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Capítulo 6 

METODOLOGIAS DE DIGITALIZAÇÃO EMPREGADAS 

 

6.1 Introdução 

 

 Este capítulo inicia a parte prática do presente trabalho, referente à digitalização 

de mapas utilizando os processos mais comuns de digitalização e de conversão 

matricial/vetorial. Inicialmente (item 6.2) foi feito um estudo preliminar da influência 

do material, ou seja, como se comportam o fotolito e o mapa colorido em papel, 

referentes à área de estudo. A seguir (item 6.3) descrevemos os experimentos realizados 

para cada um dos processos de digitalização, bem como os tempos gastos em cada um 

deles, as dificuldades encontradas e suas soluções. 

  

 

6.2 Pré análise dos documentos cartográficos 

 

Nesta etapa foram realizados testes preliminares com a folha topográfica Rio 

Claro 1:50.000 do IBGE, utilizando-se a mesa digitalizadora e o AutoCAD. Para 

examinar possíveis comportamentos diferenciados (dilatação) desses materiais em todas 

as regiões do desenho, coletamos as coordenadas de intersecções das linhas do 

quadriculados. Com estes testes estaremos avaliando o seguinte: 

a) O modelo matemático de transformação, que permite absorver e corrigir em parte 

esses comportamentos diferenciados. Estaremos medindo essa capacidade para os 

diferentes modelos: ortogonal, isogonal, afim e projetiva (vide Anexo A); 
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b) O número necessário/aconselhável de pontos de controle para a georreferência1 do 

mapa, no caso da digitalização em mesa; 

c) Teste da quadrícula, para verificar se houve distorção das linhas. 

 Além disso, estaremos, indiretamente, comparando dois materiais, de forma a 

avaliar as implicações em termos de qualidade de reprodução, da utilização da folha 

colorida Rio Claro, 1:50.000, IBGE ou dos fotolitos (referentes a cada uma das cores) 

desse mesmo documento cartográfico. 

 A primeira vista, o documento em fotolito é preferível em função de ser mais 

estável, menos influenciado pela variação de temperatura e umidade. No entanto, 

devemos fazer o teste comparativo, para verificar a possibilidade do uso da folha em 

papel, devido ao custo e à dificuldade da aquisição dos fotolitos. 

 

 

6.2.1 Teste do Modelo de transformação e georreferência da folha 

 

 Como primeira etapa foram realizados vários ensaios de georreferência, de modo 

a verificar o resultado do ajustamento do documento cartográfico, empregando-se os 

modelos de transformação disponíveis no AutoCAD, ou seja, ortogonal, isogonal, afim 

e projetiva e, observando-se os valores gerados pelo sistema: erro máximo e o desvio 

padrão. 

 Foram utilizados todos os modelos matemáticos de transformação disponíveis e, 

devido ao fato da versão de AutoCAD utilizada limitar em 32 o número de pontos para 

controle da georreferência, tais modelos foram aplicados com as diferentes quantidades 

                                                           
1 Georreferência: optamos por utilizar essa grafia em vez de georreferência. No entanto, no meio 
profissional e acadêmico, utiliza-se a expressão calibração da mesa. 
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de pontos (4, 8, 16, 32, 5). A distribuição espacial desses pontos pode ser visualizada na 

figura 6.1. 

 Os pontos utilizados para georreferência foram os seguintes: 

a) quando se trata de 4 pontos: correspondem aos pontos de 1 a 4, sendo que neste caso 

foram aplicados somente os modelos de transformação ortogonal, isogonal e afim, não 

sendo possível a aplicação da transformação projetiva, pois esta exige 4 pontos e assim 

não existiria observações super abundantes e os erros seriam nulos;  

b) quando se trata de 8 pontos: correspondem aos pontos 1 a 8; 

c) quando se trata de 16 pontos: correspondem aos pontos 1 a 16; 

d) quando se trata de 32 pontos: correspondem aos pontos 1 a 32. 
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Figura 6.1 – Distribuição de pontos de controle referentes às intersecções de quadrícula 
utilizadas para o teste do modelo matemático e georreferência da área em estudo. 
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 Após a realização dos diversos ensaios e verificação dos valores dos erros, 

chegou-se a conclusão que o uso do modelo de transformação afim, em geral, era 

melhor que os demais e assim foi considerado como método satisfatório para o 

propósito do presente trabalho. Para documentar, ainda que parcialmente, os valores 

obtidos na transformação afim apresentam-se a seguir duas tabelas 6.1 e 6.2, referentes 

ao papel e fotolito. 

Tabela 6.1 – Resultados obtidos no ajustamento através de modelo de transformação 
afim, com variação no número de pontos de referência sobre o mapa colorido em papel 

da folha Rio Claro, IBGE, 1:50.000. 
N. Pontos Calibração Erro máximo (mm) Desvio padrão (mm) 

1 0,10 0,10 
2 0,09 0,09 
3 0,15 0,15 
4 0,10 0,10 
5 0,17 0,17 
6 0,14 0,14 
7 0,13 0,13 

4 

8 0,08 0,08 
Média 0,12 0,12 

1 0,18 0,14 
2 0,10 0,07 
3 0,15 0,11 

8 

4 0,26 0,15 
Média 0,20 0,12 

1 0,32 0,17 16 
2 0,32 0,14 

Média 0,32 0,16 
32 1 0,26 0,14 

Média 0,26 0,14 
1 0,08 0,04 
2 0,05 0,02 
3 0,04 0,02 

5 

4 0,11 0,06 
Média 0,07 0,04 
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Tabela 6.2 – Resultados obtidos no ajustamento através de modelo de transformação 
afim, com variação no número de pontos de referência sobre o fotolito (cor preta, com 

quadriculado e reticulado) da folha Rio Claro, IBGE, 1:50.000. 
N. Pontos Calibração Erro máximo (m) Desvio padrão (mm) 

1 0,17 0,17 
2 0,12 0,12 
3 0,13 0,13 
4 0,06 0,06 
5 0,15 0,15 
6 0,08 0,08 
7 0,13 0,13 

4 

8 0,17 0,17 
Média 0,13 0,13 

1 0,19 0,09 
2 0,23 0,13 
3 0,23 0,15 

8 

4 0,13 0,10 
Média 0,20 0,12 

1 0,35 0,14 16 
2 0,27 0,13 

Média 0,31 0,14 
32 1 0,22 0,13 

Média 0,22 0,13 
1 0,07 0,04 
2 0,00 0,00 
3 0,05 0,03 

5 

4 0,04 0,02 
Média 0,04 0,02 

 
 Para entende-las melhor tenha-se em conta que: 

- a coluna N. Pontos indica o número de pontos utilizados para o processo de calibração 

do documento na mesa digitalizadora; 

- a coluna Calibração indica o número de ordem de cada uma das vezes que foi 

realizada a calibração. Por exemplo: no caso de 4 pontos, calibração 1 (primeira vez), 

calibração 2 (segunda vez) e assim por diante;  

- a coluna Erro máximo indica a maior discrepância encontrada entre o valor real de 

uma intersecção do quadriculado (valor teórico constante da gradação N, E) e o que foi 

gerado pelo AutoCAD ao final do ajustamento. Vale lembrar que esse valor se refere 

apenas aos pontos que foram utilizados no processo de georreferência; 
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- a coluna Desvio-padrão é calculada pela raiz quadrada da somatória das diferenças 

entre os resíduos e o erro médio dividido pelo grau de liberdade (vide capítulo 4, item 

4.3); 

- cada linha Média representa respectivamente a média dos valores de desvio padrão e 

do erro máximo para cada ensaio (4, 8, 16, 32 e 5 pontos de calibração). 

