exemplo acima, três subtipos foram criados para a classe de feição Watershed. Para o subtipo de rio Third Order, o
valor padrão de 1 foi especificado para o campo de atributos Contaminants. Todos os campos de atributo definidos
pelo usuário possuem domínios associados a eles.

Uma vez que você entrou os códigos e descrições para os subtipos, você precisa escolher
um dos subtipos como subtipo padrão. Quando você adiciona uma nova feição no
ArcMap, ela automaticamente será do subtipo padrão e herdará seus valores padrão e
domínios associados. Você pode alterar o subtipo de uma nova feição no diálogo
Atributos.
Ao adicionar valores padrão e domínios para um subtipo, você pode copiar os valores
padrão e domínios a partir do subtipo padrão.
Fique atento quando você aplicar um subtipo a uma feição existente, quaisquer valores de
atributos que ela possui atualmente será sobrescrito com os valores padrão que você
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configurou quando criou o subtipo. Se você não especificou valores padrão para o
subtipo, os valores de atributo permanecerão inalterados.

Usando subtipos com feições
Quando você cria uma nova feição ou edita uma feição existente no ArcMap, você pode
aplicar um subtipo.
Ao adicionar novas feições, primeiro escolha o subtipo apropriado na lista de rolagem Alvo
na barra de ferramentas Editor (se você não escolher um subtipo diferente, o subtipo
padrão será automaticamente o alvo). À medida que você adiciona feições, elas
automaticamente herdarão o código do subtipo e os padrões que você criou para
quaisquer outros campos na tabela.

Você pode também aplicar subtipos às feições existentes através do diálogo Atributos.
Para fazer isso, selecione a feição e aplique o subtipo escolhendo na lista de rolagem
que inclui todas as descrições de subtipos disponíveis. Você pode aplicar um subtipo a
múltiplas feições de uma vez realizando uma consulta espacial ou por atributo para
selecionar todas as feições para as quais você deseja aplicar o subtipo.

Sumário
Subtipos definem grupos de feições com diferentes comportaments dentro de uma classe
de feição. Subtipos fornecem uma maneira de implementar diferentes domínios e
relacionamentos para feições que são muito semelhantes. Usando subtipos ao invés de
criar classes de feição adicionais pode melhorar a performance de um geodatabase. Um
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geodatabase com relativamente poucas classes de feição é mais eficiente do que um
com muitas classes de feição.

Criando e editando relacionamentos de tabela
Objetos no mundo real frequentemente possuem associações particulares com outros
objetos. Associações entre objetos em um geodatabase são chamadas de
relacionamentos.
Em um geodatabase, você pode criar um relacionamento entre duas tabelas de classes de
feição, entre uma tabela de classe de feição e uma tabela não espacial, ou entre duas
tabelas não espaciais. Uma vez que você criou um relacionamento entre duas tabelas,
você pode acessar dados armazenados em uma das tabelas a partir de outra.
Para participar em um relacionamento, as tabelas devem estar no mesmo geodatabase.
Cada tabela deve possuir um campo similar com valores comuns, e cada uma deve
possuir pelo menos um campo com valores únicos.

Funcionalidade de Relacionamento
Funcionalidade de Relacionamento
ArcView

Visualiza relacionamentos

ArcEditor / ArcInfo

Cria e edita relacionamentos

Associações de Tabela
Quando você associa duas tabelas, você precisa saber como os valores de registro
individuais estarão relacionados uns com os outros. Você precisa determinar se um ou
mais de um registro na primeira tabela estará associado com um ou mais de um registro
na outra tabela. Como os registros nas duas tabelas se relacionam uns com os outros é
chamado de cardinalidade.

Tipos de Cardinalidade
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Há quatro relacionamentos possíveis (chamados de cardinalidade): um-para-um (1-1), umpara-muitos (1-M), muitos-para-um (M-1), e muitos-para-muitos (M-N).

Tabelas de Relacionamento
Cardinalidade é determinada pelo papel que cada tabela desempenha no relacionamento.
A tabela primária em um relacionamento é chamada tabela de origem. A tabela que está
relacionada à tabela de origem é chamada de tabela de destino.

Campos-chave
Uma vez que o relacionamento é criado, os campos-chave são marcados com um
asterisco (*). O asterisco indica que o campo não pode ser excluído pelo usuário. Você
deve remover o relacionamento antes de você excluir um campo-chave.

Tipos de campo de tabela
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Quando você cria um relacionamento entre duas tabelas, o relacionamento deve ser
baseado em dados do mesmo tipo. Por exemplo, se você quer relacionar duas tabelas,
ambas devem ter um campo definido como inteiro curto ou um dos outros tipos
suportados.

Nem todos os tipos de campo podem ser usados para criar relacionamentos. Você não
pode relacionar duas tabelas baseado em campos de data ou BLOB (objeto binário). Os
formatos de campo suportados são inteiro curto, inteiro longo, real, duplo, texto e object
ID.

Tipos de Campos Suportados
O geodatabase suporta os seguintes campos de atributo definidos pelo usuário para tabelas de
classe de feição e tabelas de atributos não espaciais.
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Campos que não são suportados em Classes de Relacionamento

Classes de relacionamento
Em um geodatabase, um relacionamento entre duas tabelas é armazenado em uma classe
de relacionamento. A classe relacionamento pode ser criada dentro de um conjunto de
dados de feições ou no nível raiz do geodatabase.
Classes de relacionamento são criadas, renomeadas, e excluídas no ArcCatalog. Se você
excluir uma classe de feição ou tabela não espacial que participa em uma classe de
relacionamento, então o relacionamento também é excluído. Uma vez que você criou
uma classe de relacionamento, você não pode modificar suas propriedades.

Como outros objetos do geodatabase, classes de relacionamento são nomeadas pelo usuário. O nome deve descrever
o relacionamento por inteiro. Nesse exemplo, a classe de relacionamento ParcelOwner define o relacionamento entre a
classe de feição Parcels e a tabela Owners.

Classes de Relacionamento Empilhadas
Somente duas tabelas podem ser relacionadas em uma única classe de relacionamento.
Para criar um relacionamento entre mais de duas tabelas, você precisará configurar um
relacionamento empilhado, onde a tabela A está conectada à tabela C através da tabela
B. Para criar um relacionamento empilhado, primeiro crie uma classe de relacionamento
relacionando a tabela A com a tabela B, então crie uma segunda classe de
relacionamento relacionando a tabela B com a tabela C.

Propriedades do relacionamento
Quando você cria uma classe de relacionamento, você deve definir suas propriedades. As
propriedades dizem ao ArcGIS exatamente como as tabelas deve se relacionar umas
com as outras. Algumas propriedades do relacionamento já foram descritas, tais como
nome da classe de relacionamento, cardinalidade, e tabelas de origem e destino.
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Propriedades definidas pelo usuário para uma classe de relacionamento são resumidas no assistente Nova Classe de
Relacionamento. Uma vez que a classe de relacionamento foi criada, você não pode modificar suas propriedades.

Rótulos
Classes de relacionamento possuem rótulos no caminho de ida e de volta que descrevem o
relacionamento enquanto você estiver navegando de uma tabela a outra no ArcMap. O
rótulo no caminho de ida é exibido quando você está navegando da tabela de origem
para a de destino. O rótulo no caminho de volta é exibido quando você está navegando
da tabela de destino para a de origem.

Nesse exemplo, Atributos de Transformers é a tabela destino. O rótulo do caminho de volta é exibido no ArcMap
quando você quer navegar para a tabela de origem, Poles.

Mensagens e tipos de relacionamentos
Relacionamentos simples existem entre duas tabelas que existem independentemente uma
da outra. Quando objetos relacionados mudam, nenhuma mensagem é enviada entre as
tabelas. Por exemplo, se você exclui um registro de lote na tabela origem, o registro do
proprietário relacionado na tabela de destino se mantém. Somente o valor no campochave estrangeira é excluído, removendo assim o relacionamento do proprietário com
aquele lote. Relacionamentos simples podem ter qualquer tipo de cardinalidade.
Um relacionamento é composto quando objetos de destino não podem existir sem um
objeto de origem. Por exemplo, transformadores elétricos são montados em um poste e,
portanto, feições de transformador não existiriam sem uma feição poste. Por default,
classes de relacionamento composto enviam mensagens para frente. Isso significa que
se o objeto de origem é excluído, rotacionado, ou movido, objetos relacionados na tabela
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de destino são excluídos, rotacionados, ou movidos com o objeto de origem.
Relacionamentos compostos sempre têm cardinalidade um-para-um ou um-para-muitos.

Atributos
Classes de relacionamento podem ter atributos descrevendo o relacionamento. Por
exemplo, em um relacionamento entre lotes e proprietários, um atributo do
relacionamento pode ser a porcentagem da posse.

Regras de relacionamento
Depois que você definiu as propriedades para uma classe de relacionamento, você pode
criar regras que controlam como os registros nas tabelas de origem e destino podem ser
relacionadas.
Regras de relacionamento controlam quais objetos ou subtipos da tabela de origem podem
ser relacionados com quais objetos ou subtipos na tabela destino. Elas podem também
ser usadas para especificar um intervalo de cardinalidade válido para os objetos e
subtipos relacionados.
Depois que você configurou regras para sua classe de relacionamento, você pode
facilmente checar edições inválidas nos seus dados em quaisquer tabelas ou classes de
feição relacionadas.

Nesse exemplo, a regra de relacionamento foi configurada para o subtipo de poste Steel. A regra especifica que de 0 a
5 transformadores podem ser relacionados com um poste de aço.

Sumário
Para criar um relacionamento permanente entre duas tabelas em um geodatabase, você
deve criar uma classe de relacionamento. Quando você cria uma classe de
relacionamento, você define como as duas tabelas estão associadas especificando as
propriedades do relacionamento. As propriedades do relacionamento incluem nome,
cardinalidade, tabelas de origem e destino, rótulos do caminho, tipo de relacionamento,
mensagem, e atributos.
Regras de relacionamento controlam quais objetos ou subtipos da tabela de origem podem
ser relacionados com quais objetos ou subtipos da tabela destino. Baseado em regras
que você configurou para domínios de atributo e relacionamentos, você pode checar
edições inválidas em seus dados e garantir a integridade de seu geodatabase.
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Lição 5: Redes Geométricas
•
•
•
•
•
•
•

Duas maneiras de criar uma rede geométrica

•

Quatro maneiras de restringir uma rede

O que são feições de rede
A diferença entre feições de rede simples e complexas
Que são pesos de rede e como eles são usados
Como estabelecer fluxo em uma rede
Como criar e usar regras de conectividade
Sobre os diferentes tipos de tarefas de rastreio e o tipo de análise para que cada uma pode
ser usada

O que é uma rede geométrica?
No seu nível mais baixo, uma rede geométrica é simplesmente segmentos (feições de
linha) e junções (feições de ponto) que estão conectados.
O que torna uma rede geométrica um modelo útil de infra-estrutura no mundo real é como
os segmentos e junções são conectados.

Exemplo de Rede Geométrica

Segmentos (linhas) e junções (pontos) se conectam para formar uma rede geométrica.

Exemplos de Redes Geométricas
Qualquer análise que envolve o fluxo de recursos, tais como eletricidade, gás, ou água,
pode ser modelada usando uma rede geométrica.
• Localizar onde se originam as paradas de força baseado em chamadas telefônicas
recebidas de clientes afetados
• Rastrear fluxo de contaminante em uma bacia hidrográfica baseado em amostras
coletadas dos rios.
• Redirecionar o fluxo de esgoto para evitar um cano quebrado.

Como redes são armazenadas
Uma rede geométrica é composta de classes de feições armazenadas em um conjunto de
dados de feições. Todas as classes de feição em uma rede geométrica devem estar no
mesmo conjunto de dados de feições, e uma classe de feição pode participar em
somente uma rede geométrica. Quando você cria uma rede geométrica, um ícone
representando a rede geométrica é exibido dentro do conjunto de dados de feições na
Árvore de Catálogo no ArcCatalog.
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Campos de Rede
Classes de feição que participam na rede são automaticamente convertidas a partir de
classes de feições simples para classes de feição de rede, e um ou mais campos de
atributo contendo informações de rede são adicionados à tabela da classe de feição.

Gerenciando Redes
Você cria e gerencia uma rede geométrica no ArcCatalog, e trabalha com ela no ArcMap.
Há mais restrições envolvidas no gerenciamento de classes de feição de rede do que no
gerenciamento de classes de feição simples. Você não pode renomear, excluir, ou copiar
uma classe de feição de rede. Para realizar quaisquer dessas ações, você deve
converter a classe de feição de rede de volta para uma classe de feição simples
excluindo a rede geométrica.
Há outra parte da rede que você não vê, chamada de rede lógica, que mantém a
informação de como as feições estão conectadas na rede.

Rede Lógica
A rede lógica não tem valores de geometria ou coordenadas. Seu objetivo principal é
armazenar a informação da conectividade de uma rede, junto com certos atributos. Para
cada feição na rede geométrica, há pelo menos um elemento correspondente na rede
lógica.
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Um diagrama simplificado de como a rede lógica é armazenada no geodatabase. Elementos de rede são armazenados
em uma tabela de segmento e uma tabela de junção. A tabela de conectividade descreve como as duas se conectam.

Componentes de uma rede: Segmentos e junções simples
Segmentos simples são sempre conectados a exatamente duas feições de junção, uma em
cada ponta. Se uma nova feição de junção é conectada no meio de um segmento
simples, então aquela feição de segmento simples é fisicamente dividida em duas novas
feições. Cada feição de segmento ou de junção simples corresponde a somente um
elemento na rede lógica.

Componentes de uma rede: Segmentos complexos
Segmentos complexos são sempre conectados a pelo menos duas feições de junção em
seus pontos finais, mas podem ser conectados a feições de junção adicionais junto com
seus comprimentos. Se uma nova feição de junção é adicionada no meio de um
segmento complexo, aquele segmento complexo permanece uma única feição,
representada por uma linha na tabela da classe de feição. Porém, a feição de segmento
complexo corresponderá agora a dois elementos de segmento na rede lógica.
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Componentes de uma rede: Junções complexas
Uma junção complexa é uma única feição que corresponde a qualquer número de
elementos de segmento e junção na rede lógica. Junções complexas são usadas para
modelar redes dentro de redes, tais como uma caixa de disjuntores em uma rede
elétrica. Junções complexas podem ser criadas apenas programando uma feição
personalizada.

