


Integração de Imagens

A integração de imagens de satélite  ou 

de aerofotos a uma base de dados é 

tipicamente executada através de 

funções polinomiais determinadas a 

partir das coordenadas de pontos de 

controle identificados nas imagens e no 

sistema de referência da base de dados.



Transformações Geométricas

Estes dois exemplos de processamentos corriqueiros 
na criação da base de dados de um SIG mostram 
que é importante conhecer alguns aspectos 
básicos de transformações geométricas no 
espaço bidimensional. Em síntese, as seguintes 
transformações: 

 ortogonal (3 parâmetros);

 similaridade (4 parâmetros);

 afim ortogonal (5 parâmetros);

 afinidade (6 parâmetros);

 transformações polinomiais (mais de 6 
parâmetros).



Primitivas básicas envolvidas nas 

transformações geométricas



Transformação de afinidade

Executa dois fatores de escala, uma rotação, 
duas translações e uma rotação residual, que é 
responsável pela quebra da ortogonalidade (6 
parâmetros). Aplicada a um quadrado, gera, numa 
outra posição do plano, um paralelogramo que 
pode estar rotacionado em relação a sua posição 
inicial. 

É uma transformação adequada para função de 
calibração na entrada de dados via mesa 
digitalizadora e para o registro de dados vetoriais e 
matriciais a uma base de dados num SIG. Lembra-
se aqui que a transformação de afinidade nada 
mais é que um polinômio do 1o grau. A 
determinação de seus 6 parâmetros também 
requer um número mínimo de 3 pontos de controle.



Nº mínimode pontos de controle

NMPC= (ordem+1) * 

(ordem+2)/2

Grau 1 3 pts

Grau 2 6 pts

Grau 3 10 pts



CONHECIMENTO DA INCERTEZA

 Um último aspecto a ser explorado na 

relação interdisciplinar entre Cartografia 

e Geoprocessamento diz respeito à 

incerteza. Tudo o que se mede ou se 

modela está sujeito a erros e esses 

erros respondem pela qualidade de um 

mapa ou da base de dados num SIG. A 

questão não é a busca da perfeição 

mas sim o conhecimento da incerteza.



 O componente de erro mais explorado é a 
incerteza quanto à localização. A exatidão 
de posicionamento é dada pelo erro na 
posição ou na localização, com relação ao 
sistema de referência da base de dados, 
de pontos bem definidos. O usuário de SIG 
deve se preocupar, por exemplo, com o 
erro na medição das coordenadas dos 
pontos de controle com GPS ou então com 
o erro planimétrico associado à escala dos 
mapas.

CONHECIMENTO DA 

INCERTEZA



INTEGRAÇÃO DE DADOS

 A integração de dados de diferentes 

fontes, gerados pelos mais diversos 

procedimentos, com o objetivo de compor 

a base de dados de um certo projeto, traz 

consigo algumas preocupações constantes 

dos usuários de SIG. A integração de 

dados num SIG também revela 

procedimentos que dependem da 

existência de uma série de funcionalidades 

que devem estar presentes num SIG.



Base de dados

 Em última instância um SIG guarda as 
coordenadas planas ou de projeção dos 
objetos que formam a base de dados;

 É importante que a informação a respeito 
dos parâmetros da projeção cartográfica e 
do datum planimétrico seja armazenada de 
forma explícita e usada coerentemente 
quando necessário. Mas é igualmente 
importante o cuidado que o usuário deve 
ter com relação ao sistema de referência 
de seus dados.



Cuidados com projeções
 Determinadas projeções cartográficas requerem um certo 

cuidado na construção e manutenção da base de dados. O 
caso mais típico é o problema das zonas ou fusos da 
projeção UTM. Cada zona UTM tem seu próprio sistema de 
coordenadas planas, de modo que mapas separados por 
uma borda de zona não se articulam em termos de 
coordenadas planas. Nestes casos críticos há dois 
procedimentos. Os mais conservadores podem dividir o 
projeto em dois ou mais projetos UTM, um para cada zona. 
Os resultados das análises em cada projeto podem ser 
remapeados para outra projeção cartográfica mais 
conveniente para elaboração do mapa final. Outra 
possibilidade é estender a principal zona UTM a toda a 
região do projeto. Isto requer cuidado cartográfico, com 
respeito às deformações que podem ser introduzidas, e 
exige do SIG as funcionalidades adequadas ao tratamento 
de extensões de zonas UTM.



