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Capítulo 3 

GERAÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS POR DIGITALIZAÇÃO 

 

3.1 Introdução 

 

 O processo de digitalização, vide TOMLINSON; BOYLE (1981) apud 

SCARIM; TEIXEIRA (1994), corresponde à conversão de pontos e linhas de um mapa 

convencional para um formato compatível com a utilização em meio computacional. 

Existem vários processos para transferir um documento analógico para o meio 

digital, sendo que para qualquer um deles é necessário um planejamento prévio para a 

definição dos planos de informação em que o mapa será estruturado. As vantagens e 

desvantagens variam conforme a técnica, implicando em diferentes graus de 

complexidade e esforço operacional, processamento, equipamentos, custos e resultados. 

As técnicas abrangem desde o uso da mesa digitalizadora, escaners1 com posterior 

aplicação dos processos de conversão raster/vector, o qual pode ser realizado em tela 

(heads up), de maneira automática e semi-automática. Deve-se destacar que para todo e 

qualquer processo de digitalização pode ser necessário um processo posterior de edição, 

de forma a corrigir alguns possíveis erros (como visto no capítulo anterior) e completar 

o que seja necessário. 

As particularidades de cada uma dessas metodologias, bem como as dificuldades 

e limitações serão apresentadas nos itens que se seguem. 

 

 

 

                                                           
1 escaner: o termo técnico original em inglês é scanner, mas aqui estamos aportuguesando. 
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3.2 Digitalização via mesa 

 

 A digitalização através de mesa corresponde, na verdade, ao processo manual de 

converter um documento cartográfico do meio analógico para o digital, sendo que o 

princípio baseia-se na correspondência entre os pontos de referência de um mapa (por 

exemplo, intersecções de quadrículas) e os pontos definidos na mesa. Com isso, 

consegue-se referenciar o arquivo digital ao mesmo sistema de coordenadas do mapa, 

que em geral, deve ser plano retangular. Assim, no início do processo o documento a ser 

digitalizado é fixado sobre a mesa, são marcados os pontos de controle, a partir dos 

quais o programa (CAD, de cartografia digital ou SIG) aplica um modelo matemático 

geralmente, uma transformação afim, de modo a definir um sistema de coordenadas 

com georreferência. A seguir pode ser realizado o processo de captura das feições 

cartográficas por meio de um cursor, que deve percorrer todas as entidades, ao mesmo 

tempo em que se gravam as coordenadas dos pontos dos mesmos. Atualmente, existem 

vários tipos de equipamentos periféricos no mercado, com grande variedade no que diz 

respeito ao tamanho, precisão, funções (vide figuras 3.1, 3.2) e inclusive já se produzem 

mesas flexíveis (dobráveis). 

 

Figura 3.1 – Mesa digitalizadora A0. 
Fonte: CALCOMP (2000). 

Dados Técnicos: 
 
Área útil: 914 x 1219 mm2  
Precisão: 0,127 mm 
Resolução: 0,0100 mm 
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Figura 3.2 – Mesa digitalizadora A3. 
 Fonte: CALCOMP (2000). 

 

 A mesa digitalizadora, conforme descrevem SCARIM; TEIXEIRA (1994), é 

composta por três partes: 

- a superfície plana sobre a qual se fixa o mapa; 

- um dispositivo que mede coordenadas: os mais utilizados são fios conectados a 

codificadores digitais (princípio do coordenatógrafo digital), malha fina de fios 

condutores recoberta por uma camada de material protetor (tipo de plástico) ou fases de 

ondas elétricas; 

- um cursor, que colocado sobre um ponto indica sua posição em relação ao sistema de 

coordenadas da mesa e que pode ser gravado por requisição ou automaticamente, a 

intervalos de tempo ou distância pré-fixados. 