Conectando uma Rede
Quando você cria uma rede geométrica, relacionamentos topológicos explícitos são criados
entre feições de rede. O geodatabase mantém automaticamente esses relacionamentos
topológicos contanto que a rede geométrica esteja ok.
Topologia em uma rede geométrica é conhecida como topologia linear (ou topologia
unidimensional) e, como outra topologia do geodatabase, é baseada em geometria
coincidente.
Na rede, segmentos são conectados através de junções.
Quando você está editando uma rede geométrica, a conectividade entre os segmentos e
junções é automaticamente mantida.
Se você move a junção entre dois segmentos, as coordenadas para os segmentos são
modificadas com a junção de forma que sua coincidência seja mantida.
Usando o ambiente de ajuste do ArcMap, você pode adicionar feições de rede junto com
feições existentes e manter a conectividade de rede.

Adicionando uma junção
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Se uma junção é ajustada a uma feição de segmento, o segmento e a junção se tornarão
topologicamente conectados um com o outro. Quando você move a junção, os segmentos nos
quais ela está conectada respondem esticando e ajustando-se para manter a conectividade.

Junções Órfãs
Quando você ajusta um segmento a outro segmento onde não há junção, uma junção é
automaticamente inserida para estabelecer a conectividade. Se nenhuma regra de
conectividade foi configurada para a rede, a junção será genérica, ou “órfã”, e será
armazenada na classe de feição de rede nome_Junctions.

Construindo uma Rede
Funcionalidade de Rede Geométrica

ArcView

Realiza análise de rede

ArcEditor / ArcInfo

Cria e edita redes, realiza
análise de rede

O primeiro passo na construção de uma rede geométrica é criar a rede propriamente dita.
Quando você cria uma rede geométrica, você especifica quais classes de feição participam
na rede, se há quaisquer fontes ou coletores na rede, e qualquer peso que você queira
atribuir à rede.
Depois da rede criada, você pode criar regras sobre como as feições se conectarão.
Novas classes de feição podem ser também adicionadas depois que a rede é criada.
Depois que você criou a rede geométrica, você pode usar as funções de edição no ArcMap
(ou scripts personalizados) para adicionar feições a ela.

Reparando erros de construção de rede
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Quando você constrói uma rede geométrica, você pode descobrir que ela contém feições
com geometria inválida ou conectividade inconsistente.
A barra de ferramenta de Edição de Rede no ArcMap contém ferramentas para editar tanto
a rede geométrica quanto a rede lógica. Você pode usar essas ferramentas para verificar
e reparar feições de rede.

Conectar
Cria um relacionamento topológico entre uma feição e suas feições coincidentes.
Desconectar
Remove associações topológicas com outras feições.
Reconstruir Conectividade
Incrementalmente reconstrói a conectividade na rede lógica.
Reparar Conectividade
Identifica e repara erros de conectividade de rede na rede lógica.
Comando de Verificar Conectividade
Verifica a conectividade na rede lógica.
Ferramenta de Verificar Geometria da Feição de Rede
Identifica feições de rede com geometria inválida para uma área definida pelo usuário.

Comando de Verificar Geometria da Feição de Rede
Identifica feições de rede com geometria inválida para um conjunto selecionado de
feições ou para a rede inteira.
Erros de Construção de Rede
Use a tabela de erros de construção de rede (que é gerenciada pelo usuário) para
identificar feições de rede com geometria inválida.

Criando uma rede nova e vazia
Crie um conjunto de dados de feições que irá conter a rede geométrica e suas classes de
feições.
Crie uma rede geométrica vazia no conjunto de dados de feições. Especifique pesos, se
houver, para a rede.
Crie novas classes de feição no conjunto de dados de feições e atribua cada papel (junção
ou segmento simples ou complexo). Especifique se as classes de feição contêm fontes e
coletores e atribua pesos para campos de atributos se desejado.
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O painel final do assistente para criar uma rede vazia. As opções especificadas relacionam-se apenas à rede.

Construindo uma rede geométrica de feições existentes
Adicione todas as classes de feição que participarão na rede ao mesmo conjunto de dados
de feição. Se os dados estão em um formato diferente de classe de feição de
geodatabase, você deve primeiro converter os dados.
Crie uma rede geométrica a partir das classes de feição. Especifique se as feições devem
ser ajustadas e se as classes de feição contêm segmentos complexos ou fontes e
coletores. Se desejado, especifique pesos de rede e atribua pesos aos campos de
atributo.
Somente classes de feição de ponto e linha simples podem ser usadas para criar a rede.
Se as classes de feição participam em uma topologia do geodatabase, você precisará
excluir o objeto de topologia antes de você criar a rede a partir daquelas classes de
feição.

O painel final do assistente para criar uma rede a partir de classes de feição existentes. As opções especificadas são
para rede e para as classes de feição que participam na rede.

Ajustando feições
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Quando você cria uma rede geométrica baseada em feições existentes, todos os dados
devem ser limpos. Em outras palavras, todas as feições que devem ser conectadas na
rede são geometricamente coincidentes, sem nenhuma sobreposição. Se esse não é o
caso, você pode fazer com que o software ajuste as feições juntamente quando a rede é
criada. O ajuste é recomendado se seu geodatabase foi construído a partir de dados que
não armazenam topologia (e.g., shapefiles).

No assistente para Construir Rede Geométrica, você pode configurar a tolerância de ajuste para feições e especificar
quais feições são permitidas ajustar (ou mover).

Tolerância de Ajuste
Como as feições são ajustadas depende da tolerância de ajuste que você configura e se as
feições são simples ou complexas, junto com outras considerações (descritas na ajuda
online).
A tolerância de ajuste padrão é o inverso do valor da precisão especificado quando o
conjunto de dados de feições foi criado (1 / Precisão) multiplicado por 1,5. Você não
pode configurar a tolerância para um valor mais baixo que o padrão.

Dois exemplos de ajuste. A conectividade de segmento simples é estabelecida somente nas extremidades das feições
de segmento; portanto, nesse caso, as feições não são ajustadas juntas. A conectividade de segmento complexo é
estabelecida em ambas as extremidades das feições e no meio. Porque o vértice está dentro da tolerância de ajuste, a
nova junção é adicionada no meio e as feições de segmento são conectadas.
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Entendendo fontes e coletores
Fonte – o local onde o fluxo se origina
Coletor – o local onde o fluxo termina
Feições de junção em redes geométricas podem agir como fontes ou coletores.

Fontes e coletores são usados para determinar a direção do fluxo. O fluxo é sempre a partir da fonte em direção ao
coletor.

Funções de Junção
Feições de junção em redes geométricas podem agir como fontes ou coletores.
Quando você cria uma nova classe de feição de junção em uma rede, você pode
especificar se as feições armazenadas nela podem representar fontes, coletores, ou
nenhum deles na rede.
Se você especificar que as feições de junção podem ser fontes ou coletores, um campo
chamado AncillaryRole é adicionado à tabela da classe de feição para registrar seu
status. Um domínio de valores codificados (com valores Nenhum, Fonte, ou Coletor) é
também criado e aplicado ao campo.

Pesos de rede
Pesos são o custo associado com a viagem ao longo de um segmento ou junção. Eles são
calculados com base em campos de atributos numéricos. Um peso típico é o
comprimento da feição de segmento. Por exemplo, em uma rede de água, certa
quantidade de pressão é perdida quando se viaja pelo comprimento de uma tubulação
de transmissão devido à fricção da superfície dentro do cano.

Atribuindo Pesos
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Um único peso pode ser usado para múltiplos campos em classes de feição múltiplas. Por
exemplo, você pode ter um peso chamado Length. O peso Length deve ser associado
ao campo Shape_Length em todas as classes de feição de segmento na rede. Cada
classe de feição pode ter um ou mais pesos associados com seus atributos.
Uma vez que uma rede é criada, você não pode adicionar ou remover pesos. Você pode
usar somente os pesos que foram especificados quando a rede foi criada. Você pode,
porém, modificar os valores dos pesos.

Você atribui pesos quando você constrói uma rede. Primeiro, configure o nome dos pesos e o tipo de dados que eles
armazenarão. Então, associe esses pesos com campos nas classes de feição. Nesse exemplo, um peso único (Length)
é atribuído às classes de feição WaterMains e WaterLines.

Regras de conectividade
Regras de conectividade de rede limitam o tipo de feições de rede que podem ser
conectadas umas com as outras. Quando você primeiro constrói uma rede, todas as
feições podem se conectar com todas as feições. Você pode alterar isso criando regras
de conectividade no ArcCatalog. Por exemplo, você pode configurar regras que
permitam canos de 6 polegadas a se conectarem com canos de 4 polegadas somente
através de um redutor.
Você pode também usar regras de conectividade para limitar o número de feições de
qualquer tipo em particular que pode ser conectado a feições de outro tipo. Por exemplo,
você pode criar uma regra que diga que um alternador pode se conectar entre duas ou
quatro linhas.
Há dois tipos de regras de conectividade: regras de segmento-junção e regras segmentosegmento.
Regras de conectividade podem ser estabelecidas entre duas classes de feição, uma
classe de feição e o subtipo de uma outra classe de feição, ou um subtipo de uma classe
de feição e um subtipo de outra.

Regra segmento-junção
Essa regra especifica quais tipos de junção podem se conectar a um segmento bem como
quantos de cada tipo (cardinalidade) podem ser conectados. Por exemplo, você pode
configurar uma regra para um adaptador de 6 polegadas (uma junção) que especifica
que ele deve ser conectado a exatamente duas tubulações de água de 6 polegadas
(segmentos).
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Uma regra de conectividade pode garantir que adaptadores de 6 polegadas sempre se conectarão com duas
tubulações de água de 6 polegadas.

Regra de segmento-segmento
Essa regra determina quais tipos de segmentos podem se conectar através de uma dada
junção. Uma regra de segmento-segmento automaticamente cria uma junção do tipo
correto no ponto de conexão quando você ajusta um novo segmento a um segmento
existente. Por exemplo, se você adiciona uma linha de serviço e ajusta uma extremidade
a uma linha de tubulação, a regra criará um adaptador T de 6" x 6" x 2“ onde duas linhas
se encontram. Se há mais de um tipo de junção que possa conectar os segmentos, um
dos tipos de junção deve ser designado como o padrão.

Regras de segmento-segmento ajudam a tornar a edição de dados mais precisa e rápida. Quando você ajusta dois
segmentos um ao outro, uma regra de conectividade garante que a feição de junção apropriada seja automaticamente
criada para conectar os dois.

Realizando análise de rede

Em uma rede geométrica, análise de rede envolve rastreamento. Um rastreamento segue as
feições conectadas em uma rede até que alguma condição seja satisfeita.
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Todas as feições de segmento têm uma direção implícita de digitalização, a qual é a ordem
na qual as coordenadas x,y foram adicionadas quando a feição foi criada.
Rastreamentos podem ser executados tanto a favor como contra a direção digitalizada
das feições de segmento na rede.
Bandeiras são usadas para definir localizações para rastreamento. Por exemplo, se você
estiver realizando um rastreamento rio abaixo em uma rede de rios, você colocaria uma
bandeira no ponto onde você quer que o rastreamento comece.
Alguns tipos de análise de rede requerem que você estabeleça o fluxo ou atribua pesos a
feições de rede. Você pode também escolher restringir partes da rede para uma análise
particular.

Barra de ferramentas Utility Network Analyst

A barra de ferramentas Utility Network Analyst é usada para realizar um rastreamento

Tarefas de Rastreamento
Tarefa de Rastreamento

Precisa de Fluxo Usa Pesos

Encontra Ancestrais Comuns

X

Encontra Conectados
Encontra Desconectados
Encontra Loops

X

Encontra Caminho

X

Encontra Caminho Rio Acima

X

Rastreia Rio Acima

X

Rastreia Rio Abaixo

X

Encontra Acumulação Rio Acima

X

X

X

Encontra Ancestrais Comuns
Essa tarefa é usada para encontrar as feições comunas que estão rio acima de um
conjunto de pontos em sua rede. Por exemplo, uma companhia elétrica que tem
recebido várias reclamações de clientes poderia usar essa tarefa de rastreamento para
determinar a fonte do problema na rede.
Encontra Conectados
Essa tarefa localiza todas as feições conectadas a uma única bandeira. Por exemplo, se
um cano explode na rede de água, você vai querer saber como isolar o cano quebrado.
Na rede de água, você vai querer encontrar as válvulas mais próximas do cano
quebrado para que você possa fechar essas válvulas e isolar o problema.
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Encontra Desconectados
Os resultados dessa tarefa de rastreamento são o oposto daqueles retornados pelo
rastreamento Encontra Conectados. Se você estiver testando conectividade de rede, os
resultados da tarefa Encontra Desconectados podem ser mais fáceis de visualizar e
analisar. Por exemplo, se você sabe que a maior parte de sua rede está conectada,
usando a tarefa de rastreamento Encontra Desconectados e checando para ver se
algumas feições são retornadas é mais fácil do que realizar uma tarefa de rastreamento
Encontra Conectados para garantir que todas suas feições sejam retornadas.
Encontra Loops
Essa tarefa de rastreamento é útil para identificar partes da rede onde o fluxo não pode
ser determinado baseado na configuração das fontes e dos coletores. A tarefa de
rastreamento Encontra Loops encontra as feições que podem ser alcançadas a partir de
mais de uma direção.
Encontra Caminho
A tarefa Encontra Caminho rastreia um caminho entre duas ou mais bandeiras na rede.
Essa tarefa é usada para encontrar a melhor rota baseada no peso que você seleciona.
Por exemplo, você pode querer encontrar o caminho mais curto ou o caminho onde os
canos têm maior diâmetro. Se você não especificar nenhum peso, o melhor caminho
entre as bandeiras será o caminho com menor número de feições.
Encontra Caminho Rio Acima
Essa tarefa funciona da mesma forma que Encontra Caminho, exceto que ela requer
fluxo para rastrear rio acima e você precisa configurar apenas uma bandeira.
Rastreia Rio Acima e Rastreia Rio Abaixo
Ambas tarefas de rastreamento usam fluxo para rastrear (tanto rio acima quanto rio
abaixo) a partir do ponto onde você configurou uma bandeira. Um exemplo seria traçar
contaminação em uma rede de cursos d’água. Rastreia Rio Acima irá rastrear entre a
bandeira e a fonte. Rastreia Rio Abaixo irá rastrear entre a bandeira e o coletor. Os
resultados podem ser tanto as feições que são rastreadas quanto as feições que param
o rastreamento.
Encontra Acumulação Rio Acima
Essa tarefa de rastreamento determina o custo total de todos os elementos de rede que
se situam rio acima de um dado ponto em sua rede e relata o custo na barra de status.
Se nenhum peso é especificado, o custo relatado é o número de elementos que estão rio
acima.