 Analisando os resultados apresentados nas tabelas 6.1 e 6.2 podemos dizer que 

os valores para diversas calibrações são muito próximos. No entanto, vê-se que na 

média são maiores quando utilizamos mais pontos (8, 16, 32) que a nosso ver se deve ao 

maior grau de liberdade: com grau de liberdade zero os erros são nulos; aumentando o 

número de pontos o modelo não consegue absorver os erros aleatórios do operador ao 

coletar as coordenadas dos pontos. Uma comprovação disso é o fato do erro máximo ser 

muito próximo do desvio padrão quando o grau de liberdade é pequeno (no caso de 4 

pontos são inclusive iguais devido ao arredondamento para 2 casas decimais). 

Isso nos levou a realizar um novo teste, utilizando dessa vez 5 pontos (1 a 4 e o 

último no centro, ponto 17), realizando esse procedimento por 4 vezes. 

 Isso nos permitiu chegar a conclusão que o uso de 5 pontos de controle pode ser 

uma boa opção quando comparado com  4 pontos e principalmente por introduzir um 

ponto no centro do mapa. Apresentando resultados satisfatórios como se pode observar 

também nas tabelas 6.1 e 6.2.  

 Para sanar qualquer dúvida quanto aos resultados obtidos, ainda foi realizado ao 

final um novo teste, no qual dividiu-se o documento cartográfico em 4 quadrantes, de 

modo a se realizar ajustes locais. No entanto, os resultados finais não apresentaram 

diferença significativa com relação aos primeiros e ao que utilizou 5 pontos. 
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6.2.2 Teste da quadrícula 

  

Paralelamente, após cada uma das calibrações, foram digitalizados 49 pontos de 

intersecções do quadriculado da folha 1:50.000, os quais podem ser visualizados na 

figura 6.2. Deve-se ressaltar que durante esses testes ocorreram variações significativas 

de temperatura e umidade. 

A seguir, fixado um dos blocos (4, 8, 16, 3 e 5 pontos) foram calculadas as 

médias das coordenadas digitalizadas (N, E) dos 49 pontos e são constam das tabelas do 

Anexo B. 
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Figura 6.2 - Distribuição de pontos de intersecção de quadrícula na folha 
topográfica Rio Claro 1:50.000. 
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Como exemplo, reproduzimos a seguir na tabela 6.3 os resultados para 4 pontos 

de georreferência. As colunas de resíduos são calculadas através da diferença entre as 

coordenadas de referência (quadriculado) e as digitalizadas. O erro total é a composição 

dos dois resíduos. Convém destacar que esse método de cálculo de resíduos a partir de 

coordenadas da quadrícula é preconizado pelo IBGE conforme mencionam KLEINER; 

MENEGUETTE (1999) e, que apontam como ideal um erro de 0,2 mm (ou 0,25) que 

corresponde a acuidade visual como medida de fidelidade de reprodução de um original 

cartográfico. 

A partir dos valores de apresentados na tabela 6.3 foram obtidos: 

 Erros máximos: 

Erro máximo em E: -12,27 m 

Erro máximo em N: -13,03 m 

Erro total máximo: 15,18 m 

 Desvios padrão: 

Desvio padrão ∆E = 4,48 m 

Desvio padrão ∆N = 5,90 m 

Desvio padrão total = 3,43 m 

Média dos erros: 

∆E médio = -2,29 m 

∆N médio = -4,10 m 

Erro total médio = 8,02 m 

 Observando a tabela 6.3 vemos que a exigência do IBGE foi praticamente 

atendida: só 4 pontos ultrapassam 0,25 mm e um deles é de 0,3 mm. 
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Tabela 6.3 – Resultados obtidos da coleta de coordenadas de intersecção de 
quadriculado com utilização de 4 pontos de calibração sobre o papel. 

Coord. Digitalizadas Coord. Quadriculado Resíduos No. 
Ordem 

Ponto 
E (m) N (m) E (m) N (m) E (m) N (m) 

Erro 
total (m)

1 1 217998,72 7536000,07 218000,00 7536000,00 1,28 -0,07 1,28
2 2 241994,43 7535992,02 242000,00 7536000,00 5,57 7,98 9,74
3 3 218005,32 7509998,34 218000,00 7510000,00 -5,32 1,67 5,57
4 4 241999,20 7510008,21 242000,00 7510000,00 0,80 -8,21 8,25
5 6 234003,50 7528010,82 234000,00 7528000,00 -3,50 -10,82 11,38
6 9 222001,83 7532006,95 222000,00 7532000,00 -1,83 -6,94 7,18
7 15 238007,56 7524001,35 238000,00 7524000,00 -7,56 -1,35 7,68
8 17 230003,43 7524007,95 230000,00 7524000,00 -3,43 -7,94 8,65
9 18 217992,11 7532010,43 218000,00 7532000,00 7,89 -10,43 13,07
10 23 238003,99 7528007,30 238000,00 7528000,00 -3,99 -7,30 8,32
11 27 230002,57 7516001,45 230000,00 7516000,00 -2,57 -1,45 2,95
12 28 222006,00 7535997,76 222000,00 7536000,00 -6,00 2,24 6,41
13 30 222002,86 7509996,77 222000,00 7510000,00 -2,86 3,23 4,31
14 32 230003,01 7520010,43 230000,00 7520000,00 -3,01 -10,43 10,86
15 33 226007,79 7535997,47 226000,00 7536000,00 -7,79 2,53 8,19
16 34 230007,02 7535993,43 230000,00 7536000,00 -7,02 6,57 9,62
17 35 234008,75 7535994,73 234000,00 7536000,00 -8,75 5,28 10,22
18 36 238005,71 7535991,86 238000,00 7536000,00 -5,71 8,14 9,94
19 37 226000,27 7532006,69 226000,00 7532000,00 -0,27 -6,69 6,69
20 38 230002,50 7532003,23 230000,00 7532000,00 -2,50 -3,23 4,09
21 39 234004,17 7532001,98 234000,00 7532000,00 -4,17 -1,98 4,61
22 40 237997,31 7532003,11 238000,00 7532000,00 2,69 -3,11 4,11
23 41 241995,51 7531992,81 242000,00 7532000,00 4,49 7,19 8,47
24 42 217998,10 7528012,05 218000,00 7528000,00 1,90 -12,04 12,19
25 43 221995,95 7528014,63 222000,00 7528000,00 4,05 -14,63 15,18
26 44 226004,96 7528013,03 226000,00 7528000,00 -4,95 -13,03 13,94
27 45 230005,81 7528012,23 230000,00 7528000,00 -5,81 -12,23 13,54
28 46 241996,18 7527999,95 242000,00 7528000,00 3,82 0,05 3,82
29 47 217995,70 7524008,24 218000,00 7524000,00 4,30 -8,24 9,30
30 48 222004,39 7524010,45 222000,00 7524000,00 -4,39 -10,45 11,33
31 49 226006,04 7524005,70 226000,00 7524000,00 -6,03 -5,70 8,30
32 50 234001,00 7524005,75 234000,00 7524000,00 -1,00 -5,75 5,83
33 51 241997,88 7524001,41 242000,00 7524000,00 2,12 -1,41 2,55
34 52 218001,49 7520010,65 218000,00 7520000,00 -1,49 -10,65 10,75
35 53 222005,10 7520008,68 222000,00 7520000,00 -5,10 -8,68 10,07
36 54 226004,35 7520008,13 226000,00 7520000,00 -4,35 -8,13 9,22
37 55 234000,43 7520012,20 234000,00 7520000,00 -0,42 -12,20 12,21
38 56 238003,49 7520011,80 238000,00 7520000,00 -3,49 -11,80 12,31
39 57 242003,47 7520004,92 242000,00 7520000,00 -3,47 -4,92 6,02
40 58 218006,47 7516001,56 218000,00 7516000,00 -6,47 -1,56 6,65
41 59 222012,27 7516000,32 222000,00 7516000,00 -12,27 -0,32 12,27
42 60 226006,20 7516001,63 226000,00 7516000,00 -6,20 -1,63 6,41
43 61 233998,13 7516001,87 234000,00 7516000,00 1,87 -1,87 2,65
44 62 238004,01 7516002,70 238000,00 7516000,00 -4,00 -2,70 4,83
45 63 242002,59 7516003,09 242000,00 7516000,00 -2,59 -3,08 4,02
46 64 226009,22 7510001,75 226000,00 7510000,00 -9,22 -1,75 9,38
47 65 230000,90 7510003,46 230000,00 7510000,00 -0,90 -3,46 3,57
48 66 233991,60 7510005,92 234000,00 7510000,00 8,40 -5,92 10,28
49 67 238003,01 7510003,78 238000,00 7510000,00 -3,01 -3,78 4,83