No que diz respeito ao dispositivo de medição de coordenadas, os autores 

citados mencionam que o princípio mais utilizado é o da malha fina de fios condutores, 

em que um gerador de corrente elétrica ativa todos os fios, gerando um sinal de 

amplitude máxima no par de fios (x, y) mais próximo à bobina embutida no cursor, 

devido ao campo eletromagnético criado. Finalmente, pela média entre o sinal de 

Dados Técnicos: 
 
Área útil: 458 x 305 mm2  
Precisão: 0,20 mm 
Resolução: 0,0127 mm 
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amplitude máxima e o sinal anterior, um microship é capaz de calcular a posição do 

cursor em relação à malha e envia as coordenadas calculadas ao computador. 

 Um aspecto a ressaltar de antemão é a utilização é a escolha de uma mesa 

digitalizadora adequada, ou seja, com resolução e precisão que permitem prever uma 

qualidade final que atenda às especificações do projeto, o que pode implicar na compra 

de um periférico de maior ou menor custo. A resolução, neste caso, é proporcional ao 

espaçamento entre os fios malha da mesa, enquanto a precisão é resultante da média de 

várias medidas que se realizam sobre um mesmo ponto na superfície da mesa 

digitalizadora. Porém, muitas vezes este fator pode não ser tão relevante se 

considerarmos que no resultado final da produção da base cartográfica digital, tendo em 

conta todos os fatores, acaba resultando num erro médio de 0,5 mm na escala do 

documento cartográfico original, segundo vários estudos realizados e conforme citam 

KLEINER; MENEGUETTE (1999). Isso pode ser explicado principalmente pela 

limitação acuidade visual humana (em torno de 0,2 mm) e pela fadiga do operador, o 

qual não acaba digitalizando com a mesma precisão e acurácia numa mesma sessão de 

trabalho. 

 A digitalização manual pode ser realizada de duas maneiras: 

- Contínua: define-se o tipo de entidade e o nó inicial de digitalização acionando um 

botão do cursor e vai-se adicionando nós em uma polilinha ou polígono, segundo um 

espaçamento (em função da precisão exigida) que vai sendo atingida à medida que se 

desloca o cursor e finalizando a digitalização da entidade por meio de um segundo 

pressionar de botão ou de uma tecla especial (tecla Esc, por exemplo). O intervalo entre 

o registro de pares de coordenadas consecutivas é monitorado pelo programa, através da 

utilização de um algoritmo específico, o qual se baseia no incremento de distância ou 

tempo. A desvantagem desse modo de digitalização é a grande dependência da 
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habilidade do operador e a inclusão excessiva de nós na entidade gráfica, o que resulta 

num arquivo final, geralmente, muito grande. Não é obviamente utilizada na 

digitalização de pontos. 

- Descontínua: pode ser aplicada na digitalização de qualquer tipo de entidade gráfica, 

sendo que ao se pressionar um dos botões do cursor digitaliza-se um ponto, no caso da 

linha reta pressiona-se o mesmo botão duas vezes, onde na primeira vez define-se o nó 

inicial e na segunda o nó final. Já no caso das polilinhas e polígonos faz-se o primeiro 

acionamento do botão do cursor para a definição do nó inicial, pressionando-o tantas 

vezes quanto for necessário para a adição dos nós intermediários e finalmente, o último 

pressionar de botão (que pode ser por duplo ou através de uma tecla diferente do 

cursor), finalizando a digitalização do elemento gráfico. Tal modo de digitalização tem 

a vantagem de exigir uma menor habilidade e firmeza do operador, porém acaba 

provocando uma “generalização” da feição, pela omissão de nós. Depende da qualidade 

com que o operador ajusta visualmente um segmento de reta entre dois nós sobre a 

feição do original cartográfico. 

 A experiência do presente trabalho é que o processo de digitalização via mesa é 

uma metodologia que pode ser mais produtiva do que as outras, porém é a que causa 

mais fadiga do operador e o menos preciso e exato. Assim, constata-se de que vem 

sendo utilizado cada vez menos no mercado mundial, também em função do surgimento 

de melhorias desenvolvimento nos sistemas de SIG, CAD e de programas voltados para 

o processo de conversão matricial/vetorial. 
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3.3 Digitalização via escaner 

 

 A digitalização via escaner, corresponde ao processo de conversão dos originais 

cartográficos para a forma de arquivos matriciais, ou seja, imagens. Como descrevem 