CORREÇÃO GEOMÉTRICA DE 

IMAGENS

 A primeira razão para a realização de 

correção geométrica de imagens é a 

existência de distorções sistemáticas 

introduzidas durante a aquisição das 

imagens. Portanto, a correção geométrica 

trata, prioritariamente, da remoção dos erros 

sistemáticos presentes nas imagens.



Alguns requerimentos são 

fundamentais:
 para que se trabalhe bem com correção geométrica 

de imagens. Em primeiro lugar, para que se possa 
pensar em correção geométrica, há que se 
conhecer os erros que interferem no processo de 
formação das imagens.

 A escolha do modelo matemático mais adequado 
ao tratamento de cada caso depende fortemente 
desse conhecimento. Além disso, um SIG deve 
sempre propiciar ferramentas para que o resultado 
de uma correção geométrica possa ser avaliado e, 
consequentemente, validado.



o processo de correção 

geométrica de imagens
 De uma maneira geral, compreende três 

grandes etapas. Começa-se com uma 

transformação geométrica, também 

denominada mapeamento direto, que 

estabelece uma  relação entre coordenadas 

de imagem (linha e coluna) e coordenadas 

geográficas (latitude e longitude). 

 É a etapa em que se eliminam as distorções 

existentes e se define o espaço geográfico a 

ser ocupado pela imagem corrigida.



TRANSFORMAÇÃO 

GEOMÉTRICA

A transformação geométrica ou 

mapeamento direto pode ser 

executada através de três modelos 

matemáticos distintos: 

o modelo de correções 

independentes;

 o modelo fotogramétrico; e 

o modelo polinomial.



Modelo polinomial (registro de 

imagens)
 O modelo polinomial consiste de uma função 

polinomial cujos parâmetros são determinados 
a partir das coordenadas de pontos de 
controle identificados tanto no sistema de 
referência da imagem como no sistema de 
referência da base de dados. É o modelo 
disponível em quase todos os sistemas para o 
registro de imagens.

 O desempenho deste modelo depende de 
uma boa distribuição de pontos de controle, 
da precisão das coordenadas dos pontos de 
controle e, o mais importante, da adequação 
da função polinomial escolhida ao que se 
pretende modelar.



REGISTRO DE IMAGENS

 O uso de transformações polinomiais do 1o e 2o 
graus é bastante comum no registro de imagens. As 
transformações polinomiais fazem o vínculo entre as 
coordenadas de imagem e as coordenadas no 
sistema de referência (geográficas ou de projeção) 
através de pontos de controle. 

 Pontos de controle são feições passíveis de 
identificação na imagem e no terreno, ou seja, 
são feições homólogas cujas coordenadas são 
conhecidas na imagem e no sistema de 
referência. Cruzamentos de estradas, pistas de 
aeroportos e confluência de rios são candidatos 
naturais a pontos de controle.



Pontos de controle
 A determinação dos parâmetros da transformação polinomial 

selecionada é feita através da resolução de um sistema de 
equações. Para que esse sistema de equações possa ser 
elaborado as coordenadas dos pontos de controle devem ser 
conhecidas tanto na imagem de ajuste (imagem a ser 
registrada) como no sistema de referência. As coordenadas 
de imagem (linha, coluna) são obtidas quando o usuário 
“clica” sobre a feição na imagem. 

 As coordenadas de referência são usualmente obtidas 
através de mapas confiáveis que contenham as feições 
homólogas usadas como pontos de controle. Os vários 
sistemas disponíveis também aceitam medições feitas 
diretamente no terreno (GPS), dados vetoriais 
existentes e imagens geo-referenciadas como fontes de 
extração de coordenadas de referência.