Erro máximo (m) -12,27 -13,03 15,18
Desvio padrão (m) 4,48 5,90 3,43

Média dos Erros (m) -2,29 -4,10 8,02
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 Os valores dos média dos erros, desvios padrão e erros máximos, foram 

calculados para todas as tabelas do Anexo B (8,16,32 e 5 pontos), sendo apresentados 

na tabela 6.4.  

 Tabela 6.4 – Resumo dos resultados obtidos do teste de quadrícula. 

Erro máximo (m) Desvio padrão (m) Erro médio (m) Material N. 
Pontos E N Total E N Total E N Total 

4 -12,27 -13,03 15,18 4,48 5,90 3,43 -2,29 -4,10 8,02
8 -15,41 -10,27 16,43 4,27 4,91 3,23 -5,09 -0,10 7,56

16 -13,18 -11,63 13,56 4,90 4,89 3,45 -3,65 -1,13 7,06
32 -15,36 -14,72 23,12 8,06 6,27 4,42 -0,45 -2,04 9,36

Papel 

5 8,79 -9,38 12,58 3,88 3,36 2,52 0,86 -1,87 4,88
4 -8,80 -8,89 10,15 4,08 3,17 2,37 -0,14 -2,18 5,04
8 -10,99 13,74 14,51 4,51 4,49 3,19 -1,30 2,30 6,06

16 -10,96 -14,37 16,91 4,44 5,21 3,49 -3,08 2,32 6,99
32 18,26 17,40 27,22 6,75 6,89 4,55 -1,20 0,22 8,50

Fotolito 

5 -10,24 -7,87 11,53 3,64 3,41 2,68 -1,96 -0,99 4,71
 

Onde: 

- a coluna Material indica o material do documento cartográfico utilizado; 

- a coluna N. Pontos indica o número de pontos utilizados na georreferência; 

- a coluna Erro máximo (m) representa as maiores discrepâncias encontradas nas 

direções E, N e a maior em termos de distância de ponto para ponto; 

- a coluna Desvio padrão (m) representa cada um dos desvios padrão nas direções E, N 

e em termos de distância de ponto para ponto; 

- a coluna Erro médio (m) representa as discrepâncias médias encontradas nas direções 

E, N e em termos de distância de ponto para ponto. 

 Para visualizar melhor estes resultados são apresentados os gráficos a seguir: 
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Figura 6.3 – Gráfico: Erro máximo em E (papel/fotolito). 

Figura 6.4 – Gráfico: Erro máximo em N (papel/fotolito). 

Figura 6.5 – Gráfico: Erro máximo Total (papel/fotolito). 
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Figura 6.6 – Gráfico: Desvio padrão em E (papel/fotolito). 

Figura 6.7 – Gráfico: Desvio padrão em N (papel/fotolito). 

Figura 6.8 – Gráfico: Desvio padrão Total (papel/fotolito). 
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Figura 6.9 – Gráfico: Erro médio em E (papel/fotolito). 

Figura 6.10 – Gráfico: Erro médio em N (papel/fotolito). 

Figura 6.11 – Gráfico: Erro médio Total (papel/fotolito). 
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A seguir foi feito um último teste, dividindo a folha em 4 regiões (quadrantes), 

sendo feitas 4 georreferências (calibrações) locais. As coordenadas dos 49 pontos foram 

coletadas e comparadas com os valores teóricos. Os valores encontrados mostraram que 

não houve uma melhoria nos resultados finais, em comparação com as dos outros 

métodos de calibração. 

Uma primeira análise da tabela 6.4 mostra que no caso de utilizarmos 4 ou 5 

pontos, estaremos atendendo o limite proposto pelo IBGE (0,2 mm ou 10 m na escala da 

carta). Ao utilizar mais pontos estamos sujeitos a introduzir pontos fora de posição para 

a georreferência do documento. 

Outra análise refere-se ao tipo de material e essa tabela mostra que o fotolito é 

em geral melhor, mas essa diferença não é significativa (menor que 0,1 mm ou 5 m, 

referente a 1/3 do erro padrão planimétrico). Inclusive é pior para os casos de 16 e 32 

pontos. Isso quanto aos erros máximos. E o mesmo se verifica para o desvio padrão e 

erro médio. 

Isso leva à conclusão de que havendo dilatação do papel esta deve ser 

relativamente homogênea em todas as direções e o modelo matemático e a 

georreferência acabam minimizando esse efeito. 

Então, a conclusão final é que o mapa em papel pode ser utilizado na mesa 

digitalizadora em vez dos fotolitos, que como se disse são caros e difíceis de obter. 
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6.3 Processos de digitalização 

 

Inicialmente, foi realizado um planejamento de digitalização de modo a definir 

os planos de informação para a composição do arquivo digital. Indicamos a seguir o 

nome e conteúdo de cada um: 

- Rodovias: todas as estradas pavimentadas, não pavimentadas, caminhos e trilhas 

- Rios: todos os rios na forma de feição linear 

- Lagos e lagoas: incluindo os açudes e represas 

- Áreas de inundação: polígonos caracterizando tais áreas 

- Manchas urbanas: limites que definem a região urbana de cada vila ou cidade 

- Ferrovias: todas as ferrovias existentes, em construção, projetadas e, eventualmente, 

desativadas 

- Curvas de nível: incluindo as curvas mestras e as secundárias 

- Pontos cotados: incluindo as referências de nível de todo tipo 

- Edifícios notáveis: escolas, igrejas e sedes de fazendas ou sítios 

- Linhas de transmissão de energia elétrica 

- Limites municipais: linhas representando os limites municipais 

 Para cada um dos métodos de digitalização o documento cartográfico a ser 

digitalizado foi previamente preparado: 

1) a folha colorida foi muito bem enrolada e acondicionada num tubo para que o papel 

ficasse com sua superfície o mais lisa possível e sem o efeito das dobras; 

2) cada um dos fotolitos foi limpo com uma flanela com um pouco de água para 

permitir a remoção de manchas ou poeira resultante do armazenamento. 