SCARIM; TEIXEIRA (1994), um escaner é um dispositivo ótico-eletrônico composto 

por uma fonte de luz e um sensor ótico (fotocélula), sendo seu princípio de 

funcionamento baseado na emissão de um feixe de luz, refletido pela superfície do mapa 

e registrado pelo sensor (geralmente, o CCD, Charge Coupled Device), similar aos de 

câmeras de TV. O elemento mínimo da imagem, o pixel, possui tamanho e cor que 

definem a resolução espacial e radiométrica. A resolução espacial corresponde à 

capacidade que o escaner tem de identificar ou distinguir dois elementos próximos de 

um documento em papel, e é medida em pontos por polegada, abreviada pela sigla dpi 

(dotch per inch). Já a resolução radiométrica refere-se ao potencial que o sistema sensor 

tem em distinguir diferentes cores de um mapa, geralmente neste caso composto por um 

sistema de três sensores RGB (Red, Green, Blue – Vermelho, Verde, Azul), cada um 

sensível numa faixa do espectro, ou seja, para diferentes comprimentos de onda. Da 

mesma forma que para os sensores espaciais, os escaners possuem a configuração de 

sua resolução radiométrica, possibilitando definir faixas (ou templetos, na nomenclatura 

dos programas) para melhor captação das feições existentes no mapa colorido, o que se 

constata, por exemplo, no caso de se escanear as curvas de nível, as quais são 

apresentadas em sépia, onde é só possível a obtenção de uma imagem de qualidade 

utilizando um templeto diferente do padrão adotado no mesmo processo ao se escanear 

o mapa colorido (mapas do IBGE, 1:50.000). Como é natural, deixa de ser importante 

no caso da digitalização de documentos através de fotolitos, já que cada um dos 

fotolitos está associado a uma única cor e no caso de documentos monocromáticos, por 
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exemplo, as folhas do IGC, 1:10000, que são desenhos em nanquim sobre cronaflex ou 

adquirem um tom azulado na cópia heliográficas. 

Existem vários tipos de escaners com variação em termos de tamanho e 

resolução ótica, sendo que quanto ao mecanismo que rasterizam os documentos podem 

ser: 

- Escaner de mesa: como diz o próprio nome, corresponde a equipamentos que são 

instalados sobre mesas, e o mapa é fixado na sua superfície plana, sendo protegido por 

uma tampa, para impedir a passagem dos feixes de luz (natural ou ambiente), sendo que 

o sistema sensor faz uma varredura sobre a superfície nas direções X e Y, construindo 

os pixels da imagem, segundo as configurações de resolução espacial e radiométrica. É 

o periférico da categoria mais utilizado por usuários leigos das mais diversas áreas. O 

tamanho A4 é o mais comum e uma utilização freqüente é o escaneamento de figuras e 

fotos (vide figura 3.3). 

Figura 3.3 – Escaner de mesa tamanho A4. 
Fonte: TCE IND. ELETRÔNICA (2000). 

 

- Escaner de tambor: é composto por um tambor, ou seja, um cilindro, cujo diâmetro 

define o comprimento limite do documento cartográfico. Uma vez fixado o mapa, o 

tambor gira no sentido Y, e o sistema sensor varre cada uma das colunas deslocando-se 

ao longo do eixo X, ou seja, na direção transversal. Depois de varrer uma coluna (y 
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constante), o valor gira de uma valor e varre-se nova coluna (sensor movimentando-se 

em x) e assim por diante até percorrer todo documento, é o que é mostrado na figura 

3.4. 

Figura 3.4 – Escaner de tambor. 
Fonte: SCARIM; TEIXEIRA (1994). 

 

- Escaner de rolo: na área de Cartografia é o escaner mais utilizado e popular. Devido ao 

rolo, não existe o problema de limitação do comprimento do original cartográfico (vide 

figura 3.5). 