PROF. CARLOS AUGUSTO UCHÔA DA SILVA

UFC/CT/DET



o procedimento de georreferenciamento

“sem referência cartográfica”, isto é, as

coordenadas serão atribuídas

manualmente, sem correlação com outra

imagem já georreferenciada como base.

Então vamos lá.



 O conceito de georreferenciamento é tornar as

coordenadas de uma determinada imagem

conhecidas, utilizando um sistema de referência

pré-existente, ou seja, é atribuir a variável espacial

a esta imagem.

 Lembre-se que quando se trabalha com

Geoprocessamento, na variável espacial,

representada pelas coordenadas, estão implícitos

os conceitos de precisão e acurácia. Portanto,

muito cuidado ao georreferenciar uma imagem. É

muito importante ter paciência, tempo disponível e

coordenação motora.



 Quando for efetuar um 

georreferenciamento, sempre o faça de 

acordo com o sistema de 

coordenadas/projeção e datum do seu 

dado de origem. Em outras palavras, 

nunca georreferencie uma carta 

topográfica do IBGE que esteja no datum

SAD-69 utilizando o datum Córrego 

Alegre, ou SIRGAS2000. 





 gvSIG é um software livre de SIG (Sistema de Informação 

Geográfica), de fonte aberta desenvolvido pela Conselleria

d'Infraestructures i Transports (CIT) da Comunidade de Valência, 

com o apoio da União Europeia;

 O gvSIG é distribuído sob a licença GNU GPL. Permite aceder a 

informação vectorial e matricial assim como a servidores de mapas 

que cumpram especificações do Open GIS Consortium. Esta é uma 

das principais características do gvSIG quando comparado com 

outros sistemas de informação geográfica, pois contém 

implementados serviços OGC: WMS (Web Map Service), WFS 

(Web Feature Service), WCS (Web Coverage Service), Serviço de 

Catálogo e Serviço de Nomenclatura;

 A versão corrente do gvSIG, disponível em diversos idiomas 

(incluindo em português) pode ser executada em ambientes 

Windows, Linux e Mac OS X. Há algumas extensões, como a 

"SEXTANTE" ou extensões para análise de redes.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informa%C3%A7%C3%A3o_Geogr%C3%A1fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Val%C3%AAncia_(Espanha)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_GIS_Consortium&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linux
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X


Links para download:

http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-
1.11/descargas

O que há de novo na versão final do gvSIG 1.11:

 Copiar e Colar geometrias entre camadas de informação;

 Buffer Lateral e Divisão de linhas em seções equidistantes;

 Adicionar números consecutivos para as tabelas de atributos;

 Localizador de registros duplicados em tabelas de atributos;

 Nova versão do Plugin NavTable;

 Manual do utilizador integrado ao menu Ajuda.



 Observe as informações cartográficas no 
seu documento. Neste caso, estamos 
trabalhando com uma carta topográfica do 
IBGE? Uma cena de SR? Uma aerofoto?. 
Caso seja outra fonte, procure tomar 
conhecimento das seguintes informações: 
 o sistema de projeção; 

 se for UTM, verifique o fuso ou zona;

 o datum;

 a escala;

 a resolução da imagem.



 De posse dessas informações, quando 

abrir o gvSIG 1.11, no gestor de 

projetos, no campo Projeção atual

escolha a projeção que a qual esteja de 

acordo com a sua base. Neste exercício 

utilizei o Sistema de Projeção UTM, 

Fuso 24 S, Datum SIRGAS2000.



1-Crie uma nova VISTA;

2-Renomeie a VISTA;

3-Mude as Propriedades da VISTA. Escolhendo 

o EPSG desejado, neste caso SIRGAS2000, 

fuso 24S. Depois Abra a VISTA.



Abra a VISTA;

 Insira sua imagem na vista, 

cuidando de selecionar o 

drive adequado(neste caso 

“gvSIG Raster Drive”;



Na barra de MenusCapa 

raster;

Clicar em Transformações 

Geográficas;

Clicar em georeferenciacion



Escolher “sem referência 

cartográfica”;

Selecionar o imagem a ser 

georeferenciada;

Selecionar o nome e local 

para a imagem já corrigida;

Escolher o modelo de 

georeferenciamento

(polinomial)...a ordem do 

polinômio depende do nº de 

pontos de controle 

disponíveis;(13),(26),(3

10)  (ordem+1)*(ordem+2)/2

Escolha o vizinho mais 

próximo;

Selecione o tamanho do 

pixel.



