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Resumo 
 

O presente relatório de estágio foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em Sistema de 

Informação Geográfica e Ordenamento do Território, e visa atingir essencialmente dois 

objetivos: explicitar a aprendizagem e as tarefas realizadas durante o período de estágio no 

Serviço de Sistemas de Informação Geográfica da Câmara Municipal de Esposende; o 

desenvolvimento de uma metodologia apoiada em software SIG livre, para a vetorização de 

Planos de Ordenamento do Território elaborados em formato raster. 

O estágio teve como principal meta a disponibilização de informação geográfica respeitante 

aos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) no site do município, a todos 

interessados neste tipo de informação. Neste âmbito, é feita uma referência à organização da 

instituição de acolhimento, bem como, a descrição das diversas tarefas desenvolvidas ao 

longo do estágio. 

Relativamente ao segundo ponto, foi desenvolvido uma metodologia para a vetorização de 

informação geográfica, obtida ao longo do estágio, através de processos semiautomáticos e 

com recurso a software livre. Esta metodologia aborda todas as fases que vão desde a 

digitalização do documento em papel, o processamento digital da imagem raster obtida, até à 

sua conversão para o formato vetorial. 

Os resultados obtidos com a metodologia desenvolvida são bastante positivos no que diz 

respeito ao reconhecimento de feições e na poupança de tempo, no entanto, a sua aplicação 

reveste-se de alguma complexidade no que respeita ao número de parâmetros e processos 

envolvidos, exigindo por isso o domínio e a experiência do operador que aplicará estas 

técnicas. 

 

 

 

Palavras-chaves: Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), Vetorização 

Semiautomática e Automática, Sistemas de Informação Geográfica (SIG), Processamento 

Digital de Imagens; Software Livre. 
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Abstract 
 

This work was developed under the scope of the Master’s degree in Geographic Information 

Systems and Spatial Planning,  to achieve two main goals: to refer the period of internship in 

the Department of Geographical Information Systems of Esposende City Hall, and the 

development of a methodology for geographic information vectorization. 

The stage had as main objective the provision of geographic information, on the site of the 

organization, to all interested people, the information concerning plans Municipal Planning. 

In this context, reference was made to the organization of the host institution, as well as the 

description of the various tasks performed during the internship. 

On the second point, we developed a methodology for the vectorization of geographic 

information obtained during the stage, through semiautomatic processes using open source 

software. This methodology addresses all phases ranging from paper document scanning, 

digital image raster processing obtained, and its conversion to vector format (vectorization). 

The results obtained with this methodology are very positive in the recognition of features and 

time saving, however, it is difficult to implement as regards the number of parameters and 

processes involved, requiring experience of the operator that will apply these techniques. 
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1. Introdução 
 

O presente relatório de estágio insere-se no âmbito do Mestrado em Sistemas de informação 

Geográfica, como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre. Neste sentido foi 

solicitado à Divisão de Planeamento e Desenvolvimento (DPD) da Câmara Municipal de 

Esposende, a possibilidade da realização de um estágio na instituição, o qual foi aceite. 

Assim, o presente documento apoiado na bibliografia pesquisada, visa descrever esta 

experiência e os resultados obtidos com a sua realização. 

Para a realização deste trabalho, foi elaborada uma pesquisa bibliográfica selecionada por 

cada assunto de forma a sustentar e fundamentar teoricamente as tarefas e a metodologia 

aplicada. Além disso, foi elaborada uma descrição da metodologia e das conclusões que 

foram obtidas ao longo da elaboração de cada uma das tarefas. 

 

1.1 Justificação da escolha do tema 
 

Existe uma quantidade expressiva de bibliografia sobre a conversão de informação raster para 

vetorial (Artero, 1999; Askerbeyli, 2010; Brügelmann 1996; Gato, et al 2001; Ishikawa 2010; 

Kolesnikov, 2003 e Xavier-da-Silva,1993) e sobre a extração de feições através de 

segmentação (Botelho, 2004; Chu, 1993; Gonzalez & Woods, 1993; Hodneland, 2003; Pratt, 

2007), desde inícios da década 80 até a década 90 do século XX, altura em que se deu o boom 

no estudo da temática e no desenvolvimento de algoritmos de segmentação (Gil et al., 2007).   

A conversão de informação raster para vetorial é do interesse de diversas áreas do saber 

(Alberti & Erivaldo, 2009). No domínio dos Sistemas de Informação Geográfica existe 

alguma metodologia desenvolvida para a extração de feições a partir de imagens de satélite, 

nomeadamente no que diz respeito à extração da rede viária e edificado. No campo da 

conversão de informação gráfica disponível em mapas e cartas para o formato vetorial, pela 

pesquisa feita, pode-se afirmar que não se encontrou uma metodologia que abrangesse de uma 

forma relevante todos os aspetos que envolvem este processo. 
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1.2 Objetivos do Estágio 
 

O objetivo principal deste estágio prendeu-se com a disponibilização aos interessados 

(serviços camarários, munícipes e público em geral), de informação histórica existente em 

suporte papel relativa aos documentos de Planeamento Municipal em ambiente web, de uma 

forma prática e eficiente. Por outro lado visou consolidar e adquirir competências ao nível: 

 Aquisição de informação geográfica através da digitalização de plantas e cartas 

de planeamento e ordenamento do território em suporte de papel; 

 Vetorização de Planos Municipais de Ordenamento do Território em formato 

raster através de processos automáticos e semiautomáticos; 

 Técnicas de manuseamento e utilização otimizada de scanner de grandes 

dimensões; 

 Aquisição de competências na utilização de softwares SIG, nomeadamente o 

Geomedia e softwares livres de SIG; 

 Elaboração de um projeto SIG de especialização da informação; 

 

1.3 Estrutura do estágio 
 

O estágio foi estruturado em nove pontos que dizem respeito a um conjunto de tarefas a 

elaborar, com a respetiva carga horária estimada para cada tarefa (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Estrutura do estágio desenvolvido na Câmara Municipal de Esposende 

 

1.4 Enquadramento do estágio 
 

1.4.1 Divisão de Planeamento e Desenvolvimento 
 

1.4.1.1 Atribuições 
 

A Divisão de Planeamento e Desenvolvimento (DPD) é uma divisão da Câmara Municipal de 

Esposende que tem como principal objetivo atuar sobre o território concelhio de forma a 

promovê-lo e desenvolvê-lo de uma forma harmoniosa, fazendo uso das suas competências, a 

saber (www.cm-esposende.pt): 

 Assegurar a elaboração e a gestão dos Planos Municipais de Ordenamento do 

Território (PMOT’s) que o município pretenda vir a implementar, em harmonia com 

os instrumentos de gestão territorial em vigor e a legislação aplicável. 

 Promover e assegurar a manutenção e atualização da cartografia do concelho, base 

gráfica de apoio ao planeamento e à gestão do território. 

http://www.cm-esposende.pt/
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 Assegurar, desenvolver, conceber e operacionalizar bases de dados (gráficos e 

alfanuméricos) provenientes de entidades externas ou dos diversos serviços da 

autarquia. 

 Assegurar a coordenação, gestão e execução de estudos e projetos respeitantes a 

intervenções de iniciativa municipal e de apoio técnico municipal de acordo com o 

plano de atividades. 

 Assegurar a execução do trabalho de topografia de apoio ao funcionamento da Câmara 

Municipal. 

 Assegurar a aquisição dos serviços que a autarquia pretenda contratar no domínio da 

área funcional da divisão. 

 Colaborar com todos os serviços da Câmara Municipal sempre que requerida e no 

âmbito das suas competências. 

1.4.1.2 Serviços 

 

A Divisão de Planeamento e Desenvolvimento alberga um conjunto de serviços que são 

responsáveis pelo seu funcionamento
1
: 

  

Figura 1 - Estrutura orgânica da Divisão de Planeamento e Desenvolvimento da CME 

                                                 
1
 Organigrama integral da Câmara Municipal de Esposende encontra-se na secção  de anexos (Pág. 112) 

Câmara Municipal 

Divisão de 
Planeamento e 

Desenvolvimento 

Serviço de Topografia 

Serviços de  SIG 

Serviço de Planeamento e 
Ordenamento do Território 

Serviços de Estudos e  
Projetos 

Serviços de Toponimia 
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1.4.1.3 Serviço de Apoio Administrativo Reprografia e Arquivo 

 

O Serviço de Apoio Administrativo de Reprografia e Arquivo (SAARA) é responsável pela 

função administrativa da DPD e tem a cargo o trabalho de reprografia de apoio ao 

funcionamento da Câmara Municipal. 

É neste serviço que se encontra arquivada toda a documentação referente aos levantamentos 

topográficos e cadastrais em suporte papel, como é o caso de todo o arquivo constituído com 

informação referente a trabalhos de topografia e dos cadastros desde a década 60 (séc. XX). 

Para além desta informação, encontram-se armazenados, os Planos Municipais de 

Ordenamento do Território (arquivo histórico com informação e tramitação), os projetos e 

estudos urbanísticos produzidos pela autarquia desde a década de 70 e a cartografia do 

concelho de 1975, de 1995 e de 2005. 

 

1.4.1.4 Serviço de Topografia e Cadastro 

 

O Serviço de Topografia e Cadastro é responsável por assegurar e executar todo o trabalho de 

topografia necessário ao funcionamento da Câmara Municipal, nomeadamente no que diz 

respeito: aos levantamentos topográficos e cadastrais, a levantamentos arquitetónicos, a 

verificação das condições de licenciamento das obras particulares, as implantações e 

piquetagens de obras de iniciativa municipal ou de apoio técnico municipal. 

Neste serviço encontram-se disponíveis: os levantamentos topográficos e cadastrais em 

suporte magnético realizados desde de 1998, os pontos coordenados e verificação de cotas de 

soleira e de alinhamentos. 

 

1.4.1.5 Serviço de Sistemas e Informação Geográfica (SSIG) 

 

O SSIG é responsável pela compilação da informação georreferenciada disponível, quer esta 

se trate de planeamento e gestão de recursos naturais, conservação do ambiente, 

caracterização demográfica do ordenamento do território, de forma a poder estudar cenários 

alternativos e as suas consequências antes de intervir sobre o território. Cabe-lhe ainda a 

tarefa de produção de cartografia de apoio às atividades da DPD, bem como a sua 

disponibilização aos munícipes. 
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Neste serviço encontra-se disponível informação vasta e diversificada respeitante aos SIG, 

entre as quais se destaca: 

 Cadastro geométrico e do edificado: informação sobre as parcelas e construção quer 

de edifícios particulares, quer de edifícios públicos municipais, o que permite 

nomeadamente entre outras coisas, a identificação do proprietário e respetivo historial 

da parcela; 

 Cadastro geométrico de loteamentos: informação referente à caracterização operações 

de loteamentos, com identificação das áreas de cedência para arruamentos e espaços 

verdes; 

 Rede de infraestruturas viárias: arruamentos, espaços verdes, informação relativa à 

caracterização das vias existentes e espaços verdes no concelho, incluindo toponímia e 

números de polícia; 

 Equipamentos do concelho (informação sobre equipamentos religiosos, escolares, 

desportivos, equipamentos de saúde e serviços, património classificado histórico); 

 Estudos urbanísticos: informação sobre estudos preliminares de ocupação de parcelas 

e apoio a pedidos de informação prévia, retificação de perfis transversais e traçados de 

arruamentos existentes e propostas de novos arruamentos; 

 Cadastro de prédios urbanos degradados (informação sobre caracterização das 

parcelas); 

 Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT’s): Plano Diretor Municipal, 

Planos de Urbanização e Pormenor em curso; 

 Proteção Civil: informação de áreas ardidas, bacias de visão, carta de exposição solar, 

carta de ocupação florestal e pontos de água; 

 Cartas de Ocupação do Solo (COS 90 e COS 2007);  

 Rede Hidrográfica: identificação de rios e outras linhas de água; 

 Limites Administrativos: Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP); 

 Fotografias ortorretificadas; 
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1.4.1.6 Serviço de Planeamento e de Ordenamento do Território 

 

O Serviço de Planeamento e de Ordenamento do Território (SPOT) tem como funções: a 

gestão e elaboração de estudos urbanísticos e de ordenamento que a autarquia pretenda 

implementar; o planeamento da rede de infraestruturas viárias do concelho; a retificação da 

rede viária existente e a proposta de novas vias; a gestão e execução de PMOT’s. 