Em todo esse processo são de grande importância a preparação do documento 

original e o ajuste do equipamento. Com relação à preparação, o que se deve ter em 

conta é a condição em que se encontra o documento, isto é, se não possui rabiscos a 

lápis, por exemplo, sujeiras e outros, que tornaria necessária uma limpeza prévia, visto 

que tais elementos se não eliminados do original serão visualizados na imagem final. Já 

com relação ao ajuste do equipamento, basicamente, se deve configurar os seguintes 

elementos, de acordo com SCARIM; TEIXEIRA (1994): 

 



 40

Figura 3.5 – Escaner de rolo. 
 Fonte: CALCOMP (2000). 

 
- resolução espacial: a definição de uma resolução espacial adequada dependerá de 

fatores tais como espessura dos traços a identificar, dimensão da separação entre feições 

em regiões críticas do mapa e precisão desejada. Esta última, no caso da Cartografia, é 

baseada na metade da acuidade visual, ou seja, em torno de 0,1 mm, indicando que a 

resolução mínima do equipamento deve ser de 300 dpi. Quanto melhor a resolução 

espacial, maior será o tamanho do arquivo e melhor a qualidade final, como 

exemplificado na figura 3.6; 

- limiar: é utilizado quando a rasterização de um documento é feita em preto e branco, 

com resolução radiométrica, por exemplo, de 256 tons de cinza, fazendo sentido apenas 

quando não se trabalha com fotolito. Consiste na definição de tons de cinza que um 

escaner capta numa imagem para serem interpretados como sendo preto ou branco, ou 

seja, o operador define um valor de brilho x, de corte, sendo que abaixo deste todos os 

pixels serão brancos (valor de brilho 0) e acima deste valor serão pretos, resultando 

numa imagem binária. A definição do limiar pode ser interativa realizando-se ensaios de 

escaneamento, no caso de operadores experientes, ou como etapa de pré-processamento 

da imagem. Mais adiante acrescentaremos mais detalhes; 
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Figura 3.6 – Imagens ampliadas, com diferentes resoluções, de um detalhe do fotolito de 
hidrografia da folha Rio Claro, 1:50000 do IBGE. 

 
 

- velocidade de rasterização: pode ser via programa, podendo ter grande influência na 

qualidade geométrica da imagem, que no caso dos escaners de rolo pode provocar erros 

 

 

Resolução: 600 dpi 
Tamanho do arquivo: 506 bytes 

Resolução: 800 dpi 
Tamanho do arquivo: 573 bytes bytes 

Resolução: 300 dpi 
Tamanho do arquivo: 302 bytes 
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de arrastamento do papel se for muito alta. Assim, a rasterização de um documento no 

formato A1, em escaner de rolo a uma resolução de 400 dpi e velocidade de 25 pol/min 

pode demorar aproximadamente 1 minuto. 

 Geralmente, dependendo da qualidade do documento cartográfico que é utilizado 

como fonte, mesmo com todos os cuidados e a preparação mencionados anteriormente, 

existe a necessidade da adoção de um pré-processamento das imagens, de modo a 

facilitar o trabalho de vetorização e, conforme resume QUINTANILHA (1995), os 

fatores que definem esta qualidade são: a ausência de dobras e borrões, o alto contraste 

entre o fundo e os elementos gráficos constituintes do desenho, continuidade dos traços 

e espessura dos mesmos compatível com a precisão do equipamento, boa discriminação 

dos elementos gráficos (fácil identificação pela simbologia). 

Assim, as técnicas para a edição dos arquivos matriciais, segundo SCARIM e 

TEIXEIRA (1994), devem preocupar-se com a eliminação de ruídos, aumento de 

contraste, aplicação de limiares, eliminação de informações marginais, mosaicagem de 

arquivos e complementação de linhas. A seguir descreveremos brevemente essas 

técnicas: 

- eliminação de ruídos: etapa de edição na qual são eliminados agrupamentos de pixels 

que na verdade não representam nenhuma feição do documento cartográfico, o que pode 

ocorrer dependendo da sensibilidade do escaner que rasteriza o original. Tecnicamente 

vem-se utilizando o termo “despleckle” e, na prática, eliminam-se as “sujeiras” do 

desenho digital que não foram possíveis de remoção mesmo após uma limpeza 

convencional do papel ou fotolito (vide figura 3.7). Pode ser realizado inicialmente de 

maneira automática pelo programa, tendo o usuário definido o número mínimo de pixels 

por agrupamento. Os ruídos que não forem eliminados por esse sistema podem ser 

“apagados” interativamente pelo operador; 
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Figura 3.7 – Resultado de eliminação de ruídos. 

