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Clicar para incluir o arquivo raster





Propriedades do projeto Ctrl+Shift+P



Selecionar a opção “metros”

Finalizar



Selecionar o aplicativo “Linha”, para iniciar as medições da figura

Finalizar



Anotar o valor Desabilitar aplicativo

Efetuar a medição horizontal da figura, de modo que a linha de medição fique mais 
reta possível



Para efetuar a medição vertical clicar em “novo”



Anotar o valor

Finalizar



horizontal
vertical

Dividir os valores anotados por 3



Grade vetorial



Ajustar a partir da camada

Desabilitar aplicativo

Inserir os valores medidos e divididos por 3

Desabilitar aplicativo

Lançar grelha como polígonos

Incluir o arquivo de saída, por exemplo, “Grid3x3.shp”

Finalizar



Yes





Clicar 2 vezes no quadradinho coloridoMudar



Sólido – Sem Pincel

Finalizar



OK





Clicar com o botão direito sobre o arquivo “Grid3x3.shp”

Abrir tabela de atributos



Alternar modo edição (CTRL + E)
Nova coluna (CTRL + W)



SETOR

Texto (string)
Finalizar

30



Nova coluna



1)Clicar sobre o número à esquerda

2) A área selecionada 
será demarcada 

3)Nomear de acordo com a área 
destacada, por exemplo “NOROESTE”

4)Fazer isso com todas as áreas e renomeá-las



2)Save

1)Alternar modo de edição



Dividir uma camada vetorial



SETOR
Incluir pasta de saída, por exemplo, 
SHAPEFILE_Bras

FinalizarFinalizar



OK



Clicar com botão direito sobre Grid3x3teste

Remover







Criar pasta “COMPOSIÇÃO_IMAGENS” e salvar “centro.tif”

Habilitar Camada máscara

Habilitar para carregarHabilitar para carregar

Finalizar





1)Selecionar outra área, por exemplo, “LESTE”

2)Modificar o arquivo para “leste.tif’

1)Selecionar outra área, por exemplo, “LESTE”

3)Fazer isso com todas as áreas



Copiar arquivos .trl para cada setor



Renomear arquivos trl. para “centro”, “leste”, “norte”, etc. 



Abrir o programa MultiSpec



Selecionar Open Image e escolher a imagem desejada 





Depois de selecionar a imagem, finalizarDepois de selecionar a imagem, finalizar





List Results



Finalizar





Abrir planilha no Excel



Selecionar e copiar os valores obtidos pelo MultiSpec



Colar os valores na planilha Excel



Excluir o “Fundo”



2) Soma os valores selecionados

1) Seleciona os valores desta coluna
3) Resultado obtido da soma



=G14/G25(Resultado da soma)*100



1) Efetuar o mesmo cálculo para
todos os outros atributos2) Somar os valores obtidos nesta coluna.

Sendo que a soma deve ser 100.



Copiar o valor obtido do cálculo



Colar Especial – Valores no atributo correspondente, fazer isso com todos os
atributos e setores.