 Este serviço disponibiliza informação sobre estudos urbanísticos e de ordenamento, tais 

como: informação sobre estudos preliminares de ocupação de parcelas, estudos preliminares 

de apoio a pedidos de informação prévia, retificação de perfis transversais, retificação de 

traçados de arruamentos existentes e propostas de abertura de novos arruamentos. Além disso 

tem a cargo os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT): Informação sobre 

os Planos de Urbanização em elaboração (parques empresarias de Fão e de Vila Chã/Forjães) 

e sobre os Planos de Pormenor. 

 

1.4.1.7 Serviço de Estudos e Projetos 

 

O Serviço de Estudos e Projetos (SEP) é responsável pela coordenação, gestão e execução dos 

projetos respeitantes às intervenções que a Autarquia pretenda implementar no âmbito 

arquitetónico, paisagismo e desenho urbano. Sendo assim e de uma forma geral, as suas 

funções são: elaboração de projetos de execução de arquitetura e engenharia para a execução 

de obras municipais e de apoio técnico municipal; promover e assegurar as condições para a 

execução das obras; colaboração com as unidades orgânicas da Câmara Municipal na 

fiscalização de obras de forma a garantir no âmbito dos projetos executados o apoio técnico. 

 

1.5 Tarefas desenvolvidas durante o estágio 
 

Tendo por base o “Plano individual de estágio” (tabela 1), será exposto nas próximas linhas as 

principais tarefas desenvolvidas durante a minha permanência na Câmara Municipal de 

Esposende. 
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1.5.1 Consulta e análise dos arquivos dos PMOT 

 

A primeira fase deste processo compreendeu a consulta e análise do arquivo em papel dos 

PMOT na Divisão de Planeamento e Desenvolvimento. Este acervo é constituído por 36 

planos realizados ao longo de várias décadas, sendo que o mais antigo remonta ao ano de 

1967 e diz respeito ao “esboceto do anteplano de Urbanização de Esposende”. 

Cada plano é constituído, na sua maioria, por um processo que contém uma série de 

documentos decorrentes do seu processo de desenvolvimento e dos elementos que 

consubstanciam o plano, nomeadamente: o estudo prévio, relatório, plano de financiamento, 

programa de execução, regulamento, memória descritiva, planta de síntese, planta de 

condicionantes e planta de zonamento. 

Na impossibilidade de disponibilizar todos os PMOT, atendendo ao tempo limitado do 

presente estágio, foi definido um conjunto de critérios que serviram de base para a sua 

seleção. Entre os quais se destaca a importância que o plano teve ou tem vindo a ter para o 

desenvolvimento territorial do Concelho. Para além deste aspeto estiveram na base da seleção 

dos PMOT, os seguintes critérios: 

 Planos que não foram ainda digitalizados; 

 Planos que foram aprovados; 

 Planos que oficialmente não tenham sido aprovados, mas que foram finalizados e 

devidamente fundamentados, tendo por isso interesse do ponto de vista académico; 

 Planos relevantes na perspetiva do planeamento, considerando o seu conteúdo e a sua 

proposta; 

Após análise dos diferentes PMOTS e atendendo às premissas referidas optei por publicar os 

planos referidos na tabela 2. 
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Plano Data Autor 

Esboceto do Anteplano de Urbanização de Esposende 1967 
Arq. Carlos Carvalho Dias e Arq. 

Lúcio Miranda 

Plano de Urbanização da Área Central de Esposende 1994 PLANUM 

Plano de Pormenor da Zona Centro de Esposende e Lagoa 1992/1996 Arq. Bernardo Ferrão 

Plano de Pormenor da Área Nascente do Aglomerado de 

Esposende 
1993/1998 Arq. Bernardo Ferrão 

Plano de Pormenor da Zona Norte de Esposende 1983/1997 Arq. Bernardo Ferrão 

Plano de Pormenor de Urbanização da Zona a Nascente da 

E.N.13 
1985 TECNOPOR 

Plano Geral de Urbanização Apúlia 1986 TECNOPOR 

Plano de Urbanização de Apúlia 1995 PLANUM 

Plano Geral de Urbanização entre Ofir, Fão e Apúlia 1984 TECNOPOR 

Plano de Pormenor de Urbanização da Zona Situada entre 

Esposende e Marinhas. 
1987 TECNOPOR 

Tabela 2 - Lista de PMOT’s selecionados. 

 

1.5.2 Elaboração da sinopse de tramitação 

 

Após a seleção dos PMOT a disponibilizar, procedeu-se a uma análise mais aprofundada de 

toda a documentação cartográfica, documentos de apoio e documentação processual da 

execução e elaboração dos planos. 

Esta análise visou a seleção de todos os documentos de âmbito processual que tenham 

relevância no que diz respeito à sua fundamentação, na perspetiva do cidadão. Exemplos 

disso são as atas de aprovação e revogação do plano; propostas de alteração ao conteúdo do 

plano; medidas preventivas e editais para aviso dos interessados. 

Após a seleção, foi elaborada uma sinopse para cada plano, com a indicação das peças 

escritas e desenhadas e respetivas hiperligações dos PMOT referidos na tabela 2. 

A sinopse consiste num pequeno texto onde se refere toda a informação relevante do conteúdo 

do plano, com hiperligações para a visualização dos documentos digitalizados. O próximo 

quadro apresenta uma sinopse do “Plano Geral De Urbanização Entre Ofir, Fão e Apúlia” 

retirado do site da Câmara Municipal de Esposende (http://www.cm-

esposende.pt/site/microsite.php?area=PLANEAMENTO#![navegador]Microsites/PLANEAM

ENTO/Servicos/pgu_ofir_fao_apulia.php), onde as hiperligações estão representadas a cor 

verde: 

http://www.cm-esposende.pt/site/microsite.php?area=PLANEAMENTO%23!%5bnavegador%5dMicrosites/PLANEAMENTO/Servicos/pgu_ofir_fao_apulia.php
http://www.cm-esposende.pt/site/microsite.php?area=PLANEAMENTO%23!%5bnavegador%5dMicrosites/PLANEAMENTO/Servicos/pgu_ofir_fao_apulia.php
http://www.cm-esposende.pt/site/microsite.php?area=PLANEAMENTO%23!%5bnavegador%5dMicrosites/PLANEAMENTO/Servicos/pgu_ofir_fao_apulia.php
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PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO ENTRE OFIR, FÃO E APÚLIA 

SINOPSE DA TRAMITAÇÃO 

Através de ofício enviado ao Director Geral do Planeamento Urbanístico, a Câmara Municipal demonstra a 
urgência de promover o Plano de Urbanização concelhio de forma a evitar o desenvolvimento desordenado do 
Ofir e Apúlia.  

Em 24 de Outubro e após autorização do Secretário de estado da Habitação e Urbanismo, a Direcção Geral de 
Planeamento urbanístico “encara a possibilidade de se abrir um concurso limitado” para a elaboração do plano. 
(Documento 2703 de 24/10/1980) 

Em 2 de Novembro 1981 é celebrado o contrato para elaboração do Plano Geral de Urbanização da zona entre 
Ofir, Fão e Apúlia. 

Em 1984 é elaborado o Regulamento, a Memória descritiva e justificativa e a Planta de Zonamento. 

Em 1986 é elaborado a Planta de Condicionantes e a Planta de Síntese. 

Foi feita uma reunião para análise deste Plano, o qual se concluiu que já se encontra bastante desatualizado, 
sendo proposta a sua revisão. (Acta nº7/1990 de 16/11/1990) 

 

Quadro 1 - Excerto de uma sinopse retirado do site da CME. 

 

1.5.3 Aquisição de competências técnicas de manuseio do scanner 

 

Antes de proceder à digitalização dos documentos, foi consultada diversa bibliografia no 

sentido de perceber quais os aspetos a ter em conta no manuseio do scanner para a 

digitalização dos documentos de uma forma otimizada, com o intuito de garantir os melhores 

resultados possíveis.  

Todos os aspetos sobre a digitalização serão desenvolvidos no capítulo da Aquisição de 

informação Geográfica, no ponto 2.3. 

O equipamento utilizado para a digitalização das plantas dos PMOT, foi um scanner de 

grandes dimensões Contex SD4430, pertencente ao Arquivo Municipal e a restante 

documentação foi digitalizada numa fotocopiadora pertencente à DPD.  

A formação do uso dos scanners esteve a cargo de dois técnicos da CME que exemplificaram 

como operar os scanners ao nível do software e hardware. Os detalhes sobre a digitalização 

dos documentos encontram-se documentados na metodologia, no ponto 3.3.1.  

 

 

http://www.cm-esposende.pt/site/microsites/planeamento/servicos/PGUEntreOfirFao/Oficio%20n499.pdf
http://www.cm-esposende.pt/site/microsites/planeamento/servicos/PGUEntreOfirFao/Doc2703.pdf
http://www.cm-esposende.pt/site/microsites/planeamento/servicos/PGUEntreOfirFao/Regulamento.pdf
http://www.cm-esposende.pt/site/microsites/planeamento/servicos/PGUEntreOfirFao/MemoriaDescritiva.pdf
http://www.cm-esposende.pt/site/microsites/planeamento/servicos/PGUEntreOfirFao/PlantaZonamento.jpg
http://www.cm-esposende.pt/site/microsites/planeamento/servicos/PGUEntreOfirFao/Condicionantes.jpg
http://www.cm-esposende.pt/site/microsites/planeamento/servicos/PGUEntreOfirFao/PlantaSintese.jpg
http://www.cm-esposende.pt/site/microsites/planeamento/servicos/PGUEntreOfirFao/Acta7_1990.pdf
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1.5.4 Publicação da informação 

 

Após proceder ao levantamento e seleção da informação de interesse e a sua digitalização 

para a disponibilização online, procedeu-se à sua estruturação num documento Word com os 

respetivos links para os documentos digitalizados. A disponibilização da informação ficou a 

cargo dos Serviços de Informática da Câmara Municipal. 