 

- aplicação de limiares: já mencionado anteriormente, é um processo no qual um 

determinado valor de brilho do pixel separa o que é considerado preto ou branco, 

convertendo assim o desenho em uma imagem binária (vide figura 3.8); 

 

 

 

Figura 3.8 – Aplicação de limiar. 

 

- eliminação de informações marginais: eliminação do cabeçalho e do rodapé (legendas, 

etc) do documento original, que para efeitos de vetorização aumentam o tempo e 

Processamento

Imagem original – tons de 
cinza 

Imagem binária resultante da aplicação
de limiar de valor 210 
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complicam o processo de edição vetorial. Tais informações devem apenas ser incluídas 

no desenho final e apenas para impressão (vide figura 3.9); 

 

Figura 3.9 – Exemplo de informações que podem ser eliminadas da imagem original. 

 

- complementação de linhas: muitas vezes dependendo da sensibilidade do escaner ou 

de sua configuração, as linhas geradas podem possuir falhas no seu traçado, o que pode 

provocar erros durante o processo de vetorização. Tal problema pode ser resolvido por 

meio de ferramentas próprias de edição matricial e que são disponíveis em programas 

voltados para esse fim; 

- mosaicagem: corresponde ao processo de unificação de vários arquivos matriciais em 

um único arquivo imagem, o que deve ser feito apenas quando se trabalha com mais de 

um documento cartográfico. Para isso é necessário realizar o georreferenciamento de 

cada uma das imagens, passando estas a estarem no mesmo sistema de coordenadas. 

Deve-se considerar se é conveniente juntar de início as folhas, pois às vezes, é mais 

vantajoso trabalhar com imagens separadas, devido ao ganho em produção e, se a 
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finalidade é vetorização, posteriormente poderá ser realizada uma edição para resolver 

os problemas nas bordas de junção dos arquivos vetoriais. 

 SANTIAGO (1999), destaca também como processos de edição matricial: 

- Suavização: corresponde ao processo de eliminar ou remover pixels nas bordas das 

linhas, o que torna a linha mais homogênea e melhora os resultados na vetorização (vide 

figura 3.10); 

Figura 3.10 – Edição Matricial – Remoção e/ou adição de pixels nas bordas das linhas. 
Fonte: adaptado de SANTIAGO (1999). 

 

- Preenchimento de falhas ou buracos: ocorrem nos polígonos que, pelo fato de não 

terem uma cor homogênea, são interpretados pelo escaner como tendo “buracos” 

internos (vide figura 3.11) 

Figura 3.11 – Edição Matricial – Preenchimento de falhas. 
Fonte: adaptado de SANTIAGO (1999). 

 

 Com relação às técnicas de edição matricial, deve-se ressaltar que em muitos 

casos é conveniente utilizá-las em conjunto, por exemplo, um processamento de 

Resultado 
com Edição 

Resultado com edição
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eliminação de ruído para remover as hachuras presentes no original, seguido da 

aplicação de um limiar no processo de conversão de uma imagem colorida ou em tons 

de cinza para uma imagem binária. 

 

 

3.4 Metodologias de conversão matricial para vetorial 

 

 A exigência em aplicações cartográficas da utilização de arquivos imagem com 

boa resolução, o que resulta na necessidade de maior capacidade de armazenamento e 

pelo fato de que a maioria dos programas de SIG trabalharem com estruturas vetoriais, 

torna necessários os empregos de técnicas de conversão matricial para vetorial. Segundo 

SANTIAGO (1999), alguns autores denominam os arquivos digitais para SIG, como 

“arquivos inteligentes”, por permitirem a associação de atributos, ou seja, estabelecem 

uma topologia que facilitará posteriormente o cruzamento de informações e a realização 

de análises. 