 Para cada um dos planos de informação foram definidas cores distintas, de modo 

a identificar os diferentes tipos de feição no caso de uma visualização em conjunto, não 



 98

sendo definido um estilo específico, adotando-se apenas a representação de linha de 

traçado contínuo e o mesmo se diga para as feições pontuais, já que não foram inseridos 

símbolos. A definição de símbolos e traços específicos será feita mais adiante no 

processo de compilação cartográfica. Isso não é importante neste momento e será 

definido posteriormente quando da modelagem do banco de dados que indicará 

características de cada um dos elementos gráficos, de modo a possibilitar a correta 

simbologia de uma maneira automática por meio dos seus atributos. Tal operação será 

possível ao integrar os dados em um SIG e definindo-se uma biblioteca de simbologia 

segundo as informações de cada feição. 

 Outra observação que deve ser feita aqui é com relação à modelagem dos dados 

espaciais, ou seja, a operação que conjuga a maneira de digitalizar e o processo de 

edição2. Na medida do possível, conforme o método de digitalização, procurou-se 

adotar os conceitos apresentados no item 2.2.3 do capítulo 2, já na fase de digitalização 

propriamente dita, sendo os mesmos empregados no processo de edição. 

 Após as etapas de planejamento e preparo dos originais cartográficos foram 

empregadas as técnicas de digitalização via mesa, conversão matricial/vetorial em tela 

(heads-up ou digitalização em tela), semi-automática e automática, as quais serão 

relatadas com  detalhe na continuidade deste trabalho. 

 Deve-se ressaltar que alguns processos não foram ainda realizados na sua 

íntegra, tais como os processos de edição e digitalização da toponímia, que serão 

tratados e analisados com mais cuidado na versão final desse trabalho. 

 

 

                                                           
2 Edição: esse processo de edição diz respeito ao trabalho que deve ser feito com as feições para que 
obedeçam à estrutura de um SIG (modelagem de dados). As operações de edição serão discutidas  no 
decorrer de cada um dos itens que descrevem os diferentes métodos de digitalização empregados. 
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6.3.1 Digitalização via mesa 

 

 No processo de digitalização em mesa foi utilizado o AutoCAD e a mesa 

digitalizadora  IBM, com resolução de 0,254 mm, disponíveis no Laboratório de 

Geoprocessamento (LGP-PTR/EPUSP). 

 A folha colorida em papel foi então fixada na mesa digitalizadora e em cada 

sessão de digitalização (intervalo de tempo de trabalho seguido de uma paralisação 

prolongada nessa atividade) foi feita uma nova georreferência com cinco pontos de 

controle e aplicada uma transformação afim , especificação decorrente dos estudos 

mencionados no item 6.2.1. 

 Descrevemos a seguir o modo de digitalização adotado, bem como as 

dificuldades encontradas nesse procedimento para cada um dos planos de informação: 

1) Rodovias: a maioria das rodovias foram digitalizadas percorrendo-se o eixo da feição 

cartográfica representada no original, tomando-se o cuidado de sempre criar vértices em 

locais onde havia a ocorrência de cruzamento com outras feições. Foi utilizada, 

basicamente, a ferramenta polilinha no modo descontínuo (as coordenadas só são 

gravadas quando o usuário aciona o botão do cursor). 

O processo como um todo é o seguinte: o usuário define o ponto inicial, e vai 

adicionando que os demais vértices à medida que percorre a feição com o cursor e ativa 

o botão correspondente; ao final é acionado um outro botão que finaliza o trabalho com 

essa entidade gráfica. No caso de caminhos, trilhas e outros, a aplicação dessa técnica é 

mais fácil, pois não existe a necessidade da determinação visual do eixo central, como é 

o caso das rodovias, bastando seguir a própria feição. 

Não optamos pelo modo de adição contínua de vértices pelo fato de tal técnica 

registrar um número excessivo de vértices, o que aumenta consideravelmente o tamanho 
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do arquivo. Isso se faz sentir especialmente no caso das rodovias, que possuem trechos 

praticamente retilíneos e que podem ser definidos por apenas dois vértices, sem a 

necessidade de pontos intermediários; 

2) Rios: foi utilizada a mesma ferramenta de desenho, sendo que nos trechos de margem 

dupla a opção foi a de digitalizar o eixo central, também definido visualmente pelo 

operador. Da mesma maneira que anteriormente, tomou-se o cuidado especial de definir 

vértices (nós) nos cruzamentos de feições; no caso são vértices que definem a 

desembocadura de afluentes; 

3) Lagos e lagoas: foi utilizada a mesma ferramenta (polilinha), sendo que aqui existe a 

especificidade de realizar-se o fechamento da feição ao final da digitalização, ou seja, 

estamos trabalhando com feições poligonais fechadas. Nesse mesmo plano de 

informação foram incluídos os trechos de rios com margem dupla, sendo cada um 

representado por uma feição poligonal fechada. Vale notar que essas feições se 

sobrepõem com o eixo simples do rio correspondente; 

4) Áreas de inundação: houve dificuldade na identificação precisa da poligonal 

fechada que circunda cada representação cartográfica desse tipo de feição no mapa, o 

que depende de certa interpretação do operador. Para a digitalização das feições nesse 

plano de informação foi utilizado o mesmo recurso descrito dos demais, ou seja, 

polilinhas; 

5) Manchas urbanas: onde havia coincidência de traçado com outras feições num 

plano de informação diferente não foi realizada a digitalização para esse plano de 

informação, sendo que isto será realizado no processo de edição. Aqui também foi 

empregada a ferramenta de desenho polilinha, sendo que foi empregado o recurso de 

adição de vértices no caso da coincidência destes com vértices extremos de outras 

feições lineares; 
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6) Ferrovias: a técnica de digitalização das ferrovias baseou-se no uso da mesma 

metodologia empregada para o plano de informação de rodovias; 

7) Curvas de nível: foi adotada a mesma técnica utilizada no plano de informação 

descrito anteriormente, sendo que quando se encontrava algum texto indicando a cota 

desse tipo de feição a polilinha não foi interrompida, sendo esta digitalizada como se 

não existisse nenhum texto; 

8) Pontos cotados: foram digitalizados na forma mais simplificada de ponto que existe 

no AutoCAD, por meio da utilização da ferramenta ponto;  

9) Edifícios notáveis: correspondeu à digitalização dos centros de todas feições 

cartográficas que representam sedes de sítios, escolas, igrejas, etc. Neste caso também, 

foi adotada a mesma simplificação de símbolo adotada para o plano de informação de 

pontos cotados; 

10) Linhas de energia elétrica: foram digitalizadas com uso da mesma técnica 

empregada para o plano de informação de rodovias; 

11) Limites municipais: foi empregada basicamente a mesma técnica de digitalização 

utilizada para o plano de informação de manchas urbanas. 

 Ao final do processo de digitalização foi realizado o processo de edição das 

feições para todos os plano de informação, sendo os dados gráficos exportados e 

processados no MicroStation Geographics, inicialmente de maneira automática, 

utilizando-se ferramentas auxiliares para a detecção de elementos gráficos muito 

pequenos, sobreposição de vértices, quebra de elementos lineares, fechamento de 

polígonos, entre outros. Outra metodologia também foi aplicada só que de maneira 

manual com uso de ferramentas próprias do MicroStation SE, utilizadas para 

deslocamento, adição e eliminação de vértices, exclusão de trecho de feições lineares, 

etc. Tudo isso foi feito de modo a detectar alguns problemas de digitalização 
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previsíveis, já mencionados (item 2.4, capítulo 2), possibilitando assim a integração dos 

dados num sistema SIG. 