Após a publicação da informação, foi feita uma verificação do conteúdo publicado, de forma 

a detetar possíveis erros. 

 

1.5.5 Reorientação do estágio 

 

Apesar do estágio se encontrar organizado através de um cronograma com as atividades já 

bem definidas, procedeu-se em consonância com a responsável da Divisão de Planeamento e 

Desenvolvimento, à sua alteração no sentido de modificar os pontos 8 e 9 do cronograma 

(tabela 1), devido a um conjunto de razões logísticas. 

Tendo em conta o ponto 9 (tabela 1), que diz respeito à proposta de elaboração de um projeto 

SIG de especialização da informação digitalizada no ambiente Geomedia, havia interesse em 

que essa informação depois de digitalizada fosse convertida para o formato vetorial. Pela 

pesquisa feita concluiu-se que o Software SIG Geomedia não possuía valências para a 

vetorização através de métodos automáticos e semiautomáticos, mas apenas por vetorização 

manual.  

Atendendo que não se justificava a aquisição de software específico para a vetorização da 

informação devido aos PMOT em questão, já não serem do interesse suficiente para justificar 

a aquisição. Assim, optou-se pela via dos softwares livres de forma a levar a cabo essa tarefa. 

Dado que o horizonte temporal do estágio era reduzido, e que devido às questões burocráticas 

relativamente à instalação de software nos equipamentos informáticos do município, que se 

traduziria num tempo significativo entre o requerimento da autorização e a autorização. 

Atendendo aos factos, a Câmara Municipal de Esposende cedeu um dos PMOT como base 

para o desenvolvimento da metodologia expressa no presente trabalho após o términus do 

estágio. 
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1.6 Cronograma de tarefas 

 

O cronograma representado na tabela 3 refere sumariamente as principais fases que estiveram 

na base deste relatório: 

A primeira fase, diz respeito à capacitação e experiência no uso dos softwares SIG livres, o 

que veio a traduzir-se numa mais-valia aquando do desenvolvimento da metodologia de 

vetorização e na fase do processamento digital de imagens. A participação nas Jornadas de 

Software aberto para Sistemas de informação Geográfica: SASIG 4, permitiu a aquisição de 

conhecimentos ao nível das potencialidades dos diferentes softwares e seus níveis de 

desenvolvimento, e o conhecimento de vários casos de estudo que têm por base os softwares 

livres. Por outro lado, o desenvolvimento do projeto de Sistema de Informação Geográfica de 

Apoio em Emergência (SIGAE) na Corporação de Bombeiros de Esposende, com recurso ao 

software livre, permitiu a aquisição de experiência e expansão do conhecimento acerca dos 

diferentes softwares existentes, bem como o seu uso. 

  

A segunda fase correspondeu à recolha de informação bibliográfica, referente aos softwares 

livres: manuais de utilizador, fóruns de desenvolvedores e utilizadores, blogs dedicados à 

temática, teses e estudos elaborados com base nesta filosofia. Foi igualmente pesquisada e 

recolhida informação bibliográfica de referência na área do processamento digital de imagens, 

com relevo para a segmentação e conversão de raster para vetorial. 

 

A terceira fase diz respeito ao estágio em si, em que cada uma das tarefas foi já descrita e 

explicada no ponto 1.5, referente às tarefas desenvolvidas durante o estágio. 

 

Na quarta fase, desenvolveu-se a metodologia que suporta o presente trabalho. Esta foi 

concebida após a leitura da extensa bibliografia, nomeadamente aquela que diz respeito aos 

trabalhos já desenvolvidos no âmbito da segmentação e vetorização de feições. Esta 

bibliografia é relativamente abundante no caso da vetorização de feições em imagens de 

satélite e escassa no caso da vetorização de mapas ou plantas. 

 

A quinta fase foi sendo elaborada praticamente em simultâneo com a anterior, uma vez que 

esta ia sendo desenvolvida à medida da obtenção dos resultados conseguidos através das 

diversas experiências feitas com diferentes softwares e com diferentes abordagens, no âmbito 
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do processamento de imagens. Esta fase demonstrou-se bastante morosa e complexa devido 

às várias possibilidades para chegar a um determinado resultado. Por outro lado, nem sempre 

era possível ter resultados satisfatórios com determinadas abordagens, o que pressupôs, não 

raras vezes, a aplicação do método “tentativa/erro”. 

 

Finalmente a sexta fase compreendeu a elaboração e revisão do presente relatório. Esta tarefa 

durou cerca de seis meses, materializando-se através da elaboração de um esboço, à medida 

que se ia obtendo conclusões e se desenvolviam as diferentes tarefas ou procedimentos, com 

intuito de registar e reunir informação para a elaboração do presente relatório. 
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 Fases Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

I. Utilização de software   SIG livre

Participação em workshops nas Jornadas de Software Aberto para 

Sistemas de informação Geográficas (SASIG 4)            

Desenvolvimento do Sistema de Informação Geográfica de Apoio em 

Emergência (SIGAE) 
 

          

 II. Recolha bibliográfica

Recolha de bibliografia relacionada com os softwares livres 
           

Recolha de bibliografia referente ao processamento de imagens e 

vetorização            

 III. Estágio

Consulta e análise dos arquivos dos PMOT 
           

Elaboração da sinopse de tramitação 
           

Aquisição de competências técnicas de manuseio de scanner 
           

Digitalização            

Publicação da informação no site do Município 
      

 
    

Reorientação do estágio 
           

    IV. Metodologia

Desenvolvimento da metodologia de vetorização 
           

 V. Processamento digital de imagem

Experimentação de diferentes softwares  
           

Processamento de imagens (pré-processamento, segmentação e 

morfologia)            

Vetorização e pós-processamento 
           

 VI. Redação do relatório

Elaboração e revisão do relatório 
           

 

Tabela 3 - Cronograma das tarefas
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1.7 Enquadramento geográfico do concelho de Esposende 
 

 

Figura 2 - Mapa do concelho de Esposende 

 

 

Esposende é sede de um concelho situado no Norte de Portugal, pertencente ao distrito de 

Braga, sendo delimitado a norte pelo concelho de Viana do Castelo, a sul pelo concelho da 

Póvoa de Varzim, a nascente pelo concelho de Barcelos e a poente é delimitado pelo oceano 

Atlântico, ao longo de uma extensão de cerca de 18km de costa (figura 2). Este concelho é 

constituído por 15 Freguesias: Antas, Apúlia, Belinho, Curvos, Esposende, Fão, Fonte Boa, 

Forjães, Gandra, Gemeses, Mar, Marinhas, Palmeira de Faro, Rio Tinto e Vila Chã ocupando 

uma área de cerca de 95 Km
2
 (Silva & Falcão, 2006). 
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A freguesia de maior dimensão é Marinhas com 11,7 km² e a mais pequena é a freguesia de 

Esposende com apenas um 1,85km² (http://www.cm-esposende.pt).O concelho de Esposende 

é atravessado por dois rios: o rio Cávado que desagua na cidade de Esposende, e o Rio Neiva 

que delimita a Norte o concelho de Esposende do concelho de Viana do Castelo.  

A faixa litoral que se estende desde a freguesia de Apúlia à freguesia S. Paio de Antas é 

caracterizada por ser uma planície litoral com níveis de altitude pouco variáveis e com cotas 

muito baixas. 

O concelho é caracterizado por terrenos férteis, com elevada apetência para a prática agrícola. 

A arriba fóssil que foi sendo moldada durante o período Quaternário delimita a nascente a 

plataforma litoral, que se estende de norte para sul, entre S. Paio de Antas e Palmeira de Faro. 

No planalto interior, pode-se encontrar altitudes que ascendem até aos 280 metros, 

caracterizado pela abundância de matas e bosques, e de uma agricultura orientada para a 

pecuária (Silva & Falcão, 2006). 

Em termos de acessibilidade o concelho de Esposende goza de uma ótima localização em 

termos de acessibilidades devido ao melhoramento da rede viária nos últimos 15 anos, 

principalmente no sentido Porto/Galiza e com a proximidade de um aeroporto internacional 

(Aeroporto de Pedras Rubras), o porto de mar de Leixões e com a relativa proximidade do 

metro no concelho limítrofe da Póvoa de Varzim. 

O Concelho possui três principais eixos de circulação rodoviária: Estrada Nacional Nº13, que 

liga a Norte a Viana do Castelo e a Sul ao Porto; a autoestrada A28 que assegura a ligação a 

Norte (Viana do Castelo e Galiza) e ao Sul (Porto) e a autoestrada A11 que faz a ligação com 

as principais cidades do Distrito (Esposende, Barcelos, Braga e Guimarães) (Silva & Falcão, 

2006). 

Historicamente, este concelho foi sempre ligado à pesca e à agropecuária de pequena 

dimensão, ao nível da produção de vinho, milho, batata, feijão, criação de gado bovino, mas 

tem-se verificado uma perda da sua importância nos últimos anos (http://www.cm-

esposende.pt). 

Atualmente a indústria têxtil, a transformação de granitos e de madeiras, a metalomecânica e 

a construção civil, juntamente com o comércio e os serviços, constituem as bases para o 

desenvolvimento económico do concelho. Por outro lado, as características da região ao nível 

paisagístico e natural, nomeadamente a sua orla marítima, assume-se como um forte atrativo 

turístico e por isso tende a ser um grande aposta no concelho 

(http://www.infopedia.pt/$esposende,2). 

http://www.cm-esposende.pt/
http://www.cm-esposende.pt/
http://www.cm-esposende.pt/
http://www.infopedia.pt/$esposende,2
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Atendendo à informação disponibilizada no site http://www.infoempresas.com.pt/ e 

representada no gráfico 1, relativamente ao número de empresas a laborar no concelho por 

setor de atividade, pode-se concluir o seguinte: 

 O setor primário é aquele que tem menos expressividade com 6% (171 empresas) do total das 

empresas a operar no concelho, no entanto deve-se ter em conta que a importância deste setor 

poderá ser substancialmente superior, uma vez que, muitas explorações de pequena e média 

dimensão poderão não se encontrarem coletadas. Por sua vez, o setor secundário ocupa 39% 

referente a 1062 empresas e por fim o setor que mais empresas alberga, é o setor terciário com 

55% do total, correspondendo a 1496 empresas. 

 

 

 

Gráfico 1 - Percentagem de empresas por setor de atividade, no concelho de Esposende 

 

 

Em termos demográficos e de acordo com o último Censos de 2011, disponibilizados pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE), o concelho de Esposende possui 34254 habitantes, o 

que corresponde a 4.04% dos habitantes no distrito, das quais, 14.8% têm mais de 65 anos e 

16.5% são crianças ou adolescentes. Existem 11087 famílias residentes no município de 

Esposende, 13.56% são compostas por uma única pessoa, sendo o peso dos agregados 

domésticos com quatro ou mais indivíduos de 14.13%. 