 É aconselhável adotar este algoritmo quando o seu dado de origem 

passou do meio analógico para digital através de scanner. Isto se 

justifica porque este algoritmo possui uma maior confiabilidade em 

situações em que o dado original apresenta deformações. Essas 

deformações podem ocorrer quando da digitalização, pois as margens 

tendem a ficar deformadas, numa espécie de arredondamento dos 

cantos, principalmente. Outro tipo de deformação pode ocorrer se o 

dado original fora armazenado em ambientes sem controle de 

umidade, uma vez que, nestas situações, o papel tende a reter a 

umidade e por consequência, dilatar-se.

 Diante disto, é recomendável adotar este algoritmo pois ele tende a 

uniformizar as áreas deformadas, ou melhor, minimizar essas 

deformações.

 Caso você deseja se aprofundar e experimentar os demais algoritmos 

existentes no gvSIG, faça uma busca simples no Google. Existem farto 

material explanando esses assuntos.



Zoom 

(AMPLIAÇÃO)

Ferramentas 

de 

manipulação

RMSCriação dos 

pontos de 

controle



ajuste a imagem ao nível de zoom que melhor lhe agradar. Em 

seguida, crie o primeiro ponto de controle clicando no ícone 

Novo.

Após Criar o ponto de controle, o painel habilitará o campo a ser 

preenchido



Para inserir as coordenadas, dê um duplo clique no campo destacado correspondente ao X e Y 

e ao final de cada inserção, para gravar as coordenadas, tecle Enter. Repita este procedimento 

o máximo de vezes possível a fim de obter um georreferenciamento homogêneo. Distribua 

uniformemente a distribuição dos seus pontos de controle. Caso você insira muitos pontos 

próximos uns dos outros numa determinada área do seu raster, o georreferenciamento tenderá 

a deformar sua imagem, transformando-a num trapézio.



Fique de olho no RMS (Erro Médio Quadrático). Ele tem de ser igual ou inferior à 

resolução espacial do seu projeto. Se por acaso o RMS for maior, atente para a 

precisão da disposição dos pontos de controle e/ou aumente a quantidade deles.

Após registrar seus pontos de controle, 

recomendo que salve um arquivo CSV 

contendo a relação desses pontos entre os 

pixels da imagem e as coordenadas inseridas. 

Isto lhe poupará tempo e mão de obra caso 

ocorra algum problema no processamento ou 

o programa feche inesperadamente, etc. 

Bastando a você carregar novamente a 

imagem e importar o arquivo CSV.

Em seguida, execute o georreferenciamento, 

clicando no ícone Teste georreferencing.

Após o final do processo de 

georreferenciamento, clique no ícone Exit

to georreferencing (porta de saída)

Será perguntado se você deseja sair da 

aplicação de georreferenciamento. Clique 

em Sim.



•Agora, de volta à área de trabalho do gvSIG, exclua a imagem 

que serviu de georreferenciamento e carregue a imagem já 

georreferenciada.

•Se você for até o diretório onde sua imagem foi  

georreferenciada, você encontrará o arquivo correspondente a 

imagem e outro com a extensão *.RMF (que é um arquivo XML). 

Este arquivo contém a informação do georreferenciamento, uma 

vez que o gvSIG não gera Geotiff. Quase nenhum outro software 

de geoprocessamento reconhece o formato *.RMF, para que sua 

imagem seja acessível em outros programas faz-se necessário 

que você gere o arquivo do tipo World, ou mais conhecido como 

*.TFW.

•Para isto, clique com o botão direito do mouse sobre o layer

correspondente a imagem já georreferenciada e clique em Save

as.



Aguarde o final do processamento e você terá o seu conjunto de 

arquivos prontos para serem utilizados.

Ao passear com o cursor sobre a imagem você perceberá o seu 

georreferenciamento funcionando, basta observar o canto inferior 

direito da tela do gvSIG.