 Vale ressaltar que, como etapa final, já dentro de um SIG, é necessário o 

lançamento dos atributos descritivos das feições gráficas, mas que o objetivo do 

presente trabalho é preparar os dados gráficos, mas sem efetuar esses lançamentos. 

Como se vê, na tabela 6.5, a digitalização das curvas de nível foi o que exigiu 

maior esforço e no qual foi gasto cerca de 42% do tempo total. Outras parcelas 

significativas referem-se à rodovia e rios, somando cerca de 46%. 

Tabela 6.5 – Relação plano de informação/tempo no processo de digitalização via mesa. 
PLANO DE INFORMAÇÃO TEMPO/DIG. TEMPO/ED. TOTAL % 

Rodovias 05 hr 20 min 02 hr 00 min 07 hr 20 min 22,92
Rios 05 hr 30 min 02 hr 00 min 07 hr 30 min 23,44
Lagos e lagoas 00 hr 10 min 00 hr 05 min 00 hr 15 min 0,78
Áreas de inundação 00 hr 05 min 00 hr 05 min 00 hr 10 min 0,52
Manchas Urbanas 00 hr 25 min 00 hr 05 min 00 hr 30 min 1,56
Ferrovias 00 hr 20 min 00 hr 05 min 00 hr 25 min 1,30
Curvas de nível 13 hr 25 min 00 hr 00 min 13 hr 25 min 41,93
Pontos cotados 00 hr 30 min 00 hr 00 min 00 hr 30 min 1,56
Edifícios notáveis 01 hr  00 min 00 hr 00 min 01 hr  00 min 3,13
Linhas de energia elétrica 00 hr 15 min 00 hr 05 min 00 hr 20 min 1,04
Limites municipais 00 hr 30 min 00 hr 05 min 00 hr 35 min 1,82
Total de tempo gasto 27 hr 30 min 04 hr 30 min 32 hr 00 min 100,00

  

Vale a pena destacar, ao final, que o processo de digitalização via mesa é o que 

mais facilita o processo de edição. 

Conforme consultas e visitas feitas a 4 grandes empresas atuantes no Estado de 

São Paulo e que realizam trabalhos de digitalização em mesa, o processo como um todo, 

incluindo a edição, lançamento dos atributos, toponímia3 e compilação, aplicado para a 

folha Rio Claro exigiria um total de 50 a 70 horas. 

                                                           
3 Toponímia: muitas vezes o termo toponímia é confundido com os atributos de um mapa digital. Atributo 
refere-se às informações armazenadas num banco de dados nativo do próprio sistema SIG, relacional, ou 
via ODBC. Já a toponímia corresponde ao plano de informação contendo os elementos gráficos de textos, 
tais como nome dos rios, localidades, etc.  
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6.3.2 Vetorização em tela (heads-up) 

 

 Depois da preparação da folha em papel e do planejamento, a folha colorida Rio 

Claro, 1:50.000, IBGE, foi escaneada. Realizados alguns testes optou-se pelo 

escaneamento desse mapa com uma resolução de 600 dpi, visto que numa resolução de 

400 dpi (que é a normalmente utilizada no processo de digitalização de mapas em 

imagens binárias para vetorização semi-automática), os elementos coloridos e 

principalmente as curvas de nível não ficaram nítidas (definição insuficiente) e não seria 

possível a melhora da imagem resultante, mesmo com o tratamento da imagem, como 

por exemplo com a aplicação de contraste. 

 O escaner utilizado foi um do modelo colorido Truscan (Laboratório de 

Medicina Veterinária Preventiva – FMVZ-USP), formato A0, gerando um arquivo de 

aproximadamente 15 Mbytes em formato TIFF comprimido (4 group). 

 A imagem foi então georreferenciada utilizando-se 13 pontos4 e empregando-se 

uma transformação afim, segundo recomendação de KLEINER; MENGUETTE (1999). 

O programa utilizado foi o MicroStation Descartes, sendo que o processo demorou 

cerca de 1 hora, devido ao tamanho da imagem, gerando-se ao final uma nova imagem 

no padrão HMR (próprio do MicroStation Descartes, criado pela HMR Inc.) com 

tamanho aproximado de 16 Mbytes. Preparada a imagem iniciou-se o processo de 

digitalização propriamente dito para cada um dos planos de informação, com o uso das 

ferramentas de desenho do MicroStation Descartes. As técnicas adotadas para cada 

plano de informação são descritas a seguir: 

                                                           
4 13 pontos: não foram utilizados 5 pontos, como no caso do papel sobre mesa digitalizadora, em função 
de se tratar aqui de um produto imagem (raster) e que para este produto existe a recomendação 
bibliográfica, indicada a seguir. A rigor, seria possível um estudo do número ideal de pontos para imagens 
escaneadas. 
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1) Rodovias: utilizando-se uma escala apropriada de visualização em tela de modo a 

visualizar a imagem num tamanho conveniente (ampliação), as rodovias foram 

digitalizadas percorrendo-se o eixo da feição cartográfica, tomando-se o cuidado de 

sempre criar vértices em locais onde havia a ocorrência de cruzamento de vias, que 

neste caso é possível com o acionamento simultâneo dos dois botões do mouse. Neste 

caso foi utilizada, basicamente, a ferramenta polilinha no modo descontínuo. 

O processo como um todo é muito semelhante ao processo em mesa, só que aqui 

segue-se a feição em tela, movimentando o mouse e acionando botões do mesmo para 

inserir vértices, finalizar o processo, etc. No caso de caminhos, trilhas e outros, não 

houve a necessidade de uma determinação visual do eixo central da feição. Não 

optamos pelo modo de adição contínua de vértices por criar elementos em excesso; 

2) Rios: foi utilizada a mesma ferramenta de desenho, sendo que nos trechos de margem 

dupla a opção foi a digitalização do eixo central, também definido visualmente pelo 

usuário, aplicando-se variações de escala de tela (diferentes ampliações ou zoom). Da 

mesma maneira que anteriormente, tomou-se um cuidado especial com o cruzamento de 

feições; 

3) Lagos e lagoas: foi utilizada a mesma ferramenta (polilinha),com escala de 

visualização em tela adequada da imagem, realizando-se o fechamento da feição ao 

final da digitalização. Também foram incluído nesse plano de informação, os trechos de 

rio com margem dupla, sendo cada um destes, definido como feição poligonal fechada; 

4) Áreas de inundação: a dificuldade nesse caso, como no caso anterior, foi a 

identificação dos limites da feição. Mas neste caso, a possibilidade de ampliação da 

imagem ajudou a definir melhor o contorno. Para a digitalização das feições foi 

utilizado também a polilinha; 
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5) Manchas urbanas: onde havia coincidência de traçado com outras feições num 

plano de informação diferente não foi realizada a digitalização para esse plano de 

informação, sendo que isto foi realizado no processo de edição. Aqui também foi 

utilizada a ferramenta polilinha, sendo que se utilizou o recurso de adição de vértices no 

caso (snap) da coincidência destes com vértices extremos de outras feições lineares; 

6) Ferrovias: a técnica de digitalização em mesa das ferrovias baseou-se no uso da 

mesma metodologia empregada para o plano de informação de rodovias; 

7) Curvas de nível: foi adotada a mesma técnica utilizada no plano de informação 

descrito anteriormente, sendo que quando se encontrava algum texto indicando a cota 

desse tipo de feição a polilinha não foi interrompida, sendo esta digitalizada como se 

não existisse nenhum texto; 

8) Pontos cotados: foram digitalizados na forma de simbologia mais simplificada de 

ponto que existe no MicroStation, por meio da utilização da ferramenta de desenho 

ponto com ativação do botão esquerdo do mouse, aplicando-se quando necessário para 

maior precisão a variação de escala de visualização em tela; 

9) Edifícios notáveis: correspondeu à digitalização dos centros de todas feições 

cartográficas que representam sedes de sítios, escolas, igrejas, etc. Neste caso também, 

foi adotada a mesma técnica que a aplicada para o plano de informação de pontos 

cotados também com variação de escala de visualização em tela da imagem; 

10) Linhas de energia elétrica: foram digitalizadas com o uso da mesma técnica 

empregada para o plano de informação de rodovias; 

11) Limites municipais: foi empregada basicamente a mesma técnica de digitalização 

utilizada para o plano de informação de manchas urbanas. 