 O processo de vetorização muitas vezes vai depender da disponibilidade de 

documentação cartográfica da área de interesse, podendo ser realizado sobre uma única 

imagem, quando se possui apenas um mapa em papel do local, ou já em vários níveis de 

informação, quando é possível a obtenção dos fotolitos utilizados para composição da 

imagem colorida. Um exemplo disso é o mapeamento sistemático do IBGE na escala 

1:50.000. Para o presente trabalho obtivemos não só o mapa colorido, mas uma cópia 

fiel dos diversos fotolitos (ou simplesmente fotolitos), separando elementos unicamente 

segundo as cores. 
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 O ideal e mais recomendado, quando existirem, é a utilização dos fotolitos. 

Acontece que na maioria das vezes são difíceis de se adquirir e, então, a solução acaba 

sendo o uso da folha em papel mesmo. 

 As características operacionais e particularidades de cada método de vetorização 

serão relatados nos próximos itens, sendo indicadas também as vantagens e 

desvantagens de cada procedimento. 

 

 

3.4.1 Vetorização em tela (heads-up) 

 

 A vetorização em tela, popularmente chamada de heads-up, consiste no mais 

antigo destes três processos de vetorização, sendo um método manual de vetorização. 

Basicamente, o que se faz é o desenho dos vetores (com mouse) sobre a imagem do 

mapa, que é mostrada em tela. Não é necessária uma etapa prévia de edição e cria-se ao 

final um mapa vetorial (vide figura 3.12). Com relação a digitalização via mesa tem a 

grande vantagem de permitir a visualização da sobreposição do vetor com a imagem, ou 

seja, é como se ao realizar a digitalização em mesa o operador fosse capaz de ver se o 

vetor está sobre a feição cartográfica ou não. Permite ainda, uma visão detalhada dos 

pixels (através do zoom) e por não forçar uma posição encurvada, diminui a fadiga do 

operador. Além disso, alguns programas têm o recurso de ir realizando a eliminação das 

feições matriciais que vão sendo convertidas, diminuindo o problema de poluição 

visual, o que poderia atrapalhar no processo como um todo. É considerado também o 

método mais indicado quando a qualidade do arquivo imagem é muito baixa, não 

permitindo o emprego de outra técnica. 
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Figura 3.12– Exemplo de emprego da vetorização manual. 

 

 De início a imagem deve ser georreferenciada, sendo determinados pontos de 

controle, ou seja, de coordenadas conhecidas, tais como intersecções de quadrícula, que 

conforme teste realizado por KLEINER; MENEGUETTE (1999), no caso de se estar 

trabalhando com uma folha colorida do IBGE, pode ser de uns treze pontos, bem 

distribuídos na imagem (vide figura 3.13). Utiliza-se um modelo de transformação afim 

que realiza o ajuste através de um processo de mínimos quadrados: os parâmetros ou 

coeficientes da equação escolhida são determinados através desses pontos de controle e, 

a partir dessa equação todos os pontos demarcados têm suas posições transformadas 

para esse sistema. Após o ajuste devem ser verificados os resultados finais por meio da 

checagem dos resíduos de tal transformação geométrica, sendo necessária às vezes a 
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mudança de um ou mais pontos de quadrícula, uma vez constatado algum erro 

grosseiro. 

Figura 3.13 – Distribuição de pontos de controle para o ajuste de georrefência de um 
documento cartográfico no processo de vetorização manual (heads-up). 

Fonte: KLEINER; MENEGUETTE (1999). 
 

Finalizado o processo de georreferência o arquivo vetorial pode então começar a 

ser criado, tomando os cuidados apontados anteriormente. 

A etapa seguinte corresponde à geração da topologia do arquivo, sendo 

realizadas as quebras de polilinhas, geração dos nós e centróides, fechamento de 

polígonos, entre outros. Esta operação deve ser realizada separadamente para cada um 

dos planos de informação. 

Finalmente, para concluir o trabalho de geração da base cartográfica digital para 

SIG, cada um dos níveis de informação deve ter definido os seus atributos. Isso pode ser 

feito já no ambiente SIG. 