Exemplos de Tarefas de Rastreamento
Encontra Desconectados

Feições de válvula desconectadas são encontradas em parte de uma rede de água usando um rastreamento Encontra
Desconectados. As feições desconectadas são exibidas em vermelho.

Encontra Loops
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O resultado de um rastreamento Encontra Loops é mostrado de vermelho. O próximo passo será corrigir o problema de
ambigüidade de fluxo e restabelecer o fluxo.

Direção de fluxo
Para configurar a direção de fluxo, sua rede deve conter pelo menos uma classe de feição
de junção que você especificou como contendo fontes e coletores quando você construiu
a rede. O fluxo é estabelecido na rede usando o comando Configurar Direção de Fluxo
no ArcMap.
Uma vez que o fluxo foi estabelecido, cada segmento tem um dos seguintes tipos de fluxo:
determinado, indeterminado ou não inicializado.

Fluxo determinado
Se a direção de fluxo de um segmento pode ser unicamente determinada a partir da
topologia da rede, das localizações de fontes e coletores, e dos estados habilitado e
desabilitado das feições, a feição é dita ter fluxo determinado.
Fluxo indeterminado
A direção de fluxo indeterminado em uma rede ocorre quando a direção de fluxo não
pode ser unicamente determinada a partir desses três fatores. Fluxo indeterminado
comumente ocorre para segmentos que formam parte de um loop, ou circuito fechado.
Em certos tipos de redes, fluxo indeterminado pode ser muito perigoso. Por exemplo, se
o fluxo é ambíguo em uma rede elétrica, aquela parte da rede pode curto-circuitar e
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destruir a rede. Fluxo indeterminado pode também ocorrer para um segmento do qual o
fluxo é determinado por múltiplas fontes e coletores, onde uma fonte ou um coletor está
conduzindo o fluxo em uma direção através do segmento, mas uma outra fonte ou
coletor está conduzindo na direção oposta. Um segmento que tem uma fonte em ambas
as extremidades terá fluxo indeterminado.
Fluxo não inicializado
Direção de fluxo não inicializado em uma rede ocorre em segmentos que estão isolados
de fontes e coletores na rede. Isso pode acontecer se tanto o segmento não estiver
topologicamente conectado através da rede às fontes ou aos coletores ou se o
segmento está conectado a fontes e coletores apenas através de feições desabilitadas.

Usando pesos
Quando você constrói uma rede, você especifica quais atributos numéricos de classes de
feições de segmento e de junção se tornarão pesos. Pesos podem ser usados com três
das tarefas de rastreamento (Encontra Caminho, Encontra Caminho Rio Acima e
Encontra Acumulação Rio Acima) para calcular o custo de viajar através da rede.

Sem pesos, o melhor caminho entre as bandeiras será aquele com o menor número de feições.
Se você especificar um peso baseado em comprimentos, o melhor caminho será o caminho
mais curto. Se você especificar um peso baseado no tempo, o melhor caminho será o caminho
mais rápido.
Para feições de junção, um único peso é usado.
Para feições de segmento, dois pesos podem ser usados: um a favor da direção de
digitalização da feição de segmento (o peso De-Para) e um contra a direção de
digitalização da feição de segmento (o peso Para-De).
A direção digitalizada de uma feição de segmento se refere à ordem na qual nós da feição
são armazenados no geodatabase. Você pode especificar um peso diferente para cada
direção de um segmento para casos onde rastrear um segmento em uma direção têm
custo diferente de rastrear em outra direção. Se a feição de segmento é um segmento
complexo, pesos são copiados para cada elemento.

Exemplos de Pesos
Descrição de Peso

Usado Para

Comprimento do segmento

Encontra caminho mais curto

Diâmetro do cano

Calcula pressão ou principal

81

Apostila de ArcGIS - Geodatabases

Impedância (resistência elétrica)

Calcula queda de voltagem em uma rede
elétrica

Tempo para atravessar um
segmento

Encontra caminho mais rápido

Número de pistas em uma rua

Calcula capacidade de tráfego ou
congestionamento

Restringindo a rede
Rastreie feições que estão selecionadas ou não-selecionadas. Todas outras feições agem
como uma barreira para o rastreamento.

Rastreia rio acima a partir de uma estação de armazenamento onde nenhuma amostra foi tomada (cursos
selecionados foram amostrados).

Use um filtro de peso para limitar quais valores de peso são aceitáveis para o
rastreamento. Apenas feições com valores de peso aceitáveis são rastreadas.

Não rastreie feições de segmento com um peso de ordem do rio de 3 (rios de terceira ordem).

Coloque uma barreira de segmento temporária ou barreira de junção para parar o
rastreamento naquele local.
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O rastreamento rio abaixo foi parado por uma barreira – uma represa temporária criada por um deslizamento.

Desabilite uma feição alterando o valor de atributo no campo Enabled para False. O
rastreamento para na feição desabilitada.

Desvios rio acima pararam o fluxo de água a um alcance. A participação de uma feição de alcance na rede é
desabilitada usando o diálogo Atributos.

83

Extensão ArcGIS Spatial Analyst

Apostila de ArcGIS – Extensão ArcGIS Spatial Analyst

Lição 1: Spatial Analyst
•
•
•
•
•

O que é ArcGIS Spatial Analyst e o tipos de análises que você pode fazer.
O que são análise e modelagem espacial.
Como configurar seu ambiente de análise.
Como converter entre dados de feição e raster.
Como reclassificar seus dados.

Formatos de Dados Espaciais

Realidade (Uma rodovia)

Formatos Vetoriais
Representações discretas da realidade

X,Y

X,Y X,Y
X,Y

Formatos Raster
Usa células quadradas para modelar a realidade

Linhas

Colunas

X,Y
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Imagens Raster
Imagens raster no ArcGIS são camadas que parecem mais fotografias, do que “desenhos”
cartográficos que são associados com camadas de pontos, linhas ou polígonos
baseadas em shapefiles.
Camadas de imagem são na verdade mais usadas para representar fotografias aéreas,
documentos escanerizados, fotos de câmeras digitais, imagem gravada por satélites
orbitando a Terra, e outros tipos de materiais “fotográficos”.
Os dados representados em uma camada de imagem são baseados em arquivos fonte em
quaisquer formatos de arquivos raster de propósito geral (incluindo BMP, GIF, PNG,
TIFF, CIB, JPG e MrSID) bem como em formatos (tais como NTIF, ADRG, CADRG,
BIL/BIP/BSQ, ERMapper, IMAGINE, e ARCSDE-Raster) que são mais especificamente
orientados para aplicações geográficas.
A geometria cartográfica de uma imagem é definida não em termos de coordenadas X,Y
formando pontos, linhas, ou polígonos mas em termos do que são chamados “pixels” ou
“células”
Cada pixel é uma porção quadrada particular de um retângulo como indicado aqui em azul.
Dentro daquele retângulo, todos os pixels são do mesmo tamanho e orientação, e cada um
ocupa uma posição única dentro de um padrão regular de colunas verticais (em cinza
claro) e linhas horizontais (em cinza escuro).

Na imagem mostrada abaixo há aproximadamente 100 colunas e 80 linhas de pixels que
são apresentadas em variadas cores que sugerem as condições do local e as margens
opostas de um trecho de um rio em particular.
A cor de cada pixel em uma imagem é determinada de acordo com um ou mais valores
inteiros associados com aquele pixel.
Cada um desses números indica a intensidade de vermelho, verde, ou azul na cor final do
pixel.
A figura em “cor verdadeira” mostrada à direita é referida como uma imagem multi-banda.
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Extensão ArcGIS Spatial Analyst
Extensão de processamento de raster para o ArcGIS
Ela possui ferramentas para realizar uma ampla variedade de análises espaciais, e é
especificamente adequada para análise de superfícies.
Usada para
Criar Dados
Identificar Relacionamentos Espaciais
Posicionar Locais Adequados
Encontrar caminhos
Funcionalidades de modelagem e análise raster abrangentes
Requer licença separada do ESRI

Funcionalidades do Spatial Analyst
Converte feições vetoriais (ponto, linha, ou polígono) para grades.
Calcula distância de cada célula para objetos de interesse (similar a buffers)
Gera mapas de densidade de feições de ponto
Cria superfícies contínuas de feições de ponto espalhadas
Deriva curvas de nível, declividade, mapas de aspecto, e relevo sombreado para essas
feições.
Realiza análises discretas célula por célula e mapas baseados em células
Executa simultaneamente consultas Booleanas e cálculos algébricos em múltiplas
camadas raster
Realiza análises de vizinhança e de zona.
Realiza classificação e exibição de raster
Usa dados de diferentes formatos de imagem

Análise espacial
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Se você quiser resolver questões tais como encontrar o melhor posicionamento para
uma nova loja ou identificar corredores para uma nova via, você pode usar um processo
conhecido como análise espacial.
Análise espacial envolve examinar os padrões geográficos em seus dados e observar
relacionamentos entre feições. Os métodos reais que você usa podem ser muito simples
– às vezes só de fazer um mapa você está fazendo uma análise – ou mais complexa,
envolvendo modelos que imitam o mundo real combinando muitas camadas de dados.
É importante notar que análise espacial não leva sempre a uma resposta definitiva; pelo
contrário, você pode ter muitas soluções alternativas.

Modelagem espacial
Modelos abstraem e simplificam sistemas complexos para torná-los mais fáceis de
entender. Muitos tipos de modelos são usados em GIS, inclusive modelos de processo
como aqueles que modelam erosão do solo ou medem a interação espacial entre
clientes e pontos de varejo. Os modelos mais comuns, porém, são aqueles que ajudam
você a localizar algo. Esses são modelos de adequabilidade.

Aqui um raster de solo foi criado a partir de uma camada vetorial de solo e um raster de declividade foi derivado de
uma superfície de elevação. Ambos foram reclassificados para uma escala comum e então combinados em um mapa
de posições adequadas.

Modelando Problemas Espaciais
Por que Modelar?
• Ajuda entender e resolver problemas complexos
• Simplifica a realidade
• Combina camadas geográficas para responder questões
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Tipos de Modelos

Dados raster e sistemas de coordenadas
Como dados vetoriais, conjuntos de dados raster não são muito úteis a menos que eles
sejam registrados (alinhados) uns aos outros através de um sistema de coordenadas
comum. Antes mesmo que você possa realizar operações básicas como juntar ou
sobrepor, você precisa associar o conjunto de dados raster à paisagem. O ArcGIS
oferece dois métodos para mudar os vários parâmetros do sistema de coordenadas dos
seus dados, inclusive a projeção do mapa.
Mudança de sistema de coordenadas on-the-fly
O ArcGIS Spatial Analyst pode combinar múltiplos rasters em diferentes projeções
(sistemas de coordenadas) e gerar ainda um resultado em outra projeção realizando
uma rápida projeção-on-the-fly. Você pode especificar a projeção que deve ser usada
para criar o raster de saída como uma das propriedades da análise configuradas no
diálogo Opções. Projeção-on-the-fly não funcionará para rasters que não tenham
informações sobre projeção armazenadas neles.
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Mudança de sistema de coordenadas permanente
O ArcToolbox provê ferramentas para alterar permanentemente a projeção de mapa e
outros parâmetros de sistema de coordenadas para um conjunto de dados fonte. Por
exemplo, se você receber um conjunto de dados que não tem a mesma projeção de
mapa que seu banco de dados, você pode usar o ArcToolbox Project Wizard para alterar
a projeção de mapa do novo conjunto de dados para ficar igual ao seu banco de dados.

Rasters de saída
Operações do Spatial Analyst criam rasters de saída em formato ArcInfo GRID, o qual pode
ser temporário ou permanente. Nomes de grades têm certos limites – eles devem ter
doze ou menos caracteres, não podem ter brancos, e devem apenas conter caracteres
A-Z e 0-9.
Grades temporárias
A menos que você nomeie uma grade de saída, ela é criada com o status de temporária.
Isso significa que ela é automaticamente excluída se você sair do ArcMap sem salvar
seu trabalho, ou se você remover a camada correspondente da Tabela de Conteúdos do
ArcMap. A grade temporária será armazenada no diretório de trabalho que você
especificou nas opções de análise e será dado um nome padrão, como Calc1. Uma
camada com um nome padrão será criada na Tabela de Conteúdo. Você pode tornar
uma grade temporária em permanente clicando com o botão direito na camada na
Tabela de Conteúdos e escolhendo Tornar Permanente no menu de contexto que
aparece.
Grades permanentes
A maioria dos diálogos do Spatial Analyst tem controles que permitem você a nomear a
grade de saída e escolher o diretório no qual ela será criada. Além disso, muitos
diálogos permitem você especificar o formato de saída – GRID, TIFF, ou ERDAS
Imagine. Nomear uma grade de saída a torna permanente.