6% 

39% 
55% 

Setores de atividade 

Setor I Setor II Setor III

http://www.infoempresas.com.pt/
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Comparativamente com os dados dos Censos de 2001, o concelho de Esposende possuía 33 

325 habitantes e em 2011 possuía 34 254 habitantes, o que demonstra um ligeiro aumento 

demográfico. 

 

 

 

Tabela 4 - Dados demográficos do Concelho de Esposende (Censos 2011; fonte: INE) 

População 
Residente 

Total 

População 
Residente 
Homens 

População 
Residente 
Mulheres 

População 
Presente 

Total 

População 
Presente 
Homens 

População 
Presente 
Mulheres 

34254 16277 17977 32711 15293 17418 
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2. Aquisição de informação Geográfica 
 

2.1 Aquisição da informação geográfica 
 

A origem dos dados que são utilizados no âmbito dos SIG pode ser variado e apresentado de 

formas diversas. As diferentes formas de aquisição de dados geográficos condicionam 

bastante os usos que estes podem vir a ter num ambiente SIG (Olaya, 2011).  

Numa fase inicial a maior parte da informação manipulada dentro de um SIG tinha a sua 

origem em dados geográficos armazenados em suporte de papel (mapas e plantas).  

Atualmente existem diversas fontes de informação geográfica tais como levantamentos de 

campo, GPS, deteção remota, fotografia aérea, digitalização, entre outros (Pereira, 2010). 

 

 

 
Figura 3 - Métodos de aquisição de dados geográficos (adaptado de Pereira, 2010) 

Métodos de aquisição de dados 
Geográficos 

Métodos 
Primários 

Levantamento 
de campo 

GPS 

Detecção 
Remota 

Fotografia aérea 

Métodos 
Secundários 

Digitalização 

Digitalização 
manual 

Digitalização 
automática 

Vetorização 

Vetorização 
automática 

Vetorização 
semi-automática 

Vetorização 
manual 
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Na análise da figura 3 pode-se constatar que a aquisição de informação geográfica pode ser 

feita essencialmente através de dois métodos: 

a) Métodos primários, que consistem na aquisição da informação a partir dos objetos 

propriamente ditos. Esta informação possui maior rigor, detalhe e nível de atualização, 

por estas razões este método é frequentemente mais demorado e dispendioso (Pereira, 

2010). 

b) Métodos secundários consistem na aquisição de informação através de uma fonte 

existente (analógica ou digital). A informação resultante tem em princípio menor 

precisão, detalhe, menor frequência de atualização, o que se traduz num custo mais 

reduzido e numa maior rapidez de aquisição (Pereira, 2010). 

 

O método de aquisição de informação geográfica proposto neste trabalho diz respeito à 

aquisição através de métodos secundários que serão descritos nas próximas páginas. 

 

2.1.1 Digitalização 

 

A digitalização
2
 é um processo pelo qual se converte uma imagem analógica numa imagem 

digital. A imagem digital é constituída por um conjunto de pixels que não são mais que um 

conjunto de “pontos” quadrangulares organizados numa matriz bidimensional (Scuri, 1999), 

designada de mapa de bits (bitmap). Cada pixel é representado por um ou um conjunto de 

dígitos binários (0 e 1) dependendo da sua cor (preto e branco, escala de cinzentos ou a 

cores). Cada elemento da imagem possui uma localização definida por um sistema cartesiano 

de coordenadas (x,y) conforme é visível na figura 4. 

                                                 
2
 Também designado por scanarização ou rasterização. 
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Figura 4 - Mapa de bits (http://www.musci.com.br/multimidia/ImagensDesenhos3D.pdf) 

 

Na digitalização, é convertido um sinal analógico para um sinal digital, também designado 

por conversão A/D (Analógico para Digital), mediante um sensor de silício sensível à luz que 

converte fotões (luz) em eletrões (carga elétrica). Independentemente dos diferentes tipos de 

sensores (CCD - Charged Coupled Devices; CMOS - Complementary Metal Oxide 

Semiconductores, etc) é gerado um sinal analógico proporcional à quantidade de luz refletida 

ou transmitida por um elemento que esteja a ser digitalizado, sendo convertido para um valor 

numérico discreto, que representa a profundidade de bit (bit depth) de cada pixel. 

Esta conversão permite atribuir a cada pixel um valor numérico que poderá ser interpretado 

e reconstituído de forma a criar, num sistema informático, uma imagem que traduza o valor 

de luz originalmente registado pelo conjunto de pixels (Melo, 2007). 

A informação manipulada num sistema informático é feita através de um sistema numérico de 

base 2 (dígitos binários), onde 1 bit de informação contém um de dois valores possíveis: 1 ou 

0, que em analogia a um interruptor corresponde à posição de ligado ou desligado, ou no caso 

de uma imagem ao preto e branco. 

A codificação da informação em 2 bits permite a representação de 4 valores possíveis: 2
2
. Se 

a codificação for de 8 bits também designado por 1 Byte, permite representar 256 valores 

possíveis: 2
8
. 

Por exemplo, se uma imagem for convertida através de um processo A/D cuja quantificação 

seja de 8 bits, cada pixel terá um valor de luminosidade dentro de 256 tons possíveis. 

 

 

http://www.musci.com.br/multimidia/ImagensDesenhos3D.pdf
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2.1.2 Funcionamento e tipos de scanner 

 

Embora existam diversos tipos de scanners
3
, o princípio de funcionamento é idêntico. O 

documento é colocado com a face que contém a informação escrita/desenhada voltada para a 

superfície de digitalização que é percorrida por uma luz direcionada para o documento, que ao 

ser refletida por este é encaminhada através de uma série de espelhos, filtros e lentes, que 

fazem chegar a luz a um sensor fotossensível (CCD ou CMOS), que consoante a intensidade 

da luz refletida, converte e armazena sob a forma de um conjunto pixels dispostos em grelha 

(Figura 5). 

 

Figura 5 - Funcionamento de um scanner (http://www.lavazzaarticle.net/tag/flatbed-scanner/) 

Existem essencialmente três tipos de scanners: 

 Scanners de mesa (flat bed) - são utilizados para pequenos formatos de 

documentos, normalmente para tamanhos nunca superiores a uma folha A3, o 

que o torna útil para a digitalização de documentos, fotografias e gráficos de 

pequenas dimensões, em ambiente doméstico ou em escritórios. Este tipo de 

equipamento não é aconselhável para a digitalização de documentos de grande 

                                                 
3
 Também designado por digitalizadores. 
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formato, como é o caso dos mapas, uma vez que a tarefa de conversão é 

demorada, devido à necessidade de seccionar em partes o documento a 

digitalizar e posteriormente proceder à sua reconstituição, o que acabará por 

introduzir erros topográficos e de escala. Neste tipo de equipamento, o 

documento é colocado com a face escrita voltada para o vidro, onde o sensor e 

a luz se movimentam ao longo do documento. Estes equipamentos 

caracterizam-se pelo seu baixo custo, facilidade de utilização e manutenção. 

 Drum scanners (scanners de tambor) - este tipo de scanner (figura 6) é 

utilizado para aplicações profissionais que requerem um elevado nível de 

precisão, sendo por isso muito caros e lentos. Uma digitalização poderá 

demorar até 20 minutos. Neste caso, o mapa é colocado num tambor rotativo 

em que o sensor se move ao longo do documento, registando a intensidade da 

luz de cada elemento representado. 

 

Figura 6 - Principio de funcionamento de um scanner de tambor (Kraak & Ormeling, 1997) 

 

 Feed scanneres: é o tipo de scanner que comummente se utiliza para aplicações 

de SIG. Neste equipamento o sensor é estático, sendo o documento deslocado 

através de um sistema de roldanas. Embora a sua precisão seja inferior ao scanner 

de tambor, é normalmente suficiente para aplicações em SIG (United Nations, 

2000). O custo de aquisição é relativamente baixo e o tempo de digitalização é 

inferior a 5 minutos. É necessário ter especial cuidado com os documentos antigos 

e frágeis pois poderão ser danificados pelo seu sistema de roldanas. 
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2.1.3 Resolução Espacial 

 

Um aspeto importante no processo de digitalização, diz respeito à resolução espacial, isto é, o 

tamanho do pixel da matriz gerada pela digitalização. A resolução é dada em DPIs (dot per 

inch - pontos por polegada) e quanto maior este valor for, mais apurados serão as feições 

digitalizadas. Assim, é necessário que o utilizador altere este parâmetro, tendo em conta a 

espessura das linhas, os detalhes geométricos e a sua topologia no documento original, de 

forma a serem preservados na versão digital (Xavier-da-Silva, 1993). 

A resolução espacial a adotar deverá ter em conta o teorema de Shanon (Santos et al, 2002) 

que nos diz que, a resolução espacial a adotar de forma a garantir a preservação das 

características geométricas e topológicas, deverá ser de tal forma, que o tamanho do pixel terá 

de ser menor ou igual à metade da dimensão mínima do pormenor dos elementos existentes 

no documento analógico. 

Por exemplo, para uma digitalização fiel de fotografias aéreas, é necessário um valor de DPI 

elevado, uma vez que o tamanho dos elementos que a compõem varia de 0,1 a 1 μm, o que 

significa que, para reproduzir esta resolução, há necessidade de utilizar uma resolução 

espacial acima dos 1000 DPI. Para a digitalização de mapas, o valor necessário para 

representar convenientemente os elementos de menor espessura de linha, andam à volta de 0,1 

mm, o que corresponde a uma resolução acima dos 250 DPI (Xavier-da-Silva, 1993). 

É necessário ter ainda em conta, a relação entre a resolução espacial e o tamanho do arquivo 

resultante da digitalização. Uma resolução maior produz feições mais apuradas e, 

consequentemente, um arquivo de maiores dimensões. Quando se ultrapassa a resolução 

espacial do documento original analógico, não haverá ganhos na qualidade e obter-se-á 

ficheiros com dados supérfluos, constituídos por um maior número de pixels, o que poderá 

tornar o processo de visualização, edição e armazenamento mais difícil e demorado. 

Em termos de especificação de um scanner, relativamente à sua resolução espacial, o aspeto 

mais importante a ter em conta é a sua resolução ótica, pois é a que corresponde à resolução 

real. A resolução interpolada é um processo que permite obter uma maior resolução, mas de 

uma forma artificial fazendo basicamente uma duplicação do número de pixels de forma a 

aumentar a resolução final. 

Assim, um dos aspetos negativos da aquisição de dados geográficos por digitalização é o 

facto dos ficheiros resultantes poderem ser muito grandes. Por exemplo, um documento de 

24”x24” polegadas (tamanho de uma fotografia aérea) rasterizado com uma resolução 
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espacial de 400DPI e com 256 tons de cinza, resulta num ficheiro de cerca de 25 MB (Pina & 

Simone, 2000). 

Resolução 

espacial (DPI) 

Bites / Pixel 

1 4 8 24 

75 64,2 kb 256,8 513.6 kb 1540.8 kb 

150 256,8 kb 1027,2 kb 2054.4 kb 6163.3 kb 

300 1027,2 kb 4108,9 kb 8217.8 kb 24653.3 kb 

600 4108,9 kb 16435,5 kb 32871.1 kb 98613.3 kb 

Tabela 5 - Volume de dados de uma folha de 8,5x11,0 polegadas (Adaptado de Perna & Marco 1994) 

 

Cartensen (1991, referido por Xavier-da-Silva, 1993) testou a digitalização de um documento 

num scanner com três resoluções diferentes: 75, 150 e 300 DPI, de forma a inquirir a 

existência de uma relação do DPI (resolução espacial) e a precisão dos mapas digitalizados. 