A grande desvantagem desse método de digitalização, constatado na literatura e 

principalmente na prática do presente trabalho é a baixa produtividade, visto que como 

o operador pode seguir as linhas com maior fidelidade, então intuitivamente, os 
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espaçamentos entre os nós acabam sendo menores, pois o operador visualiza com maior 

ampliação o que está sendo vetorizado. 

 

 

3.4.2 Vetorização semi-automática 

 

 Esta metodologia, segundo SCARIM; TEIXEIRA (1994), corresponde a um 

processo supervisionado, combinando o método automático com o manual, de maneira 

interativa. O método de vetorização semi-automática corresponde a um avanço sobre o 

processo de vetorização manual. É muito importante, para que este tipo de metodologia 

seja eficaz, que a base cartográfica tenha uma compilação o mais simples. Assim, pode-

se dizer que é mais adequada quando se disponha dos fotolitos por exemplo, pois neste 

caso existe a possibilidade de obtenção de menos detalhe cartográfico por imagem. A 

prática de algumas instituições e empresas para diminuir a complexidade e facilitar a 

operação tem sido a de copiar seletivamente temas do mapa original em meio 

transparente (em geral papel vegetal, manteiga ou cronaflex). O inconveniente principal 

é a perda de precisão na cópia, em função da maior ou menor habilidade e rapidez do 

copista e a possível instabilidade dimensional da base. O tempo gasto nessa operação 

que à primeira vista tornaria o processo mais lento acaba sendo recuperado na maior 

rapidez e menor solicitação do operador no processo de vetorização semi-automática. 

 Primeiramente os documentos devem ser escaneados e georreferenciados um a 

um, utilizando-se, na medida do possível também os treze pontos, adiantamos que isso 

não é factível no caso dos fotolitos do IBGE, em função da maioria dos fotolitos só 

contar com 4 pontos de referência comum com os demais. Após a georreferência é 

necessário verificar os resíduos resultantes do modelo, bem como os erros obtidos nos 
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pontos de controle de modo a prever as distorções que poderão ocorrer nos pontos a 

serem digitalizados. 

 O conceito básico da vetorização semi-automática prevê que a linha a ser criada 

corresponda àquela formada pelos pontos médios da espessura da linha em formato 

matricial, sendo que quanto mais uniforme a espessura de uma linha matricial, mais 

preciso e melhor será o traçado, e daí a importância de ter uma imagem com boa 

qualidade e até mesmo a aplicação de um processo prévio de edição matricial. 

 Como etapa subseqüente, o operador deve configurar os parâmetros de 

vetorização, tais como cor e espessura das linhas a serem criadas, espaçamento entre os 

pontos para as linhas a serem vetorizadas, espessura padrão da linha matricial, e para 

linhas tracejadas, especificar os espaços vazios de acordo com o padrão. Esses 

parâmetros podem variar de imagem para imagem devido à variação de espessura das 

linhas matriciais, o que pode ocorrer também, para um mesmo fotolito, devendo-se estar 

atento para reconfigurá-los, aplicando os valores mais adequados para cada situação. 

 Posteriormente, o arquivo vetorial pode começar a ser criado nível após nível de 

informação, conforme o planejamento realizado previamente pelo usuário, sendo os 

vetores definidos por pontos posicionados no centro dos pixels das linhas de maneira 

automática, sem necessidade de habilidade operacional nesse sentido. O procedimento 

acaba sendo, de qualquer forma, bastante interativo. Por exemplo, quando se está 

digitalizando uma polilinha e esta intercepta outra entidade, o sistema automaticamente 

interrompe a seção de vetorização e solicita ao usuário qual o sentido em que deverá ser 

continuado o processo até que se encontre outro caso como este e assim por diante (vide 

figura 3.14). 
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Figura – 3.14 – Exemplo de processo de vetorização semi-automático. 

 

 Pode ser necessário um processo de edição posterior para principalmente, 

eliminar o excesso de vértices que foram criados, segundo uma determinada 

configuração de parâmetros de vetorização. 

 Da mesma forma que no caso anterior, para utilização num sistema SIG, deve 

ser criada a topologia, por meio da quebra de polilinhas, fechamento de polígonos, etc, 

sendo então depois lançadas as informações alfanuméricas de cada entidade. 