Barra de Ferramentas Spatial Analyst

Configurando o ambiente de análise
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A maioria das operações do Spatial Analyst resulta na criação de um novo raster de saída,
geralmente uma grade. As configurações que você selecionou no diálogo Opções de
Análise controlam a geometria da grade de saída (tamanho da célula, extensão,
máscara de processamento, e projeção). Você pode também configurar o diretório de
trabalho, onde as grades de saída serão criadas por default.
Mesmo que todas essas configurações tenham valores default, é uma boa idéia configurálas antes de realizar uma análise. Enquanto as configurações do ambiente de análise
são usadas automaticamente quando um novo raster é criado, algumas funções
permitem você definir certas configurações como tamanho de célula.
O tamanho da célula
Você pode especificar o tamanho das células de saída, que pode ser diferente dos
rasters de entrada.
A extensão
Você pode configurar a largura e a altura do raster de saída, que pode também ser
diferente dos rasters de entrada. Uma camada de ajuste associada com a extensão
pode ajustar a fronteira da extensão especificada para se tornar igual a outra camada
raster ou vetorial.
A máscara
Você pode especificar uma máscara de processamento (tanto uma camada raster
quanto vetorial) para identificar células que serão configuradas para NoData na saída.
A projeção
Você pode configurar a projeção do raster de saída para ser igual a uma camada
adicionada anteriormente, ou à projeção da estrutura de dados do ArcMap, que você
também pode configurar.
O diretório de trabalho
Você pode especificar o caminho para um diretório onde novos dados de saída serão
criados. Se você não incluir um caminho nos nomes, o Spatial Analyst assume que
quaisquer conjuntos de dados referenciados pelo seu nome de origem, em oposição aos
seus nomes de camadas, existem no diretório de trabalho. Isso afeta principalmente na
entrada de dados nas expressões de Álgebra de Mapas entradas na Calculadora Raster.

Preparando para análise espacial
Antes de você realizar qualquer análise em seus dados, você deve configurar suas opções
de análise. Essas opções permitem você a controlar o diretório de saída para seus
resultados, bem como a extensão da análise e o tamanho da célula. Você pode também
aplicar uma máscara de análise em um conjunto selecionado de células.

Extensão da Análise
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Você pode configurar a largura e a altura do raster de saída, que pode ser diferente dos
rasters de entrada. Uma camada de ajuste associada à extensão pode ajustar a fronteira
da extensão especificada para ser igual à de outra camada raster ou vetorial.
Raster de Entrada

Extensão da Análise

Tamanho da Célula
Você pode especificar o tamanho das células de saída, que pode ser diferente dos rasters
de entrada.
Tamanho da Célula da Análise

Raster de Entrada

Máscara de Análise
Você pode especificar uma máscara de processamento (tanto uma camada raster ou
vetorial) para identificar células que serão configuradas para NoData na saída.
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Raster de Entrada

Máscara de Análise

Raster de Saída

Convertendo dados
Convertendo feições para um raster
Você pode converter feições de ponto, linha, e polígono a partir de qualquer tipo de
arquivo para um raster usando tanto campos de texto quanto numéricos. Se você usar
um campo de texto, o Spatial Analyst atribue a cada texto único no campo um valor
único no raster de saída. Ele então adiciona um campo à tabela do raster de saída para
armazenar o valor do texto original das feições.
Quando você converte pontos, o Spatial Analyst atribui a cada célula o valor do ponto
encontrado dentro dela. A células que não contém um ponto é atribuído o valor NoData.
Se mais de um ponto é encontrado em uma célula, à célula é dado o valor do primeiro
ponto encontrado.
Quando você converte linhas, o Spatial Analyst atribui a cada célula o valor da linha que
ela intercepta. Às células que não são interceptadas por uma linha é atribuído o valor
NoData. Se mais que uma linha intercepta uma célula, à célula é atribuído o valor da
primeira linha encontrada ao processar.
Quando você converte polígonos, o Spatial Analyst atribui a cada célula o valor do polígono
que contém o centróide da célula.

Feições Vetoriais de Ponto para Raster
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Feições Vetoriais de Linha para Raster

Feições Vetoriais de Polígono para Raster
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Convertendo dados
Convertendo um raster para feições
Ao converter um raster para feições de ponto, o Spatial Analyst cria um ponto para cada
célula que não seja NoData. As coordenadas do ponto são do centróide da célula.
Ao converter um raster representando feições lineares para feições de linha, o Spatial
Analyst cria linhas a partir de células de mesmo valor encadeadas de forma que as
linhas passam através do centro das células.
Ao converter um raster representando áreas, o Spatial Analyst constrói feições de polígono
a partir de grupos de células de mesmo valor conectadas. As linhas de fronteira são
criadas a partir de bordas de células externas.

Raster para Feições Vetoriais de Ponto
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Raster para Feições Vetoriais de Linha

Raster para Feições Vetoriais de Polígono
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Reclassificando dados raster
Reclassificação é o processo de reatribuir um valor, uma faixa de valores, ou uma lista de
valores em um raster para novos valores de saída.
Uma razão é configurar valores específicos para NoData para excluí-los da análise. Outras
razões são para alterar valores em resposta a novas informações ou esquemas de
classificação, ou para substituir um conjunto de valores com um conjunto associado (por
exemplo, para substituir valores representando tipos de solo com valores de pH). Uma
outra razão ainda é atribuir valores de preferência, prioridade, sensibilidade, ou critérios
similares a um raster.
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Reclassificando dados de categoria
Com dados de categoria, valores podem ser reclassificados com uma mudança de valor
um a um. Por exemplo, ao realizar uma análise do habitat de um animal, os valores em
um raster de uso do solo, cada um representando um tipo diferente de uso do solo,
precisa ser alterado para uma faixa preferencial de alto, médio e baixo (e.g. valores 1, 2,
e 3). Os tipos de solo mais preferidos pelo animal são reclassificados para valores mais
altos e aqueles menos preferidos para valores mais baixos. Por exemplo, floresta é
reclassificado para 3, pasto para 2, e terrenos de baixa densidade residencial para 1.
Áreas onde nenhum animal selvagem em seu perfeito estado mental iria, como áreas
urbanas e industriais seriam reclassificados para NoData.
Raster de entrada discreto

Raster reclassificado

Reclassificação de dados de categoria envolve substituir valores individuais em novos valores. Por exemplo, valores de
uso do solo podem ser reclassificados em valores de preferência baixo (1), médio (2), e alto (3). Aos valores de uso do
solo não desejados na análise é dado o valor NoData.

Reclassificando dados contínuos
Com dados contínuos, faixas de valores podem ser reclassificados em um número
específico de grupos. Nessa análise hipotética do habitat de um animal, a segunda
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camada no modelo de adequabilidade é baseada na preferência do animal por locações
distantes de estradas. Um mapa de distância (dados contínuos) é criado a partir de uma
camada de estradas existentes. Ao invés de reclassificar individualmente cada um dos
milhares valores de distância em uma escala de preferência do animal de 1 a 3, os
valores podem ser divididos em 3 grupos. O mais distante grupo recebe o mais alto valor
de preferência do animal, um valor de 3, e o mais próximo grupo, o valor de 1.
Raster de entrada contínuo

Raster reclassificado

Reclassificação de dados contínuos envolve substituir uma faixa de valores com novos valores. Por exemplo, um raster
destacando distância de estradas pode ser reclassificado em três zonas de distância.

Reclassificando Dados
Reclassificação é um processo importante quando você precisa combinar dados
dissimilares usando uma escala comum de valores. No modelo de habitat do animal,
rasters adicionais de tipo de solo, declividade, aspecto, e vegetação podem também ser
reclassificados em uma escala de adequabilidade de 1 a 3. Esses rasters, que
originalmente abrigam valores pertencentes a diferentes escadas de medida, puderam
então ser adicionados para encontrar o local mais adequado.
Quando você usa a função Reclassificar na barra de ferramentas do Spatial Analyst, você
tem a opção de salvar uma tabela de remapeamento. Isso facilita a aplicação da mesma
classificação em seus dados posteriormente.

Sumário
ArcGIS Spatial Analyst permite você a resolver problemas espaciais através de uma ampla
variedade de ferramentas e análise espacial. Análise espacial é um processo usado para
analisar condições geográficas baseadas em relacionamentos espaciais dos eventos
geográficos. Um modelo espacial é metodologia ou um conjunto de procedimentos que
simulam condições do mundo real usando os relacionamentos espaciais de feições
geográficas.
Você aprendeu a importância de configurar o ambiente de análise, um pré-requisito para
converter dados ou realizar qualquer análise raster. A geometria da grade de saída
(tamanho da célula, extensão, máscara de análise, e projeção) é controlada pelas
configurações que você faz no diálogo de Opções de Análise.
Uma máscara de análise define áreas onde a análise deve ser realizada. Valores NoData
na máscara se tornam NoData no raster de saída.
Dados de feição podem ser convertidos para um raster e vice versa. Ao converter feições
para um raster, a extensão da análise e a máscara de análise influenciam o raster de
saída.
Você pode reclassificar seus dados para substituir valores baseados em novas
informações ou em entradas de grupo. Você pode também reclassificar valores para
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uma escala comum, configurar certos valores para NoData, ou configurar células NoData
para um valor.
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Lição 2: Analisando Superfícies
•
•
•
•
•

Gerar curvas de nível
Criar relevos sombreados
Calcular declividade
Calcular aspecto
Calcular viewshed

Visualizando dados de superfície
Relevos sombreados e curvas de nível ajudam você a visualizar dados de superfície
tridimensionais em um ambiente bidimensional.
Mapas de relevo sombreado são talvez a maneira mais realista de representar um mundo
tridimensional em um ambiente bidimensional. Realiza o sombreamento ilumina feições
de superfície baseadas na posição de um a fonte de luz imaginária, lançando sombras
que tornam as feições de superfície reconhecíveis.
Curvas de nível são a forma mais familiar de representar dados de superfície. Enquanto
curvas de nível não representam visualmente feições topográficas tão bem quanto o
sombreamento, com interpretação cuidadosa e experiente, curvas de nível podem prover
muitas informações.

Análise de Superfície – Relevo Sombreado
Sombreamento é uma técnica usada para criar uma visão realista de terreno criando uma
superfície tridimensional a partir de uma exibição bidimensional do mesmo.
Sombreamento cria uma iluminação hipotética de uma superfície configurando uma
posição para uma fonte de luz e calculando um valor de iluminação para cada célula
baseado na orientação da célula em relação à luz, ou baseado na declividade e aspecto
da célula.
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Configurações de Sombreamento

As duas configurações mais importantes no Sombreamento são Azimute e Altitude. Elas
controlam a posição do “sol” que é usado para iluminar a superfície. O azimute é a direção
angular do sol, enquanto que a altitude é a elevação do sol sobre o horizonte. Alterar o azimute
expõe células diferentes, enquanto que alterar a altitude torna as sombras mais longas ou mais
curtas. Nesse passo, o sol foi posicionado na configuração default de azimute 315 graus
(noroeste), e altitude de 45 graus (metade do percurso até máximo). A USGS sugere que
sombreamentos criados para fins cartográficos devem sempre ter o sol posicionado a noroeste.
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Sombreamento calcula iluminação da superfície como valores de 0 a 255 baseados em uma direção do sol dada
(azimute) e certa altitude acima do horizonte (altitude).

Alterando o Azimute
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Sombreamento
Relevos sombreados são geralmente usados para produzir mapas que tenha apelo visual.
Usados como um fundo, relevos sombreados provêm um relevo sobre o qual você pode
desenhar dados raster ou dados vetoriais.

Esse mapa do Monte Santa Helena mostra como a elevação pode ser combinada com o sombreamento para criar um
mapa que exiba elevação e a forma da superfície simultaneamente.
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Exemplo de Sombreamento

Efeitos Visuais

Use a Opção de Exibição Transparente nas Propriedades da Camada Raster para sobrepor
uma imagem raster sobre uma imagem de Relevo Sombreado para criar um efeito colorido 3D.

Sumário sobre Relevo Sombreado
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Ao criar um relevo sombreado cartográfico, você deve colocar uma fonte de luz no
quadrante noroeste (superior esquerdo) do mapa para lançar uma sombra em baixo do
objeto (e.g., montanha). O olho tende a ver objetos melhor quando a sombra é lançada
embaixo deles; posicionando a fonte de luz em qualquer outro lugar cria um efeito visual
que faz morros parecer buracos.
Os valores retornados pelo sombreamento podem ser considerados uma medida relativa
de luz incidente. Se você está posicionando uma fazenda ou painéis solares, por
exemplo, você pode querer encontrar encostas bem iluminadas para eles. Sempre use
posições “reais” do sol para relevos sombreados analíticos.

Curvas de Nível
Uma curva de nível é uma linha conectando pontos de valor de superfície igual. Curvas de
nível revelam a taxa de mudança em valores ao longo de uma área para fenômenos
espacialmente contínuos.
Curva de nível cria um shapefile de feições de linha.

Curvas de nível podem ser usadas para representar superfícies. Uma curva de nível é uma linha seguindo um valor
igual.

Curvas de nível são desenhadas em um intervalo que você especifica. O intervalo é
simplesmente a alteração em valor z entre as curvas de nível. Por exemplo, um mapa de
curva de nível de precipitação com um intervalo de curva de nível de 10 mm teria curvas
de nível de 10, 20, 30, e assim sucessivamente. Qualquer ponto em uma curva de nível
em particular tem o mesmo valor, enquanto que pontos entre duas curvas de nível têm
um valor entre os valores das linhas em cada lado dele. O intervalo determina o número
de linhas que estarão em um mapa e a distância entre elas. Quanto menor o intervalo,
mais linhas serão criadas no mapa.
Você pode também especificar uma curva de nível de base, que é a posição de início. Uma
curva de nível base não é a curva de nível mínima, mas se refere ao ponto inicial a partir
do qual as curvas de nível irão acima ou abaixo, baseadas no intervalo de curva de
nível. Por exemplo, a curva de nível base pode ser configurada para 0 e o intervalo pode
ser configurado para 10. A curva de nível resultante seria -20, -10, 0, 10, 20 e 30.
Usando uma linha grossa para cada quarto ou quinto intervalo facilita a leitura dos valores.
Por exemplo, se o intervalo é de 10 metros, você pode usar linhas grossas para valores
de 50, 100 e 150 metros.

Gerando Curvas de Nível

106

Apostila de ArcGIS – Extensão ArcGIS Spatial Analyst

Exemplos de Curvas de Nível
Curvas de nível podem representar muitos tipos de dados. Linhas conectando pontos de
superfície ou amostras de valor igual são conhecidas como isolinhas. As seguintes são
todas exemplos de diferentes tipos de isolinhas:
• Isobáricas: Pressão barométrica igual
• Isocrônicas: Conectam linhas de tempo igual
• Isohélicas: Duração igual de luz solar
• Isoietas: Precipitação igual
• Isosísmicas: Intensidade de choque de terremoto
• Isotérmicas: Temperatura igual
• Isogônicas: Magnetismo igual

Declividade
Declividade é a inclinação de uma superfície ou parte de uma superfície. Por ser
tipicamente aplicada à topografia, declividade pode ser útil ao analisar outros tipos de
superfícies. Por exemplo, quando a declividade é calculada para uma superfície de
precipitação, ela mostra a você áreas onde a precipitação está mudando é quão
rapidamente elas estão se alterando (“declives” mais acentuados representam alteração
mais rápida). Você pode aplicar o cálculo de declividade em análise de erosão ou local
de construção.
Declividade é calculada como a taxa máxima de alteração em valores entre cada célula e
seus vizinhos. Declividade pode ser expressa tanto como graus (e.g., 45 graus) ou
percentual (e.g., 50%). Graus são comumente usados em aplicações científicas,
enquanto percentual é comumente usado em estudos de transporte (e.g., “Cuidado:
Declive de 6% à frente!”).
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Declividade é uma medida da inclinação de uma superfície e pode ser expressa tanto em graus como em percentual de
declividade. Nesse exemplo, as células vermelhas mostram áreas escarpadas e células verdes mostram áreas planas.

Cálculos de Declividade
Para calcular a declividade percentual, divida a diferença de elevação (conhecido como
distância vertical - DV) entre dois pontos, pela distância entre eles (conhecido como
distância horizontal - DH), e então multiplica o resultado por 100.
Para calcular o grau de declividade, imagine DV e DH como catetos de um triângulo
retângulo, então o grau de declividade é o ângulo oposto ao DV. Uma vez que o grau de
declividade é igual à tangente da fração DV/DH, ele pode ser calculado como o arcotangente de DV/DH. Medidas de declividade em graus podem aproximar 90 graus e
medidas de declividade em percentual pode aproximar ao infinito.

DV

DH
O diagrama acima mostra como calcular matematicamente tanto o grau de declividade quanto o percentual de
declividade

Gerando Rasters de Declividade
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Aspecto
Aspecto identifica a orientação ou direção de encosta. Aspecto é a direção de declive de
uma célula em relação aos seus vizinhos.
Os valores de célula em uma grade de aspecto são direções angulares variando de 0 a
360. Norte é 0 em uma direção horária, 90 é leste, 180 é sul, e 270 é oeste. Às células
de grade de entrada que tem declividade 0 (áreas planas) é atribuído o valor -1.

Aspecto é a direção angular para a qual uma seção da superfície está apontando. Nesse exemplo, vermelho
representa encostas faceando o norte e amarelo representa encostas faceando o leste.

Uma célula com um valor de aspecto de 90 está faceando o leste. Se você caminhasse
descendo esse morro, você estaria andando para leste. Essa célula receberia muito sol
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de manhã na medida em que o sol se eleva, e menos sol à noite porque o sol se põe no
oeste.

Gerando Rasters de Aspecto

Viewshed
O viewshed identifica as células em um raster de entrada que podem ser vistas a partir de
um ou mais pontos ou linhas de observação. Cada célula no raster de saída recebe um
valor que indica quantos pontos de observadores podem ver a posição.
Se você tem apenas um ponto de observador, a cada célula que pode ser vista a partir do
ponto do observador é dado um valor de 1. A todas as células que não podem ser vistas
a partir do ponto do observador é dado o valor 0.
A classe de feição de Pontos de Observador pode conter pontos ou linhas. Os nós e
vértices de linhas serão usados como pontos de observação.

Análise de Viewshed

110

Apostila de ArcGIS – Extensão ArcGIS Spatial Analyst

Análise de viewshed calcula a área sobre uma superfície visível a partir de um ou mais pontos
de observação. Parâmetros podem ser tipicamente configurados para controlar o campo de
visão vertical e horizontal, a altura do observador e células de alvo, e o raio de visão.

Análise do Raster Viewshed

Parâmetros opcionais de viewshed
SPOT define uma altura absoluta para o observador (por exemplo, 3000 metros para um
avião). Se nenhum campo SPOT for usado, aos pontos de observação são dados a
elevação encontrada no ponto.
OFFSETA adiciona uma altura de offset ao ponto de observação.
OFFSETB adiciona uma altura de offset a todas as células não observadoras quando elas
estão sendo analisadas para visibilidade.
AZIMUTH1 e AZIMUTH2 configuram os ângulos horizontais iniciais e finais para limitar a
análise, que procede no sentido horário de AZIMUTH1 para AZIMUTH2. Valores são
especificados em graus de 0 a 360, com 0 sendo norte. Os defaults são 0 e 360 (raster
de entrada inteiro). Um valor de AZIMUTH1 de 0 usado com um valor de AZIMUTH2 de
90 confinaria o campo do observador para nordeste.
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VERT1 e VERT2 configuram ângulos acima e abaixo do horizonte (respectivamente) para
limitar a visibilidade. Ângulos positivos estão acima do horizonte e valores negativos
estão abaixo dele. Os defaults são 90 para VERT1 e -90 para VERT2.
RADIUS1 e RADIUS2 limitam a distância visível de cada ponto de observação. Áreas for a
da distância de pesquisa RADIUS2 ou dentro da distância de pesquisa RADIUS1 não
podem ser vistos. Os defaults são 0 a infinito.

Sumário
Spatial Analyst contém ferramentas de visualização de superfície para criar relevos
sombreados e curvas de nível. Sombreamento é uma técnica de visualização que
calcula iluminação de superfície como valores de 0 a 255 baseados no ângulo e
elevação da fonte de luz. Curvas de nível é uma técnica de visualização que cria linhas
conectando pontos de valor igual.
Outras ferramentas do Spatial Analyst para derivar informações de dados de superfície são
declividade, aspecto, e viewshed. Declividade é uma medida de inclinação de uma
superfície e pode ser medida tanto em graus quanto em percentuais de declividade.
Aspecto é uma medida da orientação de uma superfície relativa ao norte. Ele é medido
como uma direção angular de 0 a 360, exceto para áreas planas, às quais é atribuído
valor de -1. Viewshed é um tipo de análise de visibilidade que determina a visibilidade de
cada célula a partir de um ou mais pontos de observação.

112

Apostila de ArcGIS – Extensão ArcGIS Spatial Analyst

Lição 3: Álgebra de Mapas
•
•

Álgebra de Mapas é uma linguagem computacional de alto nível usada para realizar análise
espacial cartográfica usando dados raster.
De uma forma mais simples, Álgebra de Mapas é matemática aplicada a rasters, uma
prática que é possível porque rasters são geograficamente cadeias de números
referenciados. Se você empilhar rasters um sobre o outro com se eles fossem um
sanduíche matemático, você pode realizar de aritmética simples aos mais sofisticados
algoritmos com eles.

Você provavelmente sabe mais sobre operadores de Álgebra de Mapas do que você pensa.
Operadores da Álgebra de mapas são geralmente os mesmos operadores encontrados em
calculadoras científicas. Os operadores mais usados (aritméticos, relacionais, Booleanos, e
lógicos) são também os mais simples. Os dois menos usados são os combinatórios e de bit.
• Construir expressões de Álgebra de Mapas
• Usar operadores de Álgebra de Mapas
• Usar funções de Álgebra de Mapas
• Realizar processamento condicional
• Trabalhar com NoData (dados nulos)

Como funciona Álgebra de Mapas?
Álgebra de Mapas usa expressões (como na matemática) contendo operadores e funções
com dados raster. Operadores da Álgebra de Mapas, que são relacionais, Booleanos,
lógicos, combinatórios, e de bit, funcionam com uma ou mais entradas para desenvolver
novos valores. Funções realizam tarefas específicas, tais como calcular declividade a
partir de elevação, e elas geralmente retornam valores numéricos.
Você não tem que ser um programador para saber como usar operadores e funções
efetivamente, você só tem que ser ensinado a usá-los.

Álgebra de Mapas
Álgebra de Mapas é uma linguagem computacional de alto nível usada para realizar
análise espacial cartográfica usando dados raster.
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De uma forma mais simples, Álgebra de Mapas é matemática aplicada a rasters, uma
prática que é possível porque rasters são geograficamente cadeias de números
referenciados. Se você empilhar rasters um sobre o outro com se eles fossem um
sanduíche matemático, você pode realizar de aritmética simples aos mais sofisticados
algoritmos com eles.

Operadores Aritméticos da Álgebra de Mapas
Operadores aritméticos permitem adição, subtração, multiplicação, e divisão. Por exemplo,
três rasters medindo três diferentes tipos de risco de incêndio poderiam ser adicionados
para criar um raster de análise de risco geral.
Operadores aritméticos podem também ser usados para converter valores de uma medida
para outra (e.g., pés x 0.3048 = metros).

1 2
3 4

=

x 2
2
6

4
8

Operadores relacionais da Álgebra de Mapas
Operadores relacionais permitem você a construir testes lógicos, retornando valores de
verdadeiro (1) e falso (0). Por exemplo, esse tipo de operador pode ser usado para
encontrar vegetação “igual a” floresta conífera mista.
Você pode tanto usar o Operador Relacional (=, <, >) quanto a Abreviação (EQ, LT, GT).
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1 2
3 4

=

EQ
0
0

4

0
1

Operadores Booleanos da Álgebra de Mapas
Operadores Booleanos tais como “e”, “ou”, e “não” permitem você a encadear testes
lógicos. Como operadores relacionais, operadores Booleanos retornam valores
verdadeiro ou falso. Por exemplo, você poderia encontrar todas as declividades que são
“maiores que” 45 graus “e” têm uma elevação “maior que” 5000 metros.
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Declividade

Elevação

65 21
55 46

5500 6500
7500 4000

=

E
1
1

0
0

Operadores lógicos da Álgebra de Mapas
Os operadores lógicos DIFF, IN, e OVER, também permitem você a construir testes lógicos
célula a célula, mas são implementados com regras específicas.
A DIFF B: Se um valor de célula no raster A e raster B são diferentes, o valor de célula
no raster A é retornado. Se os valores de célula são os mesmos, o valor zero é
retornado.
A IN {lista de valores}: Se um valor de célula no raster A está na lista de valores, o
valor de célula no raster A é retornado. Caso contrário, NoData é retornado.
A OVER B: Se um valor de célula no raster A não é igual a zero, o valor da célula no
raster A é retornado. Caso contrário, o valor da célula no raster B é retornado.

116

Apostila de ArcGIS – Extensão ArcGIS Spatial Analyst

A

B

1 2
3 4

5 2
3 5

=

DIFF
1
0

0
4

Entendendo valores lógicos
Valores lógicos simplesmente lidam os valores verdadeiro e falso. Na Álgebra de Mapas,
qualquer valor de entrada não-zero é considerado um verdadeiro lógico, e o zero, um
falso lógico. Alguns operadores e funções da Álgebra de Mapas avaliam valores de
célula de entrada e retornam valores 1 lógicos (verdadeiro) e valores 0 lógicos (falso).
Os operadores relacionais e Booleanos todos retornam valores lógicos.
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Neste exemplo, células são avaliadas se seus valores são maiores que 15. O valor 1, ou verdadeiro lógico, é atribuído
a aquelas células que são maiores que 15. O valor 0, ou falso lógico, é atribuído a todas outras células.

Operadores combinatórios da Álgebra de Mapas
Operadores combinatórios combinam os atributos de múltiplos rasters de entrada. Esses
operadores encontram todas as combinações únicas de valores e atribuem um único ID
a cada um, que é retornado à grade de saída. O VAT de saída terá campos Value de
todas as grades de entrada.

Operador CAND

Funções da Álgebra de Mapas
O termo “funções” pode soar como linguagem de programador, mas mesmo sem você
perceber, você provavelmente já as usou. No módulo anterior, você derivou rasters de
relevo sombreado, declividade, e aspecto usando escolhas no menu Análise de
Superfície. Essas escolhas são simplesmente diálogos que implementam funções da
Álgebra de Mapas – programas que realizam tarefas específicas, tais como calcular a
declividade.
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Embora você possa fazer muito através da interface do Spatial Analyst, muitas outras
funções estão disponíveis através da Álgebra de Mapas. Funções são o maior elemento
da linguagem da Álgebra de Mapas, e há mais de cem delas.
O sistema de ajuda online do ArcGIS provê uma lista de todas as funções e um tópico de
ajuda para cada uma. Aqui é onde você pode encontrar uma descrição do que a função
faz, bem como sua sintaxe.
A maioria da funcionalidade disponível a partir da barra de ferramentas Spatial Analyst
também está disponível como funções da Álgebra de Mapas.

Exemplos de Funções da Álgebra de Mapas
ASPECT: identifica a direção de taxa máxima de alteração em valor z de cada célula.
BOUNDARYCLEAN: suaviza a fronteira entre zonas expandindo e encolhendo a fronteira.
CON: realiza uma ou mais avaliações condicionais if/else.
EQUALTO: avalia, célula por célula, o número de vezes em uma lista de argumentos que
valores da grade de entrada são iguais ao valor especificado pelo primeiro argumento.
GREATERTHAN: avalia, célula por célula, o número de vezes em uma lista de argumentos
que valores da grade de entrada são maiores que o valor especificado pelo primeiro
argumento.
HILLSHADE: cria um relevo sombreado a partir de uma grade considerando o ângulo de
iluminação do sol e sombras.
INT: converte valores de entrada em ponto flutuante para valores inteiros através de
truncamento.
ISNULL: retorna ‘1’ se o valor de entrada for NODATA, e ‘0’ se não for.
LESSTHAN: avalia, célula por célula, o número de vezes em uma lista de argumentos que
valores da grade de entrada são menores que o valor especificado pelo primeiro
argumento.
MEAN: usa grades de entrada múltiplas para determinar o valor médio célula por célula.
MERGE: junta múltiplas grades de entrada, possivelmente não adjacentes, baseada em
uma ordem de entrada.
MOSAIC: junta múltiplas grades contínuas adjacentes e realiza a interpolação em áreas de
sobreposição.
NIBBLE: substitui áreas em uma grade correspondente a uma máscara, com os valores
dos vizinhos mais próximos.
REGIONGROUP: grava para cada célula na saída a identidade da região conectada a qual
ela pertence. Um número único é atribuído a cada região.
SETNULL: retorna NODATA se a avaliação da condição de entrada é ‘TRUE’; se ela é
‘FALSE’, retorna o valor especificado pelo segundo argumento de entrada.
SLICE: ‘fatia’ (ou muda) uma faixa de valores das células de entrada por faixas
especificadas, zonas de área igual, ou zonas com intervalos iguais.
SLOPE: identifica a taxa de máxima alteração em valor z de cada célula.
ZONALAREA: calcula a área de cada zona na grade de entrada.