Concluiu que o erro não foi maior que 0,1 mm. Isto significa que a escolha do valor de DPI 

deverá ser baseado nos detalhes que se deseja obter no resultado final e do tamanho do 

arquivo gerado em detrimento do fator precisão, visto que este não é significativo. 

 

2.1.4 Resolução Radiométrica 

 

Outro dos aspetos fundamentais a ter em conta no processo de digitalização, prende-se com a 

resolução radiométrica, que se refere ao intervalo de valores que cada pixel pode discriminar. 

No modo binário, a intensidade da luz é convertida nos valores 0 para representar o branco e 1 

para representar o preto. No modo de escala de cinzentos (8 bits), a intensidade da luz é 

convertida pelo sensor num valor numérico que varia entre o 0 correspondente à cor preta e o 

valor 255 que corresponde à cor branca. No modo cor, a luz é dividida nas 3 cores primárias: 

vermelho, verde e azul, designado por sistema RGB (sistema utilizado pelos scanners, 

monitores de computador e televisões) sendo que a intensidade das 3 cores, quando 

combinadas, determinam a cor do pixel (figura 7). Os 256 níveis de cada uma das cores, 

quando combinadas, permitem obter aproximadamente 17 milhões de cores (256
3
). 
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Figura 7 - Codificação das cores através do sistema RGB 

Quanto maior for a resolução radiométrica, maior será o tamanho do ficheiro. Esta deve ter 

em conta os elementos representados, ou seja, se o mapa for a preto e branco e contiver uma 

representação de elementos simples, sem variação de cor ou de tonalidades, um bit será 

suficiente. A utilização da escala de cinzentos permitirá uma mais fiel representação de 

elementos com várias tonalidades preservando a sua variação, o que significa que 

posteriormente, facilitará a extração das feições do mapa quer por processos automático, quer 

por digitalização manual. Caso o documento possua elementos coloridos que facilitem a sua 

interpretação, deverá recorrer-se à digitalização a cores (24 bits). Neste caso, se optar por um 

processo de vetorização automático para extrair as linhas de água que convencionalmente são 

representadas a azul, de uma forma simplista, vasta selecionar as linhas a azul e converte-las 

para formato vetorial. 

 

2.2 Formato de saída das imagens digitais 
 

É necessário ter em conta o formato dos ficheiro resultantes da digitalização, pois este deverá 

ser compatível com o software SIG a ser utilizado e com fim a que se destina. 

Um dos formatos que dado as suas características deverá ser utilizado é o TIFF – Tagged 

Image File Format, devido à sua compatibilidade com os SIG e ao facto de não introduzir 

distorções nem degradação da informação digitalizada, sendo por isso amplamente utilizado 

para o armazenamento e transferência de imagens digitais de satélite, fotografia aérea e mapas 

digitalizados (http://www.gisdevelopment.net/technology/ip/mi03117.htm). 

 

http://www.gisdevelopment.net/technology/ip/mi03117.htm
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2.2.1 Formato de saída (output) 

 

Existe uma diversidade de formatos de armazenamento das imagens digitais que são 

utilizados para a representação de imagens em arquivos digitais. Os formatos de imagem 

partem sempre de uma representação de uma imagem numa disposição retangular de pixels, 

designado de mapas de pixels como já foi referido. A escolha do formato deverá ser feita de 

uma forma cuidadosa, tendo em linha de conta o fim a que se destina e um conjunto diverso 

de fatores: 

 Número de cores suportadas: alguns formatos chegam até 256 cores, ao 

passo que outros permitem armazenar formatos de cor na ordem dos 16 

milhões de cores; 

 Resolução: as resoluções suportadas geralmente começam no padrão VGA 

mínimo de 320x200, podendo chegar às resoluções de milhares de linhas, 

características dos filmes fotográficos; 

 Compatibilidade e popularidade do formato: é de suma importância que o 

formato escolhido seja compatível com diferentes softwares e sistemas 

operativos, caso tenha em vista a divulgação e disponibilização a um número 

alargado de pessoas. Por outro lado, se for destinado a ser manipulado e 

processado num software específico é necessário ter em conta a sua 

compatibilidade com o mesmo. 

 Taxa de compressão: em muitos formatos de arquivo de imagem, o mapa de 

pixels é submetido a algum tipo de compressão, com intuito de reduzir o 

tamanho dos arquivos, o que é útil para disponibilização através da Internet. 

 

2.2.2 Compressão de Imagens 

 

A compressão de imagens digitais é um recurso largamente utilizado para armazenamento ou 

para transmissão de dados, no caso das imagens de alta resolução e de cor real, que devido a 

esse facto ocupam normalmente vários megabytes de espaço. Assim, é possível a redução do 

tamanho dos arquivos através das técnicas de compressão de imagens, através de um processo 

de codificação dos valores dos pixels que são armazenados num código próprio, consoante o 

método de compressão (Melo, 2007). 
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Consoante os métodos de compressão pode verificar-se a perda de qualidade da imagem 

(lossy), e quando isso acontece, toma a designação de lossy, quando o método de compressão 

altera apenas a forma como o sistema binário é organizado e “empacotado”, sem perda de 

qualidade da imagem, designa-se por lossless. 

Um dos métodos mais utilizados é o Lempel Ziv Welch (LZW), que tem como principal 

característica a preservação da informação, ou seja, a sua qualidade. No entanto, o seu rácio 

de compressão é reduzido, não sendo por isso superior a 2:1 quando comparado com o JPEG 

que poderá rondar o rácio de 100:1. Este método é mais eficaz em imagens com conteúdo 

gráfico, onde haja grandes áreas com tons semelhantes. Alguns exemplos de formatos de 

imagens que utilizam este método são o formato GIF e o formato TIFF, embora neste último 

seja opcional (http://www.binaryessence.com). No caso JPEG (Joint Photographic Experts 

Group) este já possui compressão por natureza e permite que o utilizador especifique o nível 

de qualidade da imagem. Este método introduz perda de qualidade de imagem e por isso se 

designa de lossy.  

As características dos diferentes formatos de imagens mais comuns são (http://www.image-

formats.com/ e http://www.gisdevelopment.net/): 

 

Descrição do Formato 

JPEG 

 

Joint Photographic Experts Group. Este formato também designado de “JPG” 

foi especificamente concebido para fotógrafos pelo facto de já possuir 

compressão, os ficheiros são relativamente pequenos e apresentam uma 

qualidade aceitável. Por esta razão é um formato ideal para uso em websites e 

correio eletrónico. 

GIF Significa Graphics Interchange Format, é um formato de ficheiro que possui 

uma compressão lossless limitado a 256 cores, o que o torna não recomendável 

para fotografias, mas ideal para imagens com poucas cores e tons, como é o 

caso dos cliparts. Este formato pode ser estático ou animado uma vez que 

permite a reprodução de uma sequência de imagens. 

TIFF Designado por Taggerd Image File Format, é o formato mais utilizado para os 

arquivos de fotos de alta qualidade, que apresentam elevada definição de cores 

sendo amplamente conhecido e utilizado entre as diversas plataformas de 

tecnologia da informação existentes. 

http://www.binaryessence.com/
http://www.image-formats.com/
http://www.image-formats.com/
http://www.gisdevelopment.net/
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PNG Portable Network Graphics, é um formato que possui uma compressão 

lossless. 

BMP É um formato sem compressão utilizado em computadores de plataforma PC 

(DOS ou Windows). 

Tabela 6 - Formatos mais comuns de imagens 

 

2.3 Metodologia para a digitalização de Mapas 
 

A entrada de dados é um dos aspetos mais importantes e complexos na elaboração de um 

projeto de SIG. Em 1989, Aronoff afirmou que o custo inicial de elaboração de uma base de 

dados poderia chegar até 10 vezes mais do que o custo dos softwares e hardware que fazem 

parte de um SIG, e para além disso é a etapa que mais tempo consome num projeto desta 

natureza. 

Tradicionalmente, a entrada de dados era feita, maioritariamente, através de mesa 

digitalizadora. No entanto, dado que a aquisição através desta técnica consumia muito tempo, 

os scanners tornaram-se uma alternativa viável, por um lado devido à queda do seu preço e, 

por outro, pela sua rapidez na captura da geometria. 

“A captura da geometria por scanners consiste na codificação das feições do documento para 

uma matriz de valores (x,y), onde cada pixel contém um valor médio de reflectância de uma 

pequena área do mapa original, gerando arquivos em formato raster, que se caracterizam por 

serem de grande tamanho.” (Xavier-da-Silva, 1993) 

A representação gráfica de documentos geográficos em papel (mapas, cartas, plantas, etc), 

contém normalmente um conjunto de elementos gráficos e textuais com um grande nível de 

detalhe, por exemplo: curvas de nível, toponímia, tramas e padrões referentes a classes, 

representação de localização de elementos tais como cidades, poços, etc. Assim, quando se 

procede à digitalização deste tipo de documentos, há que ter em conta estas características, 

nomeadamente o tamanho dos elementos gráficos mais pequenos, para que após a sua 

conversão, possam ser legíveis, tanto no ecrã do computador, como em impressões do 

documento. 

Sendo assim, as configurações do scanner definidas pelo utilizador poderão ter um grande 

impacto na aparência do documento digitalizado. A escolha dos parâmetros ótimos advém 
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mais da experiência do utilizador do que das referências para a digitalização de um 

determinado tipo de documento (fotos, mapas, documentos de texto, etc). 

 

2.3.1 Fatores que influenciam a precisão de dados por digitalização 

 

A informação geográfica tem sempre uma escala associada, quer esta esteja em formato 

digital ou analógico. Nas cartas em papel (formato analógico) a informação está representada 

claramente através da escala, ao passo que no caso da informação digital esta é influenciada 

pela metodologia e pela informação base utilizada para a sua elaboração. 

A alteração das dimensões do papel causadas pela humidade e variações de temperatura é um 

dos fatores responsáveis por causar distorções no posicionamento das feições no mapa. Por 

outro lado, a falta de cuidado no arquivo e manipulação destes elementos, traduz-se em mapas 

com dobras, manchas, sujidades ou outras marcas que dificultam a conversão para formato 

digital, através do processo manual, automático ou semiautomático que serão oportunamente 

referidos. Nesta situação e caso a precisão seja importante, será preferível proceder ao 

redesenho do mapa (United Nations, 2000). 

A conversão de mapas para um formato digital, amplia as imprecisões já existentes nos mapas 

originais, o que significa que deverá haver uma criteriosa análise das precisões resultantes, 

tendo em conta os fins a que se destina (Pina et al., 2000). Assim, se tivermos como exemplo 

a digitalização de um mapa à escala de 1:100 000, e ocorrer um erro de 1mm, quando 

utilizarmos esta base na escala de 1:10 000, o objeto estará deslocado um 1cm, o que 

corresponde a um erro de 100m na sua localização real no terreno. 