 

 

3.4.3 Vetorização automática 

 

 A metodologia de vetorização automática pode ser considerada a mais produtiva 

de todos os processos já mencionados anteriormente no que diz respeito à etapa de 

vetorização propriamente dita considerada isoladamente. É também uma técnica menos 
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interativa, pois todo o processo de vetorização é realizado pelo programa, onde o 

operador fornece todos os parâmetros de vetorização de uma única vez por meio da 

seleção de um conjunto apresentado pelo próprio programa (chamado de templeto),  

sendo que para facilitar pode-se criar novos conjuntos a partir de existentes ou 

modificar aqueles já definidos. 

 Como primeira etapa, todos os fotolitos ou mapas devem ser escaneados, sendo 

realizado um tratamento das imagens caso haja necessidade. No processo de 

escaneamento, deve-se ressaltar que na maioria das vezes é mais seguro e produtivo 

utilizar uma resolução melhor, mesmo que isto implique em maior capacidade de 

armazenamento. Isso não deve ser problema, pois com a evolução dos programas, tem-

se aumentado a capacidade do disco rígido maior, aliado às técnicas de manter as 

imagens compactadas e só restaurar o arquivo original no momento de utiliza-lo. Como 

dado concreto, ao dobrar a resolução espacial para o escaneamento de um documento 

cartográfico em formato comprimido TIFF binário, por exemplo, resulta num acréscimo 

médio de 120 % (cento e vinte por cento no tamanho do arquivo final), o que depende 

também da variação do valor de brilho. 

 Em geral, os programas que realizam este tipo de vetorização, não estão 

preparados para aplicações em Cartografia, o que é uma limitação, que por exemplo, 

não permitem que os arquivos imagem sejam georreferenciados antes do processo de 

vetorização. Neste caso, a solução é realizar o georreferenciamento do arquivo vetorial 

depois da vetorização e, para isso o operador deve cuidar para que sejam preservados 

pontos de controle nas imagens, tais como as intersecções de quadrículas, os cantos de 

reticulado da folha ou pontos nítidos de intersecção de duas feições. 

 A configuração de parâmetros deve ser realizada com cautela, visto que o 

operador não pode alterá-la durante o processamento de uma imagem. 
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 A grande desvantagem em termos de produção nesse tipo de vetorização diz 

respeito ao processo de edição, que sempre será uma etapa exigida após o 

processamento. Depois disso, como nos casos anteriores, deve ser gerada a topologia do 

arquivo vetorial e posteriormente e lançados os atributos. 

 Percebe-se que a grande desvantagem desta metodologia é a pouca interação 

com o usuário, que acaba resultando em maior trabalho na edição final, corrigindo erros 

e aumentando o tempo de trabalho como um todo. Assim, deve-se analisar muito bem o 

material em mão antes de aplicar esta metodologia, sendo ideal para situações em que o 

original é pouco carregado de feições e que haja um mínimo de cruzamento entre eles. 

Por exemplo, para fotolitos de curvas de nível, em que a compilação cartográfica é 

muito simples e o contraste é máximo, resulta num processo de edição mais simples. 

 Na figura 3.15 temos um exemplo de detalhe de resultado obtido de vetorização 

automática, onde as linhas em pretos representam as linhas matriciais que compõem às 

curvas de nível de uma imagem binária. As linhas em amarelo representam o traçado 

dos vetores criados após um processamento de vetorização automática da imagem, 

permitindo assim a visualização do arquivo vetorial sobre o arquivo matricial. Os 

problemas de edição são apresentados na indevida conversão de textos (referentes às 

cotas de curvas de nível e pontos cotados) e de símbolo de pontos cotados como 

entidades de linha.  

 Todos esses processos de vetorização serão retomados com mais detalhe na parte 

prática do presente trabalho, onde será relatada todas as etapas operacionais no que diz 

respeito as dificuldades encontradas na utilização dos materiais disponíveis, bem como 

as soluções e o tempo gasto na adoção de cada uma das metodologias. 
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Figura 3.15 – Exemplo de processo de vetorização automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