Construindo Expressões de Álgebra de Mapas
Você constrói expressões na Calculadora Raster digitando diretamente na caixa de
expressão, clicando camadas na lista Camadas, e clicando botões no teclado. Quando
você clica um elemento ele é adicionado à expressão na caixa de expressão.
Se você especificar um nome de grade de saída em sua expressão (e.g., NewElev = ), uma
grade permanente será criada em seu diretório de trabalho. Se você não especificar um
nome de saída, uma grade será escrita em seu diretório de trabalho, mas a grade será
temporária.
Grades de saída são tanto inteiras ou de ponto flutuante dependendo da expressão.

Calculadora Raster
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Ajuda Construindo Expressões

120

Apostila de ArcGIS – Extensão ArcGIS Spatial Analyst

Construindo Expressões de Álgebra de Mapas

Construindo Funções de Álgebra de Mapas
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Sintaxe de Função
Nome da Função (Grade de Entrada, Parâmetros)
HillShade(<grade>, {azimute}, {altitude}, {ALL | SHADE | SHADOW},
{fator_z})
Azimute Default – 315, Altitude - 45
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HillShade (Elevation, 275, 70, ALL, 1)
HillShade (Elevation, #, #, #, 2)
Usa valores Default para # parâmetros

Referência Funcional do Spatial Analyst

Processamento condicional
Processamento condicional torna possível a você especificar que ação tomar, dependendo
de condições. Você pode especificar as condições que devem ser avaliadas como
verdadeiras antes que uma ação deva ser tomada, bem como especificar ações
apropriadas para tomar quando as condições são avaliadas como falsas. A declaração
tradicional Se-Então-Senão é um exemplo de uma declaração condicional.
Processamento condicional é especialmente útil para criar máscaras de análise. Por
exemplo, em uma análise de prevenção de incêndios florestais, às áreas de alto risco
(true) pode ser atribuído o valor de 100, enquanto que às áreas de risco menor (false)
pode ser atribuído o valor de NoData.
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Neste exemplo, cada célula de entrada é testada para a condição de ter declividade menor que 15. Se o teste de célula
for true, um valor de 100 é atribuído à célula de saída. Se o teste de célula for false, um valor de NoData é atribuído à
célula de saída. O resultado pode ser usado como máscara de análise para excluir áreas indesejáveis de uma análise.

Sintaxe do Processamento Condicional
Con(<condição>, <expressão true>, <expressão false>

Essa declaração CON traduz como “SE a célula estiver dentro da bacia E sua elevação é menor ou igual a 790 metros,
ENTÃO retorne um valor de 790; SENÃO retorne NoData”.

Trabalhando com NoData
Similar a valores lógicos, valores NoData também influenciam a avaliação de expressões.
O valor NoData é o único valor não-zero que não é interpretado como uma condição
verdadeira.
Esse valor especial indica que não há informações associadas à célula. Em geral, uma
expressão de Álgebra de Mapas retornará NoData para uma célula se qualquer uma das
células de entrada correspondentes tiver NoData.
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Em geral, expressões de Álgebra de mapas atribuem o valor NoData à célula de saída se qualquer célula de entrada
correspondente for NoData.

Em poucas ocasiões, NoData será retornado quando a condição quando a condição de
entrada é avaliada como falsa. Por exemplo, a função CON retornará NoData quando
nenhum valor é dado para o argumento falso.
A maioria das funções ou expressões simplesmente ignoram células NoData, dificultando o
teste de NoData ou a atribuição de NoData. As funções ISNULL e SETNULL possibilitam
você a realizar essas tarefas em Álgebra de Mapas.
A função ISNULL testa a célula atual para ver se ela contém NoData e retorna tanto 1 ou 0
(verdadeiro ou falso). Ela é normalmente usada em conjunção com a função CON para
substituir o valor NoData com alguma outra coisa.
A função SETNULL aplica um teste em na célula atual e, se o teste é verdadeiro, substitui
seu valor com NoData. Se o teste é falso, ela grava os resultados da expressão para a
célula.

Juntando Rasters
Use a função MERGE quando você precisar juntar dois ou mais rasters discretos.
Use a função MOSAIC quando você precisar juntar dois ou mais rasters contínuos.
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Às vezes você quer analisar uma área que cai em mais de um raster. Para analisar a área
inteira, você deve realizar os passos de sua análise múltiplas vezes, uma para cada
raster. Tal processo poderia consumir muito tempo e ser susceptível a erros,
especialmente se você tem um grande número de rasters ou uma análise de múltiplas
etapas. Porém, combinando primeiro os rasters individuais para criar um único raster
maior, você precisará apenas realizar as etapas de análise uma vez.
Há poucas coisas que você precisará checar antes que você combine rasters.
• Primeiro, os rasters de entrada podem ser totalmente sobrepostos, parcialmente
sobrepostos, perfeitamente adjacentes, ou inteiramente separados, desde que eles
estejam no mesmo sistema de coordenadas.
• Segundo, os rasters de entrada devem ser do mesmo tipo. Por exemplo, você pode
combinar um raster de solo com um ou mais rasters de solos ou um raster de
elevação com outro raster de elevação.
• Terceiro, você precisa saber se você está combinando rasters discretos ou
contínuos, porque o método usado para juntar cada tipo difere em como ele lida com
áreas onde os rasters de entrada se sobrepõem.

Mosaico de Rasters
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Mosaico usa um método de média ponderada para calcular valores de células na área
sobreposta, tomando a entrada de duas ou mais grades de entrada.

Sumário
Enquanto você pode fazer muito a partir da interface do Spatial Analyst, a maior força do
Spatial Analyst é encontrada na Álgebra de Mapas, que você pode acessar através do
diálogo Raster Calculator. Você pode construir uma expressão de Álgebra de Mapas
usando os botões e controles de diálogo, ou digitando diretamente na caixa de
expressão. A expressão processa quando você clica em Avaliar.
Álgebra de Mapa é a linguagem de análise para o Spatial Analyst. Tem uma sintaxe similar
a qualquer álgebra. As entradas para uma expressão podem ser simples, como uma
única camada de raster ou shapefile, ou complexas, como uma expressão composta
usando muitos operadores, funções, e dados de entrada.
Com Álgebra de Mapas, você não acessa apenas funções não disponíveis na interface,
você pode também construir expressões complexas e processá-las com um único
comando. Por exemplo, você pode calcular um seno de um conjunto de dados raster de
entrada ou camada raster e adicioná-lo a dois outros conjuntos de dados raster de
entrada ou camadas raster. Entendendo as regras básicas, você será apto a usar o
Spatial Analyst de novas maneiras.

127

Apostila de ArcGIS – Extensão ArcGIS Spatial Analyst

Lição 4: Interpolação
•
•
•
•
•

Os princípios básicos de interpolação
Como criar superfícies usando interpolação
Como controlar pontos de amostra usando interpolação
Como usar IDW, Spline, e Krigagem
O que os interpoladores cobertos têm em comum

Introdução à interpolação
Se você está preocupado com a quantidade de chuva, concentrações de poluição, ou as
diferenças em elevação, é impossível medir esses fenômenos em todos os pontos
dentro de uma área geográfica. Você pode, porém, obter uma amostra de medidas de
várias posições dentro da área de estudo, então, usando essas amostras, fazer
inferências sobre toda a área geográfica. Interpolação é o processo que habilita você a
fazer tal inferência.
Com interpolação espacial, seu objetivo é criar uma superfície que modela os fenômenos
amostrados da melhor maneira possível. Para fazer isso, você começa com um conjunto
de medidas conhecidas e, usando um método de interpolação, estimar os valores
desconhecidos para a área. Você então faz ajustes à superfície limitando o tamanho da
amostra e controlando a influência que os pontos de amostra têm sobre os valores
estimados.
A primeira suposição da interpolação espacial é que pontos próximos uns dos outros são
mais parecidos que aqueles mais distantes; portanto, quaisquer valores da posição
devem ser estimados baseados em valores de pontos próximos.

Interpolar os valores dos pontos de amostra cria uma superfíce. Como com todas as células, o valores desconhecido
da célula azul clara no centro será estimado baseado em valores dos pontos de amostra ao redor.

O que é interpolação?
Interpolação é o processo de estimar valores desconhecidos que caem entre valores
conhecidos.
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Nesse exemplo, uma linha estreita passa através de dois pontos de valor conhecido. Você pode estimar o ponto de
valor desconhecido porque ele parece estar no meio do caminho entre os outros dois pontos. O valor interpolado do
ponto do meio poderia ser 9.5.

O que é interpolação espacial?
Interpolação espacial calcula um valor desconhecido a partir de um conjunto de pontos de
amostra com valores conhecidos que estão distribuídos ao longo de uma área. A
distância a partir da célula com valor conhecido às células de amostra contribui para a
estimação do seu valor final.

O valor desconhecido da célula é baseado nos valores dos pontos de amostra bem como a distância relativa da célula
a esses pontos de amostra.

Você pode usar interpolação espacial para criar uma superfície inteira a partir somente de
um número pequeno de pontos de amostra; porém, quanto mais pontos de amostra
melhor, se você quer uma superfície detalhada.
Em geral, pontos de amostra devem ser bem distribuídos ao longo da área de estudo.
Algumas áreas, porém, podem requerer um grupo de pontos de amostra porque o
fenômeno está se movendo ou concentrando naquela posição. Por exemplo, tentar
determinar o tamanho e a forma de um morro pode requerer um grupo de amostras,
enquanto que a superfície relativamente plana da planície ao redor pode requerer
apenas uns poucos pontos.

Autocorrelação espacial
O princípio por trás da interpolação espacial é a Primeira Lei da Geografia. Formulada por
Waldo Tobler, essa lei determina que tudo esteja relacionado com o resto, mas coisas
próximas são mais relacionadas que coisas distantes.
A propriedade formal que mede o grau no qual coisas próximas e distantes estão
relacionadas é a autocorrelação espacial. De acordo com ela, se está chovendo onde
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você está, é mais provável que chova a 10 metros de você, é menos provável estar
chovendo do outro lado da cidade, e pode ainda estar claro e ensolarado a 20 km.
A maioria dos métodos de interpolação aplica autocorrelação espacial dando a pontos de
amostra próximos mais importância que aqueles mais distantes.

Neste gráfico, os triângulos mais escuros indicam os pontos de amostras mais influenciadores.

Tamanho da amostra
A maioria dos métodos de interpolação permite você controlar o número de pontos de
amostra usados para estimar valores de célula. Por exemplo, se você limita sua amostra
para cinco pontos, o interpolador usará o cinco pontos mais próximos para estimar
valores de célula.
A distância para cada ponto de amostra variará dependendo da distribuição dos pontos. Se
você tem muitos pontos de amostra, reduzindo o tamanho da amostra que você usa
aumentará a velocidade do processo de interpolação porque um conjunto menor de
números será usado para estimar cada valor de célula.

Quando o tamanho da amostra é limitado a cinco pontos de amostra, como neste caso, apenas os cinco pontos mais
próximos são usados no cálculo do valor de célula estimado. Todos outros pontos são desconsiderados.

Raio do tamanho da amostra
Você pode também controlar seu tamanho da amostra definindo um raio de pesquisa. O
número de pontos de amostra encontrados dentro de um raio de pesquisa pode variar
dependendo de como os pontos estão distribuídos. Você pode escolher usar alguns ou
todas as amostras que caem dentro desse raio para calcular o valor da célula. O raio de
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pesquisa variável continuará a expandir até que o tamanho da amostra seja encontrado.
Um raio fixo de pesquisa usará apenas as amostras contidas dentro dele, independente
de quantas elas possam ser.

Se o raio de pesquisa nessa amostra for fixo, apenas os valores dos pontos de amostra dentro do raio irão ser usados
para calcular o valor de célula estimado. Se o raio de pesquisa for variável e o tamanho mínimo da amostra for 8, o raio
de pesquisa expandirá até que ele contenha oito pontos de amostra.

Barreiras de interpolação
As barreiras físicas e geográficas que existem na paisagem, como ribanceiras ou rios,
apresentam um desafio particular ao tentar modelar uma superfície usando interpolação.
Os valores de cada lado de uma barreira que representa uma interrupção abrupta na
paisagem são drasticamente diferentes.

Valores de elevação mudam repentinamente e radicalmente próximo de um limite de um penhasco. Quando você
interpola uma superfície com esse tipo de barreira, você não pode usar valores conhecidos na base do penhasco para
estimar com exatidão valores no topo do penhasco.

A maioria dos interpoladores tenta suavizar sobre essas diferenças incorporando e tirando
a média de valores dos dois lados da barreira. O método Inverso do Quadrado da
Distância permite você incluir barreiras na análise. A barreira previne de o interpolador
usar pontos de amostra em um dos lados dela.
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Quando você usa uma barreira com interpolação, o valor de célula estimado é calculado a partir de pontos de amostra
de um lado da barreira.

Métodos de interpolação
• Inverso do Quadrado da Distância (IDW) leva o conceito de autocorrelação espacial
literalmente. Ele assume que quanto mais próximo o ponto de amostra estiver da célula
cujo valor será estimado, mais próximo o valor da célula se assemelhará ao valor do
ponto de amostra.
• Spline virtualmente garante a você uma superfície suave. Imagine esticar uma folha de
borracha de forma que ela passe através de seus pontos de amostra.
• Krigagem é um dos mais complexos e poderosos interpoladores. Ele aplica sofisticados
métodos estatísticos que consideram as características únicas de seu conjunto de
dados. Para usar a interpolação de Krigagem apropriadamente, você deve ter um
entendimento sólido de conceitos e métodos geoestatísticos.