 

2.3.2 Preparação para a digitalização de mapas 

 

O processo de digitalização de dados envolve um estudo do porquê e para quê, que os dados 

serão digitalizados. Esse estudo indicará os procedimentos para o controle da precisão e da 

qualidade dos mapas em formato digital (Filho & Álvaro, 1993). 

Segundo alguns autores, tais como Gertz (2001), DeMers (2009) e o Department for 

Economic and Social Affairs - Statistics Division (1998), existem um conjunto de aspetos a 

ter em conta no processo de digitalização, tendo em vista a obtenção dos melhores resultados 

possíveis, evitando por um lado o pré-processamento da informação (regulação dos contrastes 

e luminosidade, orientação, etc), e facilitar o processo de conversão da informação para 
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formato vetorial, através de técnicas diversas. É de ressalvar que alguns das considerações 

que a seguir se enumeram, são aplicados consoante o tipo de scanner utilizado e o tipo de 

documento a digitalizar. 

Antes da digitalização dever-se-á ter em atenção os seguintes procedimentos: 

a) Colocar os documentos a digitalizar, durante alguns dias no espaço onde irão ser 

digitalizados: isto fará com que o papel se adapte à temperatura e humidade da sala, 

uma vez que estes influenciam as dimensões do documento devido à dilatação ou 

contração do papel. 

b) Remover qualquer marca ou sujidade do papel e da superfície em vidro do 

scanner: este captura como é óbvio qualquer impureza que esteja agarrada ao 

papel/vidro como fios de cabelo, pó, impressões digitais etc. 

c) Alisamento do papel: um documento deverá ser digitalizado de uma forma plana, e 

sem dobras e ondulações (figura 8), evitando assim distorções no resultado final. Para 

isso é necessário separar as folhas da encadernação (livro, capa, pasta, etc) ou colocar 

um objeto pesado em cima do documento encadernado de forma a diminuir a 

curvatura das folhas. 

 

Figura 8 - Enrugamento decorrente do arquivo da planta dobrado (extrato do PDM de Esposende). 

 

d) Manter o documento alinhado com o scanner: ter o cuidado de alinhar as margens 

do documento com as margens de digitalização do scanner, de forma a evitar a 

correção do seu ângulo à posteriori, que no caso de um mapa irá causar distorções, 
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embora isso não aconteça quando a orientação do documento é alterada em 90, 180 e 

270 graus. 

e) Papel fino: no caso de o papel ser demasiado fino (ex: papel de jornal) e caso este 

esteja impresso frente e verso, é provável que na digitalização sejam capturadas 

algumas manchas da impressão do verso. Neste caso, a colocação de um papel preto 

no verso ajuda a atenuar este efeito.  

f) Configuração do software do scanner: é aconselhável familiarizar-se com o software 

e o scanner, experimentando diversas configurações tendo em conta os diferentes 

tipos de documento, de forma a obter os melhores resultados.  

g) Determinar a resolução espacial (DPI) tendo em conta o tamanho do elemento 

representado mais pequeno, de forma a evitar um ficheiro demasiado “pesado” mas 

que permita representar aceitavelmente as feições mais reduzidas. 

 

2.4 Vetorização 
 

A digitalização através de um scanner é apenas um pequeno passo na extensa tarefa de 

conversão de informação raster para vetorial. Até há poucos anos, esta forma de aquisição de 

informação era suplantada pela digitalização com recurso a mesas de digitalização. Contudo, 

os recentes avanços no desenvolvimento de software e técnicas no campo do reconhecimento 

de padrões e feições, aliado ao aumento da capacidade de processamento dos atuais 

computadores, têm invertido esta tendência (United Nations, 2000). 

Para determinadas aplicações em Sistemas de informação Geográfica, o formato raster 

apresenta limitações na manipulação e associação das feições com informação na base de 

dados
4
, bem como a impossibilidade de construção de topologia. Deste modo, é preferível 

converter estes dados para o formato vetorial, processo esse que se designa por vetorização 

(Pina & Simone 2000). 

Segundo Olaya (2011), a vetorização de entidades, tem como base uma camada
5
 raster com 

uma variável do tipo nominal ou ordinal, no qual existem distintas categorias. Assim, a 

                                                 
4
 Uma base de dados é uma coleção de dados que se relacionam de forma que crie um sentido 

(http://www.inpe.br/). 

5
 Para a designação de camada é usual utilizar o termo correspondente em inglês: layer 
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vetorização tem como objetivo expressar mediante entidades vetoriais, um conjunto de células 

de uma mesma categoria (figura 9). 

 

Figura 9 - Vetorização de uma layer raster discreta para uma layer de polígonos (a) e uma layer de linhas 

(b) (adaptado de Olaya, 2011). 

 

A conversão do formato raster para vetorial, pode ser feita através de três processos:  

A vetorização manual
6
 consiste em percorrer as feições do mapa digitalizado com o cursor 

do rato, diretamente no monitor do computador. Este processo é parecido com a digitalização 

em mesa mas com maiores vantagens, se tivermos em conta que podemos ampliar a imagem 

de forma a discernir melhor as feições e por isso, ser mais preciso na vetorização. Neste 

processo não é necessário a pré-edição da imagem raster, no entanto tem como desvantagens 

a dificuldade em vetorizar as feições pelo centro do pixel, e a baixa produtividade 

comparativamente como os métodos que a seguir se enumeram. 

A vetorização semiautomática consiste na identificação pelo operador, através da 

identificação do ponto inicial de uma determinada linha raster a ser vetorizada (figura 10), 

para que esta seja detetada e vetorizada automaticamente pelo sistema, através de técnicas de 

                                                 
6
 Designado também pelo termo em inglês “heads up”. 
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processamento digital de imagens, até encontrar algum obstáculo, tais como o cruzamento de 

linhas. Neste caso, o operador volta a intervir para reposicionar o cursor sobre a linha. É 

conveniente haver uma pré-edição, de forma a facilitar o processo de reconhecimento e 

diminuir o tempo de edição posterior. Essa preparação pode consistir no realce das bordaduras 

dos polígonos, até ao retoque das feições que se encontrem quebradas. 

A vantagem deste processo, refere-se ao facto do operador poder selecionar apenas o conjunto 

de informação que pretende vetorizar, por exemplo, todas as estradas ou todas as linhas de 

água (United Nations, 2000). 

 

Figura 10 - Digitalização semiautomática. 

 

No entanto, também é considerada uma vetorização semiautomática, toda aquela que é 

necessária a intervenção do operador em cada uma das fases que compõem o processo de 

vetorização com recurso a vários ferramentas disponíveis num determinado software.(Gato et 

al, 2001).  

A vetorização automática, à semelhança da vetorização semiautomática, é um método que 

utiliza técnicas de processamento digital de imagens, para rastrear pixels acesos (pretos) de 

uma imagem raster binária e convertê-los numa estrutura vetorial (Pina & Simone 2000). O 

processamento é feito de forma totalmente automática, sem a necessidade de intervenção do 

operador, o que torna este processo ágil. No entanto, e devido ao facto de não haver uma 

supervisão deste, os erros cometidos podem acarretar um tempo de edição posterior elevado e 

que acabe por tornar inviável o uso deste processo. Estes erros podem ser a criação de 

entidades onde estas não existam, o não reconhecimento de algumas feições devido ao 

algoritmo não ser capaz de as detetar, ou até mesmo a criação de entidades com forma e 

tamanhos incorretos (Olaya, 2011). 

Dadas as suas características, é mais indicado para a vetorização de mapas que não possuam 

cruzamento entre linhas (tais como os mapas temáticos) e que preferencialmente que se 



 

35 

encontrem desprovidos de textos e símbolos. Assim, torna-se importante a eliminação prévia 

destes elementos com o intuito de facilitar a conversão.  

 

2.4.1 Escolha do método de vetorização 

 

Pina e Simone (2000) propõem que a escolha do método de vetorização deverá ser baseada 

nos seguintes aspetos: 

 Tipo de documento cartográfico a ser vetorizado: mapa altimétrico, temático, 

etc; 

 Estado de conservação do mapa (limpeza e nitidez das informações); 

 Ter em conta o tempo que será despendido na vetorização para cada um dos 

três métodos; 

 

2.5 Processamento digital de Imagens 
 

Segundo Silva (2008), o processamento digital de imagens diz respeito à análise e 

manipulação de imagens por meio de um computador, com o objetivo de extrair informação 

destas ou transformá-las, de maneira a que a informação seja mais facilmente compreensível 

para um analista humano.  

Silva (2008) e Antunes (1999) referem que as operações realizadas com imagens podem ser 

classificadas essencialmente em cinco tipos: 

Representação da imagem: diz respeito à forma de representação de cada pixel de uma 

imagem que pode ser quantificado quanto à qualidade e quantidade. 

Uma imagem pode, por exemplo, representar a luminosidade refletida por objetos numa 

determinada cena ou poderá indicar a temperatura de uma determinada região. 

Restauração da imagem: consiste na minimização ou remoção de degradações que possam 

existir numa dada imagem. 

Esta degradação poderá advir da limitação dos sensores utilizados nos sistemas de captura de 

imagem (satélites, scanners, etc), que podem gerar um conjunto de problemas como por 

exemplo, imagens com pouco nitidez e geometricamente distorcidas. Por outro lado, a 

degradação da imagem poderá advir do suporte onde a informação está armazenada (como é o 

caso dos mapas antigos ou daqueles que foram mal acondicionados que podem ter vários 
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níveis de degradação da informação), o que dificulta a leitura e o reconhecimento desta (Gil et 

al, 2007). 

As ferramentas utilizadas para a correção destas imagens denominam-se por filtros. 

Realce da imagem: tem como objetivo acentuar determinados elementos da imagem para 

subsequente análise ou visualização. Neste processo não são acrescentadas informação à 

imagem, mas antes realçadas determinadas características desta. Um exemplo deste processo 

é a variação do contraste que vai alterar os valores de cinza de determinados pixels. 

Análise da imagem: “é o processo de medição quantitativa de um determinado aspeto da 

imagem com a finalidade de gerar uma descrição desta” (Silva, 2008). Nos outros processos 

de tratamento de imagem referidos a entrada e saída são imagens, enquanto na análise de uma 

imagem, esta poderá não ter como saída uma imagem, mas antes um gráfico (ex.: histograma) 

ou um valor referente a determinadas propriedades da imagem, tais como por exemplo o 

número de pixels, ou a extração de áreas referentes a vegetação, (informação extraída através 

da segmentação). 

Compressão da imagem: a quantidade de dados associados a uma imagem digital poderá ser 

elevado e que o armazenamento e a transmissão desta informação requer uma grande 

capacidade de memória e velocidade de transmissão. Neste sentido, há a necessidade de 

reduzir o tamanho destes documentos através de algoritmos próprios para esse efeito, sem que 

isso afete significativamente a qualidade da informação armazenada. 

 

2.6 Extração de feições 
 

Alguns autores como Filho e Neto (1999) e Gato et al (2001) referem uma abordagem que 

sistematiza o processo de conversão de um ficheiro raster para o formato vetorial. 

