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Laboratório 2 – Cartografia Aplicada ao Geoprocessamento

1. Introdução

Este relatório descreve os procedimentos adotados no exercício de laboratório de
Cartografia aplicada ao Geoprocessamento. Os objetivos desse laboratório foram a
aplicação de uma prática de registro de imagens de satélite com utilização de pontos de
controle, com posterior ajuste e seleção dos melhores pontos e um exercício prático de
generalização cartográfica, utilizando a simplificação das redes viárias e de drenagem,
aplicando uma redução de escala de mapeamento de 1:25.000 para 1:100.000.
Foram utilizadas as ferramentas do SIG SPRING, observando-se rigorosamente
a

seqüência

de

operações

disponibilizadas

no

roteiro

disponível

em

http://www.dpi.inpe.br/cursos/ser300/laboratorios.html. A base de dados utilizada
refere-se ao Plano Piloto de Brasília e os arquivos necessários às importações já estão
na extensão e formato utilizado pelo Spring.
Ao final desse exercício é possível analisar a simplificação das linhas de
drenagem e de estradas da escala 1:25.000 para a escala 1:100.000. Tal análise é feita
sobre a imagem registrada, cujo processo de registro também pode ser avaliado
juntamente com as referidas linhas.
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2. Metodologia empregada

Primeiramente foram ativados o banco de dados Modelo_Dados e também o
projeto Brasília, que foram disponibilizados juntamente com o o roteirodo laboratório.
Doze pontos foram selecionados para o registro da imagem LANDSAT-TM.
Estes pontos foram selecionados conseguindo-se um erro para o modelo polinomial do
1º grau de aproximadamente 0,75 pixel. 1 ponto (Trv_cemiterio) foi deixado para servir
como ponto de teste, apresentando resíduos de aproximadamente 1 pixel, que foi
considerado razoável para o exercício. Após a seleção dos pontos e gravação da
disposição e resíduos dos mesmos na imagem no módulo Impima, a mesma é importada
para o ambiente Spring, quando se completa o registro e a imagem pode ser utilizada
com qualidade geométrica.
A seguir, foi realizada a simplificação das linhas de drenagem e de redes viárias.
Para tal operação, seguiu-se o roteiro. As escalas são respectivamente: original 1:25000
e simplificada 1:100.000. Foram empregados os métodos de Douglas-Peucker, razão
área/perímetro e distância acumulada com tolerâncias de 0.5 mm, e foi possível fazer a
comparação entre eles. Depois de realizadas todas as etapas do Laboratório 2, é possível
verificar todos os arquivos gerados e suas visualizações abrindo-se uma tela com o
“Painel de Controle” e selecionando os respectivos PI’s. A seguir, são apresentadas as
visualizações dos referidos arquivos.
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3. Resultados Obtidos

Figura 3.1 – Registro da imagem e seleção dos pontos de controle e de teste.
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Figura 3.2 – Mapa de rios original

Figura 3.3 – Resultado da generalização por simplificação do mapa de rios para a escala
1:100.000 pelo método de Douglas-Peucker
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Figura 3.4 – Resultado da generalização por simplificação do mapa de rios para a escala
1:100.000 pelo método da razão área/perímetro

Figura 3.5 – Resultado da generalização por simplificação do mapa de rios para a escala
1:100.000 pelo método da razão distância acumulada
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Figura 3.6 – Comparação das linhas de drenagem originais (escala 1:25.000 – linha
azul) com as generalizadas pelo método Douglas-Peucker (escala 1:100.000 – linha
vermelha).

Figura 3.7 – Comparação das linhas de drenagem originais (escala 1:25.000 – linha
azul) com as generalizadas pelo método da razão Área-perímetro (escala 1:100.000 –
linha verde).

6

4. Conclusões

Na realização desse exercício, foram realizado dois exercícios relativos a
assuntos de grande importância na área de Cartografia aplicada ao Geoprocessamento: a
correção geométrica de imagens de sensores remotos e a generalização cartográfica. Na
parte da correção geométrica, foi feito um registro de uma imagem Landsat, sensor TM,
onde foram utilizados coordenadas de pontos medidas em campo. Para esse exercício,
poder-se-ia, ainda, terem sido utilizados outras fontes de dados como referência
geométrica, quais sejam, uma outra imagem já pré-corrigida geometricamente ou uma
base cartográfica digital, no formato vetorial ou matricial. Um bom resultado para o
resíduo do modelo polinomial de 1º grau foi atingido com doze pontos para correção e
um para teste. Verificou-se que a utilização do ponto Trv_cemitério para teste não
causaria prejuízo à qualidade da transformação polinomial gerada em função da sua
geográfica, já que a sua região já estava coberta por outros pontos.
Na parte da generalização cartográfica, cabe ressaltar que este é um problema
que ainda motiva as pesquisas na comuniudade científica, já que nem todos os
problemas estão resolvidos. Avaliando os resultados da generalização por simplificação
da escala 1:25.000 para 1:100.000, realizada no laboratório, pode-se concluir que os três
métodos utilizados apresentaram resultados muito próximos, notando-se uma diferença
um pouco mais acentuada para o método da distância acumulada, que apresentou
resultado levemente pior do que as outras duas.
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