 Ao final dessa etapa foi gerada a tabela 6.6 relacionando o plano de informação 

e o tempo gasto para cada um, neste processo de digitalização em tela. 
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 Analisando as técnicas empregadas nessa metodologia, bem como os recursos 

utilizados percebe-se que a grande vantagem com relação à metodologia de 

digitalização em mesa refere-se à possibilidade da ampliação da imagem (maior 

precisão) e da visualização simultânea da imagem colorida e das feições vetoriais sobre 

a mesma, permitindo melhor interação do operador com o sistema e conseqüentemente 

maior facilidade no controle da digitalização.  

Tabela 6.6 – Relação plano de informação/tempo no processo de vetorização em tela. 
PLANO DE INFORMAÇÃO TEMPO/DIG. TEMPO/ED. TOTAL % 

Rodovias 05 hr 00 min 02 hr 00 min 07 hr 00 min 10,77
Rios 09 hr 00 min 02 hr 00 min 11 hr 00 min 16,92
Lagos e lagoas 00 hr 30 min 00 hr 05 min 00 hr 35 min 0,90
Áreas de inundação 00 hr 15 min 00 hr 05 min 00 hr 20 min 0,51
Manchas Urbanas 01 hr 10 min 00 hr 05 min 01 hr 15 min 1,92
Ferrovias 01 hr 00 min 00 hr 05 min 01 hr 05 min 1,66
Curvas de nível 40 hr 15 min 00 hr 00 min 40 hr 15 min 61,92
Pontos cotados 00 hr 20 min 00 hr 00 min 00 hr 20 min 0,51
Edifícios notáveis 00 hr 40 min 00 hr 00 min 00 hr 40 min 1,38
Linhas de energia elétrica 00 hr 45 min 00 hr 05 min 00 hr 50 min 1,28
Limites municipais 01 hr 30 min 00 hr 05 min 01 hr 35 min 2,23
Total de tempo gasto 60hr 30 min 04 hr 30 min 65 hr 00 min 100,00

 

Finalizado o processo de vetorização em tela foi realizado o processo de edição 

da mesma forma que foi descrita no item anterior (6.3.1). 

O plano de informação curvas de nível foi o que exigiu maior esforço gastando-

se cerca de 62% do tempo no processo de digitalização em tela, sendo que aqui foi 

necessário um tempo muito maior que o empregado no processo de digitalização em 

mesa. Em termos de produtividade essa metodologia é cerca de duas vezes mais lenta 

que a metodologia de digitalização via mesa (65 contra 32 horas). 

Para o complemento do emprego dessa metodologia, segundo consultas e visitas 

realizadas a 4 grandes empresas do Estado de São Paulo que realizam trabalhos de 

digitalização em tela, os de criação da toponímia e o lançamento de atributos das feições 

exigiriam cerca de 15 a 20 horas a serem adicionadas ao total de tempo gasto da tabela 
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6.6, o que faria com que o tempo total ultrapassasse a 80 horas, mas essa tarefa própria 

de um SIG, não faz parte do produto básico a ser entregue a um usuário. 

 

 

6.3.3 Vetorização semi-automática 

 

Após o planejamento e preparação (limpeza) dos fotolitos foi realizado o 

escaneamento de todos eles: altimetria, hidrografia, planimetria/toponímia, estradas e 

uso do solo da folha Rio Claro, 1:50.000, IBGE, sendo que utilizamos estes nomes 

apenas para efeito de identificação, segundo a feição dominante em cada um. O escaner 

utilizado foi um do modelo Truscan (da empresa Bit a Bit), preto e branco, formato A0, 

gerando-se 5 arquivos com resolução de 400 dpi, com tamanho médio de 

aproximadamente 600 Kbytes cada, no formato TIFF comprimido (group 4), o que já 

satisfazia nossa proposta de precisão, sem aumentar muito o tamanho final do arquivo. 

Como a qualidade das imagens finais era boa, foi necessário apenas um 

processamento de remoção de ruído, que levou mais ou menos 2 minutos por imagem, 

utilizando-se o recurso de tratamento de imagens do programa Rastation. 

 Cada uma dessas imagens foi então georreferenciada utilizando-se como pontos 

de controle os quatro cantos do reticulado, única referência possível pelo fato dos 

fotolitos não possuírem outros pontos com coordenadas conhecidas. Como estes são 

fornecidos através de latitude e longitude, foi necessário convertê-las para o sistema 

UTM (N, E). 

Foi aplicada uma transformação afim, a cada imagem, por meio do programa 

MicroStation Descartes, sendo que foram gastos aproximadamente 20 minutos de 
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processamento por imagem, gerando-se imagens com os seguintes tamanhos, no padrão 

nativo desse programa (formato HMR): 

- Altimetria: 4,44 Mbytes; 

- Hidrografia: 1,82 Mbytes; 

- Planimetria/toponímia: 3,61 Mbytes; 

- Estradas: 1,32 Mbytes; 

- Uso do solo: 5,73 Mbytes. 

 Com relação a essas imagens podemos comentar que acabou não sendo 

necessário o uso da imagem referente ao fotolito de estradas, pelo fato de os recursos de 

vetorização semi-automática serem flexíveis a ponto de possibilitarem a vetorização dos 

eixos das estradas de rodagem no fotolito planimetria/toponímia por meio da 

vetorização da linha que aparece nesse fotolito entre as bordas da estrada, quando se 

ativa a mudança de cor de fundo para branca. 

Nessa metodologia foram utilizadas as ferramentas de vetorização do 

MicroStation Descartes, sendo que inicialmente foram definidos alguns parâmetros de 

vetorização, por exemplo, a máxima largura de uma linha no arquivo matricial (definida 

a princípio como composta por 10 pixels); a qualidade da linha foi definida como 

média; e a base de resolução que foi definida display e não file. 

As técnicas adotadas para cada plano de informação são descritas a seguir: 

1) Rodovias: o primeiro vértice foi capturado manualmente. A seguir foi utilizado o 

recurso indicado acima, de trocar cor de fundo da imagem planimetria/toponímia de tal 

forma que o programa efetuou automaticamente a digitalização do eixo da feição (pixel 

médio) utilizando-se a opção de precisão matricial (snap raster). Na medida em que o 

programa encontra uma intersecção da linha que está sendo vetorizada, com outra do 

desenho, o processo é interrompido e solicita-se ao operador a definição da direção em 
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que se deve continuar. Nesse procedimento a ferramenta mais utilizada foi a de 

vetorização de linhas matriciais (place element), sendo que em alguns casos para a 

continuidade de um elemento (juntar partes) foi utilizada a ferramenta de continuar de 

vetorização (continue element). Ao percorrer os eixo da feição cartográfica representada 

no original, tomou-se o cuidado, na medida do possível, de sempre criar vértices em 

locais onde havia a ocorrência de cruzamento de vias, que neste caso é possível com o 

acionamento ao mesmo tempo dos dois botões do mouse. Às vezes isso ficou um pouco 

prejudicado pelo fato do sistema realizar essa operação automaticamente e, em alguns 

casos, com pequenos erros, que devem ser corrigidos na edição. Para a finalização da 

digitalização de uma polilinha, do mesmo modo que na digitalização em tela, aciona-se 

o botão direito do mouse. Nos casos de caminhos, trilhas e outros, a aplicação dessa 

técnica foi mais problemática, já que essas linhas muitas vezes não são contínuas e o 

sistema nem sempre consegue realizar a vetorização do elemento como linha contínua. 

Algumas vezes foi possível “enganar o sistema” através de uma visualização menos 

detalhada da imagem, de modo que o programa não “viu” a descontinuidade, já que se 

trabalha com a resolução de tela. Dentro do processo de vetorização, algumas vezes foi 

necessária a variação da configuração da largura da linha matricial máxima, sendo 

utilizados valores como 15, 20, 25 ou 30 pixels, com a ativação da resolução de tela 

(display) produzindo resultados iguais, independente da escala de visualização (zoom) e 

agilizando a vetorização. Exemplo mostrado na figura 6.12. 

2) Rios: para esse plano de informação foi utilizada a imagem de hidrografia sendo 

empregada na sua maioria a ferramenta de vetorização de linhas conectadas (convert all 

connected lines), a qual proporcionou a vetorização quase automática dos rios e seus 

afluentes e conseqüentemente um considerável ganho de produtividade sem perda de 

precisão. Algumas das polilinhas criadas após o uso dessa ferramenta ficaram 
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desconectadas ou fracionadas, sendo utilizada então, a ferramenta continuar vetorização 

(continue element). Já no caso dos trechos de margem dupla a opção foi a de digitalizar 

o eixo central, sendo este definido visualmente pelo usuário (heads-up), desativando-se 

e aplicando-se as variações de escala de tela (diferentes zoom), que o usuário deseja. Da 

mesma maneira que anteriormente, tomou-se especial cuidado com os cruzamentos de 

feição; 

 

 

Figura 6.12 – Exemplo de resultado de vetorização para o plano de informação 
Rodovias usando recursos de variação na configuração dos parâmetros de vetorização e 

escala de visualização. 
 

3) Lagos e lagoas: foi utilizada também a imagem correspondente à hidrografia, sendo 

que, na medida do possível foi, utilizada a ferramenta de criação de polilinhas matriciais 

(place element), variando-se a escala de visualização conforme a necessidade, sendo 

que o fechamento da feição realizado num posterior processo de edição. Nesse mesmo 

plano de informação foram incluídos os trechos de rio com margem dupla, sendo 

definido, cada um como feições poligonais fechadas; 

Parâmetros iniciais e maior escala Novos parâmetros e menor escala 
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4) Áreas de inundação: foi realizada sobre a imagem referente à hidrografia, sendo 

que, como era praticamente impossível ao sistema identificar uma linha matricial que 

circundava essas regiões, a solução foi desativar o modo semi-automático e realizar a 

tarefa manualmente (heads-up). Na finalização foi realizada uma edição de modo a 

fechar todas essas regiões automaticamente. 

5) Manchas urbanas: a conversão dessas regiões foi realizada sobre a imagem 

referente ao fotolito planimetria/toponímia (preto), com uso da ferramenta linhas 

matriciais, sendo que quando os limites coincidiam com o traçado de outras feições, de 

um diferente plano de informação, não foi realizada a digitalização para esse plano de 

informação, sendo que isto foi realizado no processo de edição; 

6) Ferrovias: a conversão das feições desse plano de informação foi fita sobre a mesma  

imagem utilizada para o plano de informação mancha urbana, sendo que a técnica de 

vetorização também foi semelhante. Para evitar a problemática dos pequenos traços 

perpendiculares à linha central da ferrovia, foi empregada a mesma metodologia 

utilizada no caso de caminhos e trilhas e mencionada anteriormente. Um exemplo é 

ilustrado na figura 6.13, ao vetorizar um trecho de ferrovia. Ao modificar a largura e a 

visualização o programa não se “perde” ao encontrar pequenos traços verticais inerentes 

à convenção cartográfica; 

7) Curvas de nível: como base de conversão foi utilizada a imagem de altimetria 

(sépia), sendo empregada a ferramenta de vetorização linha matricial, não sendo ativado 

inicialmente a precisão matricial, utilizando-se como identificação de linhas matriciais a 

serem convertidas as de pixel preto (foreground), sendo ativado a precisão matricial e a 

auto vetorização a partir do segundo click do mouse, tomando um cuidado especial 

quando no encontro dos textos referentes às cotas das curvas de nível. Quando os textos 

eram encontrados, eram desativados os controle de precisão matricial e auto 
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vetorização, sendo estes acionados de novo ao ultrapassar o referido trecho da curva, 

finalizando cada uma das polilinhas por meio do botão direito do mouse; 

 
 
 

 
 
 

Figura 6.13 – Exemplo de resultado de vetorização para o plano de informação 
Ferrovias usando recursos de variação na configuração dos parâmetros de vetorização e 

escala de visualização. 
 

 

8) Pontos cotados: foram digitalizados na forma de simbologia mais simplificada de 

ponto que existe no MicroStation, por meio da utilização da ferramenta de desenho 

ponto, aplicando-se quando necessário a variação de escala de visualização em tela 

sobre a imagem de altimetria, aplicando-se na verdade a digitalização heads-up; 

9) Edifícios notáveis: correspondeu à digitalização dos centros de todas feições 

cartográficas que representam sedes de sítios, escolas, igrejas, etc. Neste caso também, 

foi adotada a mesma técnica que a aplicada para o plano de informação de pontos 

cotados, só que com variação de escala de visualização em tela da imagem de 

planimetria/toponímia, aplicando-se também a digitalização heads-up; 

Parâmetros iniciais e maior escala Novos parâmetros e menor escala 
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10) Linhas de energia elétrica: foram digitalizadas com o uso da mesma técnica 

empregada para o plano de informação de ferrovias e sobre o mesmo fotolito 

(planimetria); 

11) Limites municipais: a técnica empregada foi idêntica à utilizada para o plano de 

informação linhas de energia elétrica. 

 A próxima etapa foi o processo de edição dos elementos gráficos, de modo a 

adequá-los para a entrada em um SIG, sendo aplicada técnica semelhante à descrita nos 

itens 6.3.1 e 6.3.2, para digitalização em mesa. 

Para termos uma noção dos tempos dessa metodologia apresentamos a seguir a 

tabela 6.7, onde figuram para cada um dos planos de informação os tempos gastos no 

processo de vetorização semi-automática. 

 
Tabela 6.7 – Relação plano de informação/tempo no processo de vetorização semi-

automática. 
PLANO DE INFORMAÇÃO TEMPO/DIG. TEMPO/ED. TOTAL % 

Rodovias 03 hr 35 min 04 hr 00 min 07 hr 35 min 27,29
Rios 01 hr 22 min 02 hr 00 min 03 hr 22 min 12,11
Lagos e lagoas 00 hr 15 min 00 hr 05 min 00 hr 20 min 1,20
Áreas de inundação 00 hr 15 min 00 hr 05 min 00 hr 20 min 1,20
Manchas Urbanas 00 hr 15 min 00 hr 05 min 00 hr 20 min 1,20
Ferrovias 00 hr 45 min 00 hr 30 min 01 hr 15 min 4,50
Curvas de nível 08 hr 00 min 04 hr 00 min 12 hr 00 min 43,19
Pontos cotados 00 hr 20 min 00 hr 00 min 00 hr 20 min 1,20
Edifícios notáveis 00 hr 40 min 00 hr 00 min 00 hr 40 min 2,40
Linhas de energia elétrica 00 hr 30 min 00 hr 30 min 01 hr 00 min 3,60
Limites municipais 00 hr 30 min 00 hr 05 min 00 hr 35 min 2,11
Total de tempo gasto 16hr 27 min 11 hr 20 min 27 hr 47 min 100,00

 

Da mesma forma que para as metodologias empregadas anteriormente, também 

foram realizadas consultas e visitas às mesmas 4 empresas que realizam esse tipo de 

serviço. Uma delas estimou o tempo de 70 horas para a produção desse mapa. 

 Nesse método houve um ganho significativo em termos de produção no processo 

de conversão matricial/vetorial, mas paralelamente exigiu mais tempo no processo de 

edição (principalmente rodovias, rios e curvas de nível). Isso pode ser explicado pelo 
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fato das ferramentas de conversão semi-automática terem uma certa autonomia, que 

leva a uma rapidez, mas ocasionando alguns erros. 

  

 

6.3.4 Vetorização automática 

 

Inicialmente, foi realizado o planejamento. Inicialmente foram utilizados os 

mesmos arquivos com resolução de 400 dpi, obtido para a aplicação da metodologia 

anterior. 

Foram realizados alguns testes de conversão matricial/vetorial com um dos 

arquivos, utilizando-se os programas Rastation e GTX, com o uso dos parâmetros 

básicos dos sistemas, gerando-se arquivos em formato vetorial DXF, que é o padrão do 

AutoCAD e interpretável pela maioria dos outros programas voltados para mapeamento. 

A seguir, com a utilização do MicroStation Descartes, foi realizada a importação 

desses arquivos vetoriais, sendo estes georreferenciados pelos quatro cantos do 

reticulado e com o uso de uma transformação afim. Para o teste preliminar esses 

arquivos foram sobrepostos à imagem que lhe deram origem. Notou-se em ambos os 

arquivos, que as linhas vetoriais apresentavam um deslocamento considerável com 

relação às correspondentes linhas matriciais da imagem, apresentando em alguns casos 

discrepâncias superiores a 100 metros. Novos testes foram realizados, de modo a alterar 

os parâmetros, mas o resultado foi o mesmo, não resolvendo o problema do 

deslocamento. 

Testamos também a resolução de 600 dpi e o resultado não melhorou 

significativamente o erro (continuou em torno de 100 m). Para não alongar a pesquisa e 

visando solucionar tal problema foi realizado um novo escaneamento da imagem com o 
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mesmo equipamento, melhorando a resolução para 800 dpi, sendo realizada então mais 

um teste e constatando-se os elementos vetoriais sobrepunham-se perfeitamente às 

feições correspondentes na imagem, independente da utilização do RaStation ou GTX. 

Não sabemos ao certo a correlação que existe entre a resolução utilizada e a 

eliminação desse erro. Parece-nos que se deve a uma deficiência dos programas. 

Sendo assim, partiu-se para o escaneamento dos fotolitos na resolução adequada, 

resultando nos seguintes tamanhos de arquivo, em formato TIFF comprimido (group 4): 

- altimetria: 2,11 Mbytes; 

- hidrografia: 0,3 Mbytes; 

- planimetria/toponímia: 1,50 Mbytes; 

- estradas: 0, 21 Mbytes; 

- uso do solo: 1,94 Mbytes. 

Devido à boa qualidade das imagens finais, foi necessário apenas um 

processamento de remoção de ruído, que levou mais ou menos 5 minutos por imagem, 

utilizando-se o recurso de tratamento de imagens do programa RaStation. 

 Os fotolitos foram então vetorizados automaticamente por meio da utilização do 

programa RaStation e/ou GTX, consumindo cerca de 2 horas e 20 minutos no seu total. 

Cada um dos arquivos vetoriais finais foi então convertido do padrão DXF para o DGN 

e georreferenciados utilizando-se os pontos referentes aos quatro cantos de quadrícula e 

aplicando-se uma transformação afim, por meio do programa MicroStation Descartes. 

 Posteriormente, para avaliar o processo foi feita a superposição do desenho 

gerado com a imagem original. Para isso, cada uma das imagens de 800 dpi foi 

georreferenciada utilizando-se como ponto de controle os quatro cantos de reticulado 

(com as coordenadas já convertidas para UTM) e aplicando-se uma transformação afim, 

por meio do programa MicroStation Descartes, sendo que foi necessário 
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aproximadamente 40 minutos de processamento por imagem, gerando-se imagens no 

padrão nativo desse programa (formato HMR). 

 Analisando as imagens superpostas verificou-se a boa coincidência das feições. 

 Com relação à vetorização do fotolito planimetria/toponímia o processamento é 

um pouco mais lento (50 minutos) e o resultado da vetorização não é muito animador 

devido ao fato de que nessa imagem existe uma densidade muito grande de informação. 

Aplicou-se a essa mesma imagem um tratamento matricial, preenchendo-se os espaços 

brancos entre as bordas das estradas com pixels de cor preta, o que gastou um tempo 

operacional de aproximadamente 16 horas, o que é muito grande se comparado à 

metodologia como um todo, sendo considerado como não compensador. 

A conclusão que se chegou a respeito desse método só é realmente útil e 

proporciona produtividade no que se refere aos fotolitos de altimetria (40 minutos) e 

hidrografia (40 minutos), pois mesmo que exigindo um processo de edição mais 

complexo que o empregado nas metodologias anteriores é compensado pela rapidez de 

digitalização. 

O processo de edição, neste caso é o que exige mais esforço do operador devido 

ao fato de tal metodologia não possibilitar uma supervisão e controle do processamento. 

Foram empregadas as mesmas técnicas que descrevemos nas outras metodologias, 

sendo utilizadas com maior freqüência as ferramentas de edição de feições gráficas do 

MicroStation SE. 

Um resumo dos tempos de vetorização e edição podem ser vistos na tabela 6.8. 
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Tabela 6.8 – Relação plano de informação/tempo no processo de vetorização 
automática. 

PLANO DE INFORMAÇÃO TEMPO/DIG. TEMPO/ED. TOTAL % 
Rodovias ---5 --- --- --- 
Rios 00 hr 40 min 04 hr 00 min 4 hr 40 min 35,00 
Lagos e lagoas --- --- --- --- 
Áreas de inundação --- --- --- --- 
Manchas Urbanas --- --- --- --- 
Ferrovias --- --- --- --- 
Curvas de nível 00 hr 40 min 08 hr 00 min 8 hr 40 min 65,00 
Pontos cotados --- --- --- --- 
Edifícios notáveis --- --- --- --- 
Linhas de energia elétrica --- --- --- --- 
Limites municipais --- --- --- --- 
Total de tempo gasto 01hr 20 min 12 hr 00 min 13 hr 20 min 100,00

 

Mais adiante, no capítulo 9 (Considerações finais), faremos uma análise 

comparativa dos diversos métodos, levando em conta não só os tempos gastos, mas 

também outros fatores, tais como a precisão e a disponibilidade de fotolitos, etc. 

 

                                                           
5 A convenção ---: representa que não foi viável a utilização das feições gráficas geradas para esses planos 
de informação, pois verificou-se de antemão que o processo de edição exigiria de muito esforço, devido 
aos erros de vetorização provenientes da vetorização automática. 