Esta abordagem designa-se de “Estrutura de um Sistema de Visão Artificial” (SVA). Filho e 

Neto (1999) referem o SVA como um sistema capaz de adquirir, processar e interpretar 

imagens correspondentes a cenas reais. A figura 11 mostra de uma forma esquemática o 

diagrama de blocos de um SVA, onde se pode constatar as diferentes etapas, até se obter 

como resultado uma imagem vetorizada. 
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Figura 11 - Sistema de Visão Artificial segundo Gato, Helien et al (2001). 

 

No âmbito deste trabalho, a “imagem digital” foi obtida com recurso a um scanner, o que 

permitiu a conversão de um formato em papel (formato analógico), para um formato digital. 

O pré-processamento, tem como objetivo melhorar a qualidade de imagem, no caso desta 

apresentar ruídos ou contraste e brilho inadequado, com o intuito de facilitar a obtenção de 

resultados satisfatórios nas fases posteriores. Este passo é elaborado sobre a imagem em 

formato digital, no entanto, poderá ser igualmente aplicada aquando da aquisição da imagem 

(Gonzalez & Woods, 1993), ou seja antes da digitalização poder-se-á ajustar as configurações 

do scanner no que diz respeito ao contraste, dimensão das margens, etc. 

A segmentação permite subdividir a imagem nas diversas partes ou objetos constituintes, por 

isso se torna importante a escolha do algoritmo de segmentação mais adequado tendo em 

conta os objetivos: segmentação de limites (Bordas) ou regiões. “A Segmentação é uma etapa 

fundamental no processo de extração de feições, pois dela depende o eventual sucesso ou 

fracasso do mesmo.” (Gato et al 2001). 

Na etapa do refinamento procede-se à filtragem dos objetos segmentados, pela identificação 

e extração das informações que caracterizam uma determinada feição, através de métodos de 

morfologia matemática. 

Na vetorização são definidos os elementos através de uma representação vetorial das feições 

(Filho & Neto, 1999). 
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Para a execução de cada uma das etapas referidas, é necessário a existência de um 

conhecimento sobre o problema que se pretende resolver, através do fornecimento de 

parâmetros que direcionem o processo computacional, que Gato et al (2001) definiram como 

“base de conhecimentos”. 

 

Por sua vez, Kolesnikov (2003) refere que a extração de feições poderá ser feita em três 

grandes etapas (Figura 12): Pré-processamento, processamento e pós-processamento. 

 

 
 

Figura 12 - As 3 etapas de conversão de raster para vetorial (Adaptado de Kolesnikov, 2003). 

 
No pré-processamento a imagem ou raster é preparada para a fase seguinte de processamento 

(vetorização). A imagem em tons de cinzento deverá ser binarizada e aplicado um filtro de 

redução de ruído e após este passo procede-se à segmentação da imagem. Na etapa de 

processamento, a imagem raster binarizada é convertida para formato vetorial através de um 

método baseado em esqueletização, deteção de contornos, estrutura gráfica, ortogonal zig-zag, 

etc. Por fim, Kolesnikov refere que a fase de pós processamento consiste na análise e 

interpretação da informação vetorial, com o objetivo de remover o ruido do modelo vetorial 

obtido, reconhecimento de objetos e classificação de entidades da informação vetorial. 

 

 

 

Pré-
processamento 

a) Binarização 

b) Filtragem de ruído 

c) Segmentação 

Processamento 

a) Esqueletização 

b) Vetorização 

 

Pós-
processamento 

a) Filtragem 

b) Análise 

c) Interpretação 
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2.7 Pré-processamento 
 

Segundo Gato & et al (2001), uma imagem resultante de um processo de aquisição de 

imagem, como por exemplo, através da digitalização com recurso a um scanner pode 

apresentar diversas imperfeições, tais como distorções radiométricas
7
, ruídos, brilho ou 

contraste inadequado. O pré-processamento tem como objetivo melhorar a qualidade da 

imagem para as etapas seguintes (Filho & Neto, 1999), ou seja, facilitar a interpretação e o 

processamento através de algoritmos
8
 de reconhecimento e de extração de feições. 

O tempo e os recursos gastos na fase do pré e pós-processamento são menores quando o 

documento original se apresenta em bom estado (Peuquet, 1984, referido por Xavier-da-Silva, 

1993). Por isso, se torna importante ter em conta as recomendações na preparação da 

digitalização (ponto 2.4 Vetorização) de forma a evitar, remediar a situação nesta fase. 

Tendo em vista a otimização da informação digitalizada, Xavier-da-Silva (1993), Filho & 

Neto, (1999) e Scarim & Teixeira, 1994 (referido por Nero, Marcelo A. 2000) referem um 

conjunto de tarefas que são necessárias executar antes de passar a próxima fase: 

Eliminação de ruído (noise filtering) - consiste na eliminação das imperfeições na imagem 

raster relacionadas com pequenas sujidades existentes no documento original (que não foram 

possíveis de remover após a limpeza deste) ou na superfície de digitalização do scanner. Esta 

situação é resultado, da má qualidade dos documentos originais, defeitos no papel, 

processamento da imagem através de limiarização, usando um limiar desadequado (referido 

nos capítulos seguintes) e iluminação não uniforme (Kolesnikov, 2003). 

Estes ruídos correspondem a pixels ou pequenos conjuntos destes, dispersos pela 

imagem. 

O nível de ruído poderá ser reduzido o suficiente para não afetar a qualidade da 

imagem, no entanto, poderá dificultar a análise ou a compreensão da imagem e contribui para 

distorcer a representação vetorial da imagem. 

Normalmente, o tamanho dos padrões do ruído são menores do que os objetos na 

imagem (linhas, símbolos, polígonos, etc). Além disso os detalhes dos objetos são mais 

                                                 
7
 São valores erróneos ou ruído existente na imagem decorrentes do processo de digitalização. 

8
 Um algoritmo é um conjunto de instruções e regras bem definidas, ordenadas e finitas que permitem alcançar 

um determinado resultado, usado no âmbito das matemáticas e Ciências da Computação. 
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estruturados do que os padrões de ruído e os seus pixels mais correlacionados com os pixels 

vizinhos. Esta correlação é utilizada nos filtros de redução de ruído (Kolesnikov, 2003). 

As imperfeições podem ser eliminadas (figura 13) através de filtros existentes no 

software de edição ou apagados interactivamente pelo operador. Um método rápido e simples 

consiste no ajuste do brilho (brightness) de forma a minimizar ou eliminar o ruído 

indesejável. Além destes métodos, uma abordagem com ótimos resultados é a utilização de 

filtros morfológicos (referido no ponto 2.9 Morfologia Matemática). 

 

  

a) b) 

 

Figura 13 - Pormenor de imagem com ruído (a) e sem ruído após o processamento (b) 

 

Aplicação de limiares - É um processo que também se pode designar por binarização, no 

qual um determinado valor referente ao brilho do pixel separa o que é considerado preto ou 

branco, permitindo assim converter a imagem binária (1bit). Isto é feito normalmente numa 

imagem de 256 tons de cinza, através da definição de um valor de brilho x de corte, que 

abaixo deste todos os pixels serão considerados brancos (valor de brilho = 0) e acima deste 

valor serão considerados pretos (valor de brilho=1). É necessário proceder a vários ensaios, 

até encontrar um valor que vá ao encontro dos resultados pretendidos (figura 14). 
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a) b) 

 

Figura 14 - Aplicação de limiar: imagem original (a) e imagem binarizada com limiar de 116 

 

Eliminação de informações marginais – este processo consiste em excluir toda a 

informação marginal tais como legenda, texto de roda pé, margens, entre outros, que 

dificultam e aumentam o tempo no processo de vetorização (figura 15). 

 

 

Figura 15 - Informações que poderão ser eliminadas previamente 

 

Junção de mapas - esta operação é necessária, sempre que não seja possível digitalizar o 

mapa de uma só vez, devido ao seu tamanho ou caso se utilize um scanner de reduzidas 

dimensões. Assim, terá que se proceder à junção das partes do mapa digitalizado. Esta junção 

pode ser feita no software de edição gráfica ou no próprio software SIG. Dever-se-á 

considerar se é conveniente fazer a junção das folhas de início ou trabalhar com as imagens 

separadas em mosaicos, de forma a ganhar uma maior produtividade e proceder à sua junção 

no final do processo. 
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Rotação de imagens - este procedimento é necessário quando o mapa foi digitalizado 

inclinado em relação ao sistema de coordenadas, havendo por isso a necessidade de oriente-lo 

para a posição adequada. 

Restituição de feições - é comum ocorrer falhas nas feições dos mapas digitalizados devido à 

sensibilidade ou à configuração do scanner. Este problema poderá ser resolvido através de 

ferramentas próprias de edição matricial, disponíveis em softwares de edição de imagem, que 

permitem “retocar” as feições. 

 

 

Figura 16 - Restituição de feições de uma linha. 

 

Preenchimento de “buracos” ou falhas – este fenómeno ocorre quando na digitalização os 

polígonos não têm uma cor homogénea e o sensor do scanner interpreta como não tendo 

informação. Neste caso, procede-se ao seu preenchimento à semelhança da restituição de 

feições. 

 

 
Figura 17 - Preenchimento de polígonos. 

 

 

Georreferenciação - esta etapa consiste na atribuição de coordenadas geográficas de um 

sistema de projeção cartográfica à informação digitalizada. Este procedimento é feito com 

recurso a uma ferramenta de georreferenciação que se encontra na maioria dos pacotes de 
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software SIG. Este procedimento faz corresponder um conjunto de pontos de controlo 

selecionados de forma a fazer corresponder cada um destes com pontos de coordenadas já 

conhecidas. Os mapas podem ser georreferenciados antes ou depois da vetorização (Leite et 

al, 2007). 

Alguns destes processos podem ser executados em vários softwares SIG, no entanto, 

poder-se-á utilizar um software de edição gráfica, porém, há que ter em conta que podem não 

satisfazer os requisitos para o processamento de informação cartográfica, onde a precisão é 

um aspeto crítico (Xavier-da-Silva, 1993). 

Em muitos casos será necessário utilizar as técnicas referidas de uma forma 

combinada para que se obtenha os melhores resultados (Gato et al, 2001). 

 

2.8 Segmentação 
 

Um dos grandes desafios no âmbito do processamento de imagens digitais, é a extração 

expedita de informações a partir dessas fontes de informação para as tarefas de análise. Por 

isso, torna-se necessário proceder à simplificação da imagem, reduzindo a informação em 

regiões homogéneas tendo em vista uma reprodução mais adequada (Saldanha & Freitas, 

2009). 

A segmentação é um processo que permite a divisão de uma imagem digital em várias regiões 

(conjunto de pixels). A segmentação possibilita atingir dois objetivos: por um lado a 

decomposição da imagem em partes e por outro, alterar a forma da representação desta, numa 

imagem que tenha mais significado e seja por isso mais fácil de processar (Shapiro e 

Stockman, 2000).  