Inverso do Quadrado da Distância
IDW funciona melhor para conjuntos de pontos de amostra densos, igualmente espaçados.
Ele não considera tendências nos dados, então, por exemplo, se valores de uma
superfície real mudam mais na direção norte-sul do que na direção leste-oeste (por
causa da declividade, vento, ou algum outro fator), a superfície interpolada tirará uma
média dessa peculiaridade ao invés de preservá-la.
A interpolação IDW considera os valores dos pontos de amostra e a distância separandoos da célula estimada. Pontos de amostra mais próximos da célula tem uma influência
maior no valor estimado da célula do que pontos de amostra que estão distantes.
Inverso do Quadrado da Distância não faz estimativas acima dos valores de amostra
máximos ou abaixo dos mínimos. Para uma superfície de elevação, isso tem o efeito de
achatamento dos picos e vales (a não ser que os pontos altos e baixos façam parte da
amostra). Uma vez que os valores estimados são médios, a superfície resultante não
passará através dos pontos de amostra.
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Cada um dos cinco pontos de amostra neste exemplo tem um valor e uma distância diferentes da célula estimada.

Ajustando Configurações de Potência

Uma superfície criada com IDW não excederá a faixa de valor dos pontos de amostra ou passarão através desses
pontos.
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A linha sólida representa mais potência e a linha tracejada representa menos potência. Quanto maior a potência, mais
localizada será o efeito de um ponto de amostra na superfície resultante.

•

•

Você pode ajustar a influência relativa dos pontos de amostra. Em outras palavras, você
pode aumentar o poder que os valores dos pontos de amostra têm sobre o processo de
interpolação. Poder aumentado significa que os valores de célula de saída se tornam mais
localizados e menos rateados. Sua influência, porém, cai rapidamente com a distância.
Diminuindo a potência dos valores de ponto de amostra provê uma saída mais rateada
porque pontos de amostra mais distantes se tornam mais e mais influenciadores até que
todos os pontos de amostra tenham a mesma influência.

O que acontece quando pontos de amostra influenciam
fortemente valores de células estimados?
Pontos de amostra são ponderados de acordo com sua distância da célula sendo avaliada.
Aos pontos de amostras mais próximos é dados maior peso do que pontos mais
distantes. À medida que aumenta a configuração de Potência, a influência de pontos de
amostra cai mais rapidamente com a distância. Os valores de célula de saída se tornam
mais localizados e menos rateados. Uma configuração de potência alta resultará em
protuberâncias e depressões na superfície, que são localizadas ao redor das posições
dos pontos de amostra.

Suavizando uma Superfície IDW
Diminuindo a potência suavizará uma superfície IDW.
Aumente o número de pontos de amostra usados na interpolação, ou use todos os pontos
de amostra dentro de um raio e usa um raio maior.

Ajustando as Configurações de Potência
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Potência de 2

Potência de 0.5

Determinação do tamanho do raio de pesquisa
Isso depende de seus dados de ponto de amostra. Se os pontos são distribuídos
igualmente, mas distantes um do outro, você pode precisar usar um raio de pesquisa
maior com um número menor de um número mínimo de pontos. Se os pontos são
distribuídos igualmente, mas próximos entre si, seu raio de busca pode ser menor,
dependendo do que você decidir para número mínimo de pontos. Se os pontos são
próximos entre si em alguns lugares e distantes em outros, você deve considerar usar
um raio de pesquisa variável.
Você pode visualmente experimentar com um raio de pesquisa criando um círculo gráfico
(veja a barra de ferramentas Draw) e configure a largura para duas vezes a distância de
raio. Mova o círculo para locais diferentes no mapa, contando o número de pontos de
amostra contidos dentro dele. A partir disso você deve estar apto a determinar o
tamanho apropriado para um raio de pesquisa e qual o número mínimo de pontos de
amostra deve ser.
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Pontos chave do IDW
IDW é um bom interpolador para um fenômeno cuja distribuição é fortemente
correlacionada com a distância. Um exemplo clássico é o ruído, que cai previsivelmente
com a distância.
IDW funciona menos com fenômenos cuja distribuição depende de conjuntos complexos de
variáveis porque ele conta apenas com efeitos de distância.
Uma vantagem potencial do IDW é que ele dá a você controle explícito sobre a influencia
da distância; uma vantagem que você não tem com o Spline ou Krigagem.
Você pode criar uma superfície mais suave diminuindo a potência, aumentando o número
de pontos de amostra usado, ou aumentando o raio de pesquisa. Para criar uma
superfície influenciada mais localmente, faça o oposto.
Você pode estar apto a melhorar a exatidão de uma superfície IDW usando camadas de
linhas como barreiras. Em superfícies de elevação, barreiras podem representar
mudanças abruptas na elevação, tais como penhascos.

Spline
Ao invés de tirar a média de valores, como o IDW faz, o método de interpolação Spline
acomoda uma superfície flexível, como se ela estivesse esticando uma folha de borracha
ao longo de todos os valores de pontos conhecidos.
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O método Spline de interpolação estima valores desconhecidos dobrando a superfície através de valores conhecidos.

Esse efeito de esticar é útil se você quer valores estimados que estejam abaixo do mínimo
ou acima dos valores máximos encontrados nos dados de amostra. Isso torna o método
de interpolação Spline bom para estimar os baixos e altos onde eles não estão incluídos
nos dados de amostra.

Uma superfície criada com interpolação Spline passa através de cada ponto de amostra e pode exceder a faixa de
valor do conjunto de pontos de amostra.

Limitações do Spline
Quando os pontos de amostra são próximos entre si e tem diferenças extremas em valor, a
interpolação Spline não funciona bem. Isso porque Spline usa cálculos de declividade
(alteração pela distância) para descobrir a forma da folha de borracha flexível.
Fenômenos que causam alteração de valores da superfície repentinamente, tais como uma
face do morro ou uma linha de falha, não são representados bem por uma superfície
curva suave. Em tais casos, você pode preferir usar interpolação IDW, onde barreiras
podem ser usadas para lidar com esses tipos de alterações abruptas em valores locais.

Tipos de Spline
Regularizada e Tensão
Uma Spline de Tensão é mais achatada que uma Spline Regularizada dos mesmos pontos
de amostra, forçando a estimativa ficar mais perto dos dados da amostra. Você pode
dizer que o método de Spline de Tensão produz uma superfície mais rígida em caráter,
enquanto que o método de Spline Regularizado cria uma que é mais elástica.

Note que a curva de tensão é mais achatada do que a curva regularizada. As estimativas são forçadas a ficar mais
próximas dos dados da amostra. Você pode dizer que o método de Spline de Tensão produz uma superfície mais
rígida em caráter, enquanto que o método de Spline Regularizado cria uma que é mais elástica em caráter.
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Configurações de Spline

Pesos de Spline

Spline Regular 0.1

Spline Regular 1

Tipos de Spline
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Spline Regular 0.1

Spline Tensão 0.1

Spline – Pontos chave
Uma vantagem do interpolador Spline é que ele pode fazer estimativas fora da faixa de
pontos de amostra de entrada.
Há dois tipos de interpolador Spline. O spline regularizado cria uma superfície mais
elástica. A spline de tensão cria uma superfície menos flexível.

Krigagem
Krigagem (como IDW) é uma técnica de média ponderada, exceto que a fórmula de
ponderação na Krigagem usa uma matemática mais sofisticada. Krigagem mede
distâncias entre todos possíveis pares de pontos (certo, todos eles) e usa essa
informação para modelar a autocorrelação espacial para a superfície particular que você
está interpolando.
Em outras palavras, a Krigagem faz seus cálculos para seus dados analisando todos os
pontos de dados para descobrir o grau de autocorrelação.

Quando você interpola uma superfície usando Krigagem, a distância e direção de cada par de pontos é quantificada
para prover informações sobre a autocorrelação espacial do conjunto de pontos de amostra. A seguir, um modelo de
melhor encaixe é automaticamente aplicado aos dados e os valores desconhecidos são preditos.
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Uma superfície criada com krigagem pode exceder a faixa de valor dos pontos de amostra mas não passará através
dos pontos.

Os aficionados em Krigagem consideram a superfície krigada inicial um primeiro rascunho
– uma superfície de teste com a qual eles comparam futuras interações à medida que
eles buscam por uma superfície perfeita. Influências direcionais, tais como ventos e
erros aleatórios, podem ser contados usando Krigagem, mas você precisará de uma
ferramenta estatística tal como ArcGIS™ Geostatistical Analyst para visualizar essas
tendências.

Métodos de Krigagem
Dois métodos de Krigagem gerais e amplamente usados são a Krigagem Ordinária e
Universal.
• Krigagem Universal assume que há uma tendência nos dados. Por exemplo, você pode
saber que há um vento prevalecendo ou uma encosta de declividade suave ao longo da
sua área de estudo.
• Krigagem Ordinária assume que não há tendência nos dados, que deve ser sua
suposição padrão de operação.

Configurações da Krigagem
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Métodos de Krigagem

Krigagem Ordinária

Krigagem Universal

Qual Método de Interpolação?
O tipo de método de interpolação que você usa dependerá de muitos fatores. Ao invés de
assumir que um método de interpolação é melhor que o outro, você deve tentar métodos
de interpolação diferentes e comparar os resultados para determinar o melhor método de
interpolação para um dado projeto.
Seu conhecimento do mundo real do assunto inicialmente afetará que método de
interpolação que você usa. Se você sabe que algumas das feições em sua superfície
excedem o valor z, por exemplo, e que o IDW resultará em uma superfície que não
excede o maior e o menor valor de z no conjunto de pontos de amostra, você pode
escolher o método Spline.
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Se você sabe que a superfície com Spline pode terminar com feições que você sabe que
não existem, porque a interpolação Spline não funciona bem com pontos de amostra que
são próximos entre si e têm diferenças extremas de valor, você pode decidir tentar o
IDW.
A qualidade de seu conjunto de pontos de amostra pode afetar sua escolha do método de
interpolação também. Se os pontos de amostra estão pobremente distribuídos ou há
poucos deles, a superfície pode não representar o terreno verdadeiro muito bem. Se
você tem muitos poucos pontos de amostra, você pode experimentar adicionando mais
pontos de amostra em áreas onde as o terreno muda abruptamente ou frequentemente,
então tente usar Krigagem.

Sumário
Quando você mede elevação, a profundidade de um poço, ou o nível de ruído, você faz
essa medição em uma posição específica. Uma camada de ponto pode representar um
conjunto de medidas. A posição dos pontos e os valores dos pontos formam a base para
interpolação. Interpolação é um método de estimar valores desconhecidos baseados em
valores conhecidos.
Há métodos diferentes de interpolação. A escolha de um método de interpolação é
influenciada pelo seu conhecimento da superfície que você está modelando. Cada
método funciona diferentemente, mas a maioria utiliza o conceito de autocorrelação
espacial; coisas próximas são mais parecidas que coisas distantes.
IDW interpreta autocorrelação espacial de modo literal. Uma superfície criada com IDW
não excede a faixa de valor conhecida ou passa através de qualquer dos pontos de
amostra. IDW é um bom interpolador para fenômenos cuja distribuição é fortemente
correlacionada com a distância, tal como o ruído. Em alguns casos, a acurácia de uma
superfície IDW pode ser melhorada usando camadas de linha como barreiras.
O método de interpolação Spline incorpora um modelo curvilíneo como parte do cálculo.
Uma superfície criada com Spline pode exceder a faixa de valor conhecida, mas deve
passar através de todos os pontos de amostra.
Krigagem é um dos mais complexos interpoladores. Ele mede os relacionamentos entre
todos os pontos de amostra e então prediz o valor de célula. Uma superfície criada com
Krigagem pode exceder a faixa de valor conhecida, mas não passa através de quaisquer
pontos de amostra.
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Lição 5: Distância e Densidade
•
•
•
•
•
•

Cria superfícies de distância, direção e alocação em linha reta.
Cria superfícies de distância, direção e alocação de custo estimado.
Realiza uma análise de menor caminho
Cria superfícies de densidade usando o método simples
Cria superfícies de densidade usando o método kernel
Cria superfícies de densidade usando atributos de feições

Superfícies de distância
Há dois tipos de superfícies de distância raster: um que mede distância euclidiana, e outro
que mede distância baseada no custo de viagem. Esses tipos de superfícies ajudarão
você a encontrar a posição mais próxima de algo ou o caminho menos custoso de
chegar lá.
Todas as superfícies de distância são calculadas baseadas em uma fonte, que é a posição
de algum objeto de interesse, tal como sua casa. Se há mais que uma fonte, como no
caso de brigadas de bombeiro, o cálculo é baseado na mais próxima.

Função de Distância em Linha Reta
Uma superfície de distância em linha reta é usada para encontrar a distância mais próxima,
uma linha reta, a partir de cada célula para a origem mais próxima. Similar ao uso de
uma régua para medir a distância entre dois pontos em um pedaço de papel, a função
de Distância em Linha Reta mede a distância entre células a partir do centro de cada
célula na superfície para o centro de uma célula de origem.

Nesse exemplo de uma superfície de distância em linha reta, há apenas uma posição de origem. Cada valor de célula
indica a distância até a origem. A distância (x) da célula A para a origem é medida ao longo de uma linha reta.

Uma superfície de distância em linha reta facilita encontrar a posição mais próxima de algo,
tal como o hospital mais próximo. Enquanto pode haver mais de uma origem, cada valor
de célula é a distância em linha reta para apenas uma origem, a mais próxima.
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Se há mais que uma origem em uma superfície de distância em linha reta, valores de célula indicam a distância para a
origem mais próxima. Nesse caso, a célula A é mais próxima da Origem 1, então seu valor é a distância entre elas.

Funções de Alocação e Direção em Linha Reta
A função de Alocação em Linha Reta cria uma superfície onde a cada célula é atribuída a
origem mais próxima baseada na distância em linha reta entre elas. Se há apenas uma
origem, então todas as células na superfície são alocadas àquela única origem.
Se há mais que uma origem, a superfície é particionada em áreas de células adjacentes.
Você pode pensar nas áreas particionadas como compartimentos dedicados a uma
feição, tal como a posição e um hospital ou uma loja. O tamanho e a forma dos
compartimentos são determinados pela proximidade das células às origens.

Se há mais que uma origem em uma superfície de alocação em linha reta, então às células é atribuída a origem mais
próxima. Mesmo se a distância entre a célula e mais de uma origem forem as mesmas, à célula é atribuída apenas
uma única origem.

Os valores de célula em uma superfície de direção em linha reta apontam o caminho de
volta para a origem mais próxima, indicando a direção, em graus de azimute, de volta
para a origem. Imagine um compasso, como o abaixo, andando sobre cada célula na
superfície.
Se há mais que uma origem, o valor de célula é a direção à origem mais próxima.
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Em uma superfície de direção em linha reta, os valores de célula são baseados em graus de azimute. Com um valor de
360, norte é o topo da superfície.

Nesse gráfico, origem 1 é a origem mais próxima da célula A e, julgando pelo ângulo, está posicionada em uma direção
em linha reta de 15 graus da célula A. Origem 2 fica em uma direção de 135 graus da célula B. Origem 3, 320 graus da
célula C. As células de origem, em cinza, têm um valor de zero, ou nenhuma direção.

Opções de Distância e Alocação em Linha Reta
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Superfície de Distância em Linha Reta

Superfície Direcional

Superfície de Alocação
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Pontos chave
Funções de Distância em Linha Reta criam superfícies contínuas onde um valor de
distância é atribuído a cada célula na superfície.
Funções de Distância em Linha Reta usam medições Euclidianas: a distância é medida ao
longo de uma linha reta, a partir do centro da célula até a origem mais próxima.
Unidades de distância são medidas em unidades de mapa. Se as unidades de mapa forem
pés, então o valor da distância atribuída a cada célula será também em pés.
Valores de células em uma superfície de direção em linha reta suprem direções angulares
até a posição mais próxima de uma origem ou de origens. Valores de célula variam de 0
a 360 com norte sendo 360.
Valores zero indicam nenhuma direção. Células de origem ou células que correspondem a
posições de origem têm valores zero em uma superfície de direção em linha reta.
Você pode criar uma superfície de direção em linha reta quando você cria uma superfície
de distância em linha reta.

Superfícies de custo
Uma superfície de custo representa algum fator ou combinação de fatores que afetam a
viagem ao longo de uma área. Por exemplo, terreno íngreme pode aumentar os custos
de construção de estradas, então a declividade do terreno é um fator de custo.
Valores de declividade percentuais por si só não indicam se custos são altos ou baixos.
Para refletir o custo, ou para criar a superfície de custo, você deve transformar os
valores de declividade para valores de custo, tais como dólares, ou ordenar os valores
de declividade usando uma escala comum.
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Uma forma de refletir o custo de deslocamento através de uma célula é ordenar os valores de
célula usando uma escala comum, (e.g., números de 1 até 9). Uma ordem de 1 pode indicar
que o custo de deslocamento através da célula é muito baixo, enquanto que uma ordem de 9
pode significar que o custo de deslocamento através da célula é muito alto.
Uma área particular pode ter muitas superfícies de custo: uma para cada fator. Por
exemplo, se uma área tem declividade e profundidade de neve como fatores afetando
deslocamento através dela, então a área tem duas superfícies de custo.
Para combinar duas superfícies de custo, os valores de ambas as superfícies de custo
precisam ser ordenados em uma escala comum.

Quando você usa valores ordenados em uma superfície de custo, você está criando uma faixa gerenciável de valores a
partir dos quais você pode distinguir o bom do ruim. Em outras palavras, o valor 9 não é 9 vezes mais custoso que o
valor 1. É simplesmente o valor mais custoso.

Determinar quais fatores afetam custos e ordenar valores de superfície de custo pode ser
um processo muito dispendioso. Você pode precisar consultar experts sobre quais
custos poderão ser, ou formar um consenso entre as partes. Tenha em mente que uma
única superfície de custo final é a entrada requerida para a função de Distância de Custo
Estimado.

Criando uma Superfície de Custo
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Função de Distância de Custo Estimado
Superfícies de distância e direção criadas com a função de Distância de Custo Estimado
são usadas em uma análise de caminho de custo mínimo. Com a exceção das
superfícies de alocação de custo estimado, superfícies de custo estimado não são
normalmente usadas diretamente na análise; enquanto que superfícies de distância em
linha reta são frequentemente usadas.
Superfícies de custo estimado não são geralmente usadas diretamente em análise porque
valores de célula em uma superfície de distância de custo estimado não são valores de
distância, mas custos estimados.
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Para calcular os valores de célula em uma superfície de custo estimado, a função de
Distância de Custo Estimado avalia os vizinhos de cada célula, começando com a
origem, multiplica o custo médio entre cada um pela distância entre eles, e atribui a cada
um das células vizinhas um valor de custo estimado. O processo move para a célula de
mais baixo valor, avalia seus vizinhos com valores desconhecidos, e assim por diante.

Esse gráfico ilustra o processo iterativo por trás da função de Distância de Custo Estimado.

Ao invés de uma direção angular, a cada valor de célula em uma superfície de direção de
custo estimado é dado um número de código que indica a direção da próxima célula de
custo mínimo. O diagrama decodificador abaixo mostra a direção para a qual cada
código numérico aponta.

Se uma célula tem o valor de código de 5, a próxima célula de custo mínimo de volta para a origem é para a esquerda.
Se o valor de custo é 8, a próxima célula de custo mínimo de volta para a origem é para direita superior.

•

Em uma superfície de alocação criada com a função de Distância de Custo Estimado, a
forma e o tamanho de seus compartimentos são determinados pelo custo de deslocamento
a partir das células dentro dela para a próxima origem. Esse tipo de análise seria útil se
você tiver que considerar o tamanho de áreas de serviço baseado no custo de
deslocamento por terra.

Criando Superfícies de Custo Estimado
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Superfícies de Distância e Direção de Custo Estimado

Análise de menor caminho
Se o caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta, então o menor caminho é o
caminho de menor resistência.
Análises de menor caminho usam as superfícies de distância e direção de custo estimado
para uma área para determinar uma rota de custo efetivo entre uma origem e um
destino. Por exemplo, você pode usar análise de menor caminho para encontrar a rota
mais barata para construir um cano ou a maneira mais rápida para fixar pontos de
observação.
Em uma análise de menor caminho, os oito vizinhos de uma célula são avaliados e o
caminho se move para a célula com o menor valor acumulado. O processo se repete até
que a origem e o destino sejam conectados. O caminho completo representa a menor
soma de valores de célula entre os dois pontos.
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Qualquer combinação de origens e destinos pode ser parte de uma análise de menor
caminho. Por exemplo, você pode encontrar o menor caminho a partir de uma origem
para muitos destinos, ou a partir de muitas origens para um único destino.

O menor caminho pode deslocar entre células em ambas as direções ortogonais e diagonais.

Esse exemplo tem uma origem e três destinos. A análise de menor caminho usa ambas as superfícies de distância e
direção de custo estimado para encontrar a rota de maior custo efetivo entre cada destino e a origem.

Encontrando o Caminho de Custo Estimado Mais Curto
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Pontos Chave
Encontrar o caminho de menor custo ou mais curto a partir de uma posição a outra requer
a criação de uma superfície de custo total. Isso pode ser um processo dispendioso,
dependendo de quantas variáveis você decide incluir na análise.
Em uma análise de caminho de menor custo ou mais curto você deve identificar pelo
menos dois pontos ou posições: a origem e o destino.
Antes de adicionar as superfícies de custo para criar a superfície de custo total, você deve
reclassificar cada uma delas em uma escala comum.
Células NoData serão excluídas da análise de caminho de menor custo ou mais curto.
Antes que você possa executar uma análise de caminho de menor custo ou mais curto,
você deve criar uma superfície de custo total. Isso é geralmente a porção mais
dispendiosa do processo porque você deve determinar as variáveis, colocar as camadas
juntas, e ordenar os valores.
Antes que você possa executar uma análise de caminho de menor custo ou mais curto,
você deve executar uma análise de distância de custo estimado sobre a superfície de
custo total para criar duas superfícies: uma superfície de distância de custo e uma
superfície de direção de custo.
Uma superfície de distância de custo representa como os custos acumulam à medida que
você se afasta da origem.
Uma superfície de direção de custo determina o rumo para a posição mais fácil (menos
custosa) de volta a origem.

Superfícies de Densidade
Superfícies de densidade são boas para ilustrar concentrações de posições de ponto e
linha. Por exemplo, se anualmente um relâmpago atinge o topo de um monte mais
frequentemente do que o vale abaixo, então a densidade de relâmpagos será
concentrada próxima do topo do monte.
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Densidade é um cálculo da quantidade de algo por unidade de área, tal como o número de
relâmpagos anuais por acre. Você pode calcular a densidade de coisas contáveis:
objetos discretos ou eventos (e.g., negócios, árvores, roubos de carro, epicentros de
terremoto) e seus atributos (e.g., empregados nos negócios, tipos de árvores, valor dos
carros roubados, magnitude dos terremotos).
A função Densidade tem dois métodos para calcular densidade: simples e kernel. Ambos
os métodos empregam uma vizinhança circular ou área de pesquisa para realizar o
cálculo de densidade.

Cálculos de densidade simples
O método simples para criar uma superfície de densidade usa uma área de pesquisa
circular, ou vizinhança, para calcular valores de célula. Em uma superfície de densidade,
valores de célula individuais são calculados dividindo o número de feições que caem
dentro da área de pesquisa (e.g., observações) pelo tamanho da área (e.g., 2,88 acres).
O valor resultante é então atribuído à célula. Cada célula na superfície é processada da
mesma maneira.
O tamanho do raio de pesquisa afeta o resultado de um cálculo de densidade. Um raio de
pesquisa maior produz uma superfície mais suave porque um raio de pesquisa maior
abrange mais pontos de dados.

Opções de Densidade
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Cálculo de Densidade Simples

Cálculo de densidade kernel
Uma maneira mais sofisticada matematicamente para calcular uma densidade de
superfície é usar o método kernel. Ao aplicar o método kernel, o Spatial Analyst desenha
uma vizinhança circular ao redor de cada ponto de amostra (não cada célula) e então
aplica uma função matemática que vai de 1 na posição do ponto a 0 na fronteira da
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vizinhança. Imagine o kernel como uma superfície curva suave que é ajustada sobre
cada ponto.

Em cálculos de densidade, o tamanho do kernel é determinado pelo tamanho do raio de pesquisa que é centralizado
em um ponto de amostra. Quanto maior raio de pesquisa, mais achatado é o kernel.

Quando uma função kernel é aplicada a cada ponto de dados, o efeito é como o de uma
superfície de elevação, exceto que o valor da densidade para cada célula é calculado
adicionando os valores de todas as superfícies kernel onde eles sobrepõem o centro da
célula.

Se dois o mais kernels sobrepõem no centro da célula, o valor para aquela célula é a soma dos valores kernel
sobrepostos dividido pela área de cada raio de pesquisa. O valor de densidade é relatado em unidades específicas,
tais como quilômetros quadrados.

Densidades Kernel e Simples
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Método Kernel

Método Simples

Usando atributos para calcular densidade
Algumas vezes pontos representam populações ou o número de ocorrências em uma
posição específica. Por exemplo, o número de pessoas em uma vila ou o número de
roubos em lojas são atributos que são atribuídos a pontos. Ao invés de calcular a
densidade dos pontos, você pode também calcular a densidade das populações ou
eventos que aqueles pontos representam.
Os valores de célula para uma superfície de densidade kernel são determinados
encontrando a soma de valores de atributo em kernels sobrepostos. Nesse caso, uma
função matemática é aplicada que vai do valor do atributo na posição do ponto até 0 na
fronteira da vizinhança. Em ambas as situações, a população, não o número de
ocorrências, é distribuído ao longo da superfície.
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Pontos Chave - Densidade
Superfícies de densidade revelam padrões nos dados que podem não ser evidentes de
outra forma.
Mesmo embora um raio de pesquisa maior tenda a generalizar os dados, você pode
precisar aumentar o tamanho da vizinhança de pesquisa para encontra padrões mais
significativos.
O método kernel de análise de densidade cria uma superfície de densidade parecendo
mais suave do que o método simples.
Superfícies de densidade são boas para mostrar onde feições de ponto são concentradas,
mas você pode também usar os atributos das feições de ponto para criar superfícies de
densidade.
Se o campo de atributo é contável, tal como o número de ocorrências, você pode usar esse
campo como o campo de população. Isso tem o efeito de ponderar as feições de ponto.
Se o campo de atributo é um código, você deve criar um conjunto selecionado e então criar
a superfície de densidade. Nesse caso, você não tem que usar um campo de população,
embora seja perfeitamente aceitável se você o fizer.

Sumário
Você pode usar a função de Distância em Linha Reta para criar superfícies de distância,
direção e alocação em linha reta. Você pode usar a superfície de distância em linha reta
para encontrar o objeto mais próximo. Os valores de célula em uma superfície de
direção em linha reta provêem direções angulares para a origem mais próxima. Em uma
superfície de alocação em linha reta, as células são grupos baseados em sua
proximidade até uma origem.
A função de Custo Estimado também provê superfícies de distância, direção e alocação. A
diferença é que um ou mais fatores estão sendo considerados. Esses fatores afetam o
custo de deslocamento através das células. Você deve criar uma superfície de custo
antes que você possa usar a função de Custo Estimado. As superfícies de distância e
direção de custo estimado são entradas requeridas para análise de menor caminho.
Mais que uma origem pode ser usada em ambas as funções de distância. Múltiplas origens
e múltiplos destinos podem ser usados em uma análise de menor caminho.
Há dois métodos para criar superfícies de densidade, simples e kernel. No método simples,
a vizinhança de pesquisa é aplicada a cada célula. No método kernel, a vizinhança de
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pesquisa é aplicada às feições. O método kernel tende a resultar em uma superfície de
densidade de aparência mais suave. Ambos os métodos são bons para descobrir
padrões em seus dados que não sejam imediatamente evidentes.
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