CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SENSORIAMENTO REMOTO
SER-300 – Introdução ao Geoprocessamento

Relatório do Laboratório 4
ANA CAROLINA MOREIRA PESSÔA

INPE
São José dos Campos
2014

Sumário
LABORATÓRIO 1 – ANÁLISE DE ÁREAS POTENCIAIS À PROSPECÇÃO DE CROMO ATRAVÉS
DE ANÁLISE MULTICRITÉRIO.......................................................................................................2
LABORATÓRIO 2 – CORRELAÇÃO DE NÚMEROS DIGITAIS E O VOLUME DE MADEIRA .......8

1

ANÁLISE ESPACIAL DE DADOS GEOGRÁFICOS
O presente laboratório aborda aspectos importantes da propecção mineral de Cromo
usando técnicas de geoprocessamento. O objetivo do laboratório é elaborar, modelar e
implementar duas bases de dados de análise espacial atravé da linguagem LEGAL. As bases de
dados objetivam a identificação de potenciais à prospecção de Cromo, a partir do método AHP e
Fuzzy Logic, e a verificação da correlação entre valores de números digitais e volume de
madeira.

LABORATÓRIO 1 – ANÁLISE DE ÁREAS POTENCIAIS À PROSPECÇÃO DE CROMO
ATRAVÉS DE ANÁLISE MULTICRITÉRIO
Os dados para esta prática correspondem a região de Pinheiros Altos, município de
Piranga, Minas Gerais, no período de Abril a Julho de 1996, numa área de 51,33 km2 . O
fluxograma do trabalho pode ser visto na Figura 1.
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Figura 1: Fluxograma da prática.
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IMPORTAÇÃO DOS DADOS
Os dados de teores de cobalto, teores de cromo, rede de drenagem e mapa geológico
foram importados. O plano de informação do mapa geológico foi ajustado e poligonalizado para
a importação de suas classes (Figura 2). Foram geradas grades regulares com as amostras dos
teores de cromo e cobalto.

Figura 2: Tela com planos de informações importados ativos.
O mapa ponderado da geologia pode ser visto na Figura 3, e foi criado utilizando a
liguagem LEGAL descrita abaixo.
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Figura 3: Mapa ponderado geologia.
A grade do plano de informação de teores de cromo foi mapeado utilizando Fuzzy Logic
(Figura 4). O script do programa em LEGAL utilizado para tal mapeamento é apresentado
abaixo.

O mesmo foi feito para o plano de informação de teores de cobalto (Figura 5).
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Figura 4: Mapa Cromo_Fuzzy.

Figura5: Mapa Cobalto_Fuzzy.

Os planos de informação Cromo_Fuzzy, Cobalto_Fuzzy e Geologia_Ponderada foram
cruzados utilizando a função Fuzzy Gama (Figura 6). O script do programa em LEGAL utilizado
para tal análise é apresentado abaixo.
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Figura 6: Resultado do cruzamento entre os PI's Cromo_Fuzzy, Cobalto_Fuzzy e
Geologia_Ponderada utilizando Fuzzy Gama.

Por último foi criado um plano de informação Cromo_AHP utilizando o Processo
Analítico Hierárquico (Figura 7). O script do programa em LEGAL utilizado para tal análise é
apresentado abaixo.
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Figura 7: Fatiamento Cromo_AHP.

LABORATÓRIO 2 – CORRELAÇÃO DE NÚMEROS DIGITAIS E O VOLUME DE
MADEIRA
O objetivo deste laboratório foi investigar se há alguma relação entre a quantidade de
madeira presente em talhões de Eucalyptus e a resposta espectal obtida através da imagem de
sensoriamento remoto.
Primeiramento os dados foram importados para um banco de dados do SPRING, e
verificados (Figura 8).
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Figura 8: Banco de dados no SPRING.
Utilizando a linguagem LEGAL foram feitas as seguintes análises:
- Espacialização dos Atributos AREA_BAS e H_M (Figuras 9 e 10, respectivamente)
- Criação do plano numérico de volume
- Atualização do atributo ND no banco de dados utilizando operador de média zonal

Figura 9: Espacialização do atributo AREA_BAS.
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Figura10: Espacialização do atributo H_M.

Após todas as análises foi feita a verificação da correlação dos atributos volumes e ND
através de um ‘Scatter Plot’ (Figura 11).

Figura 11: Scatter Plot.
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