Este processo permite localizar objetos ou contornos em imagens, que terá como resultado a 

segmentação de uma imagem num conjunto de regiões. Cada um dos pixels que pertençam à 

mesma região, são semelhantes entre si em relação a uma determinada propriedade que 

poderá ser: textura, cor ou intensidade. Os pixels pertencentes a outras regiões adjacentes, têm 

características muito diferentes.  

Belaid et al, (1992 referido por Oliveira, 1999), afirma que o algoritmo de segmentação 

secciona uma imagem em função de algumas características espaciais homogéneas, segundo 

dois caminhos: 
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 Definição de bordas
9
, através da deteção de descontinuidades nas imagens; 

 Extração de regiões, através de algoritmos específicos para detetar similaridade entre 

pixels. 

A segmentação é uma etapa crítica no processo de extração de feições, uma vez que dela 

depende o sucesso ou o fracasso no processo de vetorização (Gato et al, 2001). 

 

Figura 18 - Exemplo da segmentação de uma imagem 

 

Dadas as suas características, a segmentação é utilizada em diversas áreas (Hodneland, 2003), 

tais como em deteção remota através (imagens de satélite), na medicina (imagens médicas, 

permitindo elaborar diagnósticos e estudos de anatomia), reconhecimento facial ou de 

impressões digitais, sistemas de controlo de trânsito, sistemas de segurança de edifícios, etc. 

Devido a esta multiplicidade de usos e tipos distintos de dados, não existe uma única solução 

para a totalidade das aplicações da segmentação, o que obriga ao recurso a diversas técnicas e 

métodos (Saldanha & Freitas, 2009). 

 

Haralick & Shapiro, referidos por Pratt (2007) e por Pestana (2008), estabeleceram um 

conjunto de parâmetros para se poder alcançar uma boa segmentação numa imagem digital: 

 As regiões de uma imagem a segmentar deverão ser uniformes e homogéneas 

no que diz respeito a determinadas características, como a textura ou os tons de 

cinzento; 

 O interior das regiões deverá ser simples e com poucos “buracos”; 

 As regiões adjacentes deverão ter valores muito diferentes no que diz respeito 

às características que as caracterizam e deverão ser também uniformes. 

                                                 
9
 Uma borda é uma fronteira entre duas regiões com uma relativa diferença entre os níveis de cinza (Meneses et 

al, 2012) 
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 Os limites de cada segmento deverão ser simples e não rugosos e 

espacialmente precisos. 

 

A segmentação de imagens é uma área em franco desenvolvimento no âmbito da “visão 

artificial”, que tem como resultado o aparecimento de centenas de algoritmos de segmentação 

ao longo dos últimos 30 anos (Freixenet  et al., 2002). 

Até há bem pouco tempo, as técnicas de segmentação de imagens eram orientadas para 

imagens em tons de cinza. Autores como Fu e Mui (1985) e Haralick e Shapiro (1985 

referidos por Pestana, 2008) descrevem várias técnicas dirigidas a este tipo de imagens. 

Embora a cor permita uma informação mais completa das imagens e uma segmentação mais 

fiável, é necessário um poder computacional significativamente maior do que o necessário 

para imagens em tons de cinza. No entanto, nos dias de hoje, dada a grande capacidade de 

processamento e os preços competitivos dos computadores atuais, tem-se verificado um 

crescimento admirável na última década, no número de algoritmos para a segmentação de 

imagens a cores (Pestana, 2008). 

 

2.8.1 Histogramas 

 

Antes de avançar para a temática dos diferentes métodos de segmentação, convém definir o 

conceito de histograma que será utilizado em alguns dos métodos de segmentação. 

O histograma de uma imagem é um conjunto de valores numéricos que indicam a 

percentagem de pixels que existem nesta e que apresentam um determinado nível de cinza. O 

histograma relaciona cada valor de nível de cinza com a sua frequência de aparecimento numa 

imagem digital (Gozales Woods, 2003). O histograma é apresentado através de um gráfico 

(figura 19) que permite visualizar a relação entre os níveis de cinza que variam dos 0 aos 255 

(eixo “x” do gráfico, que corresponde ao nível de cinza) e a quantidade de pixels associada a 

esses níveis de cinza (eixo y, que corresponde à frequência). 

Através da visualização do histograma de uma determinada imagem obtemos uma indicação 

da sua qualidade, no que diz respeito ao nível de contraste e quanto ao seu brilho médio (Filho 

& Neto, 1999). O histograma contém apenas informação radiométrica da imagem e não 

qualquer informação de cariz espacial (Meneses et al., 2012). 
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Figura 19 - Exemplo de um histograma (http://www.cambridgeincolour.com) 

 

Nas figuras seguintes são apresentados vários tipos de histogramas frequentes em imagens. A 

figura 20 apresenta cinco exemplos de tipos de histogramas frequentemente encontrados em 

imagens. O histograma da figura 20 a) apresenta uma grande concentração de pixels nos 

valores mais baixos de cinza, correspondente a uma imagem predominantemente escura.  

Na figura 20 b), os pixels estão concentrados em valores junto ao limite superior da escala de 

cinza, característico de uma imagem clara. Na figura 20 c), os pixels estão agrupados em volta 

dos valores intermédios de cinza, correspondendo a uma imagem de brilho médio. Nas figuras 

20 (a), (b) e (c) a maioria dos pixels estão concentrados numa estreita faixa da escala de cinza, 

o que significando que as imagens correspondentes apresentam um baixo contraste. A figura 

20 d) corresponde a um histograma com pixels distribuídos ao longo de toda a escala de 

cinza, o que significa que uma imagem com estas características apresenta um bom contraste. 

A figura 20 e) mostra um histograma bimodal, uma vez que se verificam duas concentrações 

de pixels: uma em torno de valores escuros e outra em torno dos valores claros do histograma. 

Assim, verifica-se que a imagem correspondente apresenta alto contraste entre as duas 

concentrações, uma vez que elas se encontram razoavelmente espaçadas. 

 

  

http://www.cambridgeincolour.com/pt-br/tutorials/histograms1.htm
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a) 

 

b) 

  

 

c) 

 

d) 

 

 

  

e) 

Figura 20 - Tipos de histogramas para imagens (adaptado de Filho & Neto 1999). 
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Os histogramas também podem ser aplicáveis a imagens coloridas. Neste caso, a imagem é 

dividida (imagem RGB), nas suas componentes R (red), G (green) e B (blue) e para cada uma 

destas componentes é calculado o histograma correspondente (Filho e Neto, 1999). 

Os histogramas são a base para numerosas técnicas de processamento de imagens no domínio 

espacial, e podem ser usados de uma forma efetiva para o melhoramento de imagens 

(Gonzales & Woods, 2002). 

 

2.8.2 Propriedades espaciais das imagens 

 

Como referido anteriormente, uma imagem digital pode ser vista como uma matriz, onde um 

conjunto de linhas e colunas identificam um ponto na imagem designado de pixel. Uma 

unidade de área é armazenada sob a forma de um número digital através do processo de 

varredura de um sensor de scanner, satélite, etc (FACON, 1993 referido por Botelho 2004). 

As propriedades espaciais de uma imagem podem ser derivadas a partir dos conceitos de 

“regiões”, “vizinhança” e “conectividade” (Botelho, 2004). 

O conceito de “vizinhança” pode ser explicado tendo em conta a figura 21, onde um pixel “p”, 

com coordenadas (x, y), possui quatro vizinhos representados pelas células amarelas. 

(GONZALES & WOODS, 2000, referido por Botelho, 2004). 

 

 

Figura 21 - Vizinhança e conectividade 

 

A “Conectividade”, verifica-se quando dois pixels são conexos, ou seja, quando partilham 

uma fronteira. Uma região é conexa, se for possível traçar um caminho de um “pixel” 

qualquer dentro da região até qualquer outro “pixel” da região, sem sair dela (Botelho, 2004). 

Uma “região” diz respeito a um conjunto de pontos “conectados” (adjacentes). Isto significa, 

que a partir de qualquer ponto de uma região se pode chegar a qualquer outro ponto, por um 

caminho inteiramente contido na região. Quando se pretende detetar regiões, estas são 

normalmente “homogêneas”, ou seja, apresentam alguma característica ou propriedade 
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aproximadamente constante em toda a sua extensão. Estas propriedades podem ser textura, 

brilho ou cor (ANDRADE, 2003, referido por Botelho, 2004). 

 

2.8.3 Métodos usados na segmentação de imagens 

 

Tendo em conta que o nosso objeto de estudo é constituído por plantas dos PMOT Municipais 

a preto e branco, os métodos de segmentação que a seguir se referem, serão orientados para a 

segmentação de imagens a preto e branco e escala de cinza. 

Vários métodos para segmentação de imagens digitais são descritos em Filho & Neto, 

Gonzalez & Woods (2002), Pratt (2007), Jan (2006), Acharya & Ajoy (2005), Jähne (2005), 

Shapiro & Stockman, Antunes, Gil et al (2007) Eurico (1999), Saldanha & Freitas (2009).  

Na bibliografia consultada sobre a temática da segmentação verificou-se que existem vários 

métodos de classificações dos algoritmos de segmentação (ver tabela 10, em anexo), embora 

todos os autores consultados, de uma forma geral, refiram os mesmos algoritmos de 

segmentação. A título de exemplo, na agregação dos algoritmos de segmentação por regiões é 

unânime que fazem parte deste grupo os algoritmos de crescimento de regiões e o de divisão e 

fusão. No entanto há quem considere que a limiarização faz parte deste grupo, como há quem 

considere que seja um algoritmo pertencente a um outro grande grupo. Assim, conclui-se que 

existe uma diversidade de classificações de métodos de segmentação de imagens. 

Neste trabalho não se pretende referir e explicar exaustivamente os diferentes algoritmos de 

segmentação, mas antes referir os mais comuns e aqueles que melhores resultados possam vir 

a ter no âmbito deste trabalho, ou seja na conversão de mapas digitalizados a preto e branco. 

A estrutura que será exposta é a utilizada por Antunes (1999) e Facon (2005), tendo por base 

as propriedades de similaridade e descontinuidade. 

Segundo Gonzalez & Woods, (2002), os algoritmos de segmentação orientados para as 

imagens monocromáticas, são geralmente baseados em duas propriedades básicas referentes 

aos valores dos níveis de cinza, que são: 

 A similaridade, que diz respeito aos algoritmos baseados em limiares, algoritmos de 

crescimento de regiões, subdivisão e união (“splitting and merging”) que permitem 

agrupar os pixels de acordo com algum grau de similaridade. As principais técnicas 

utilizadas neste domínio são: a limiarização, crescimento de regiões e divisão e fusão 

de regiões (Gonzalez & Woods, 2002). 
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 A descontinuidade permite particionar uma imagem com base na informação de 

mudança abrupta do nível de cinza ou de textura, sendo por isso, normalmente 

utilizada na deteção de pontos isolados, linhas ou bordas (Gonzalez & Woods, 2002). 

 

2.8.3.1 Segmentação por região 

 

Os algoritmos de crescimento de regiões procedem a uma busca por grupos de pixels com 

uma determinada propriedade de similaridade, como pertencentes a uma mesma região e por 

isso são utilizados para a deteção de regiões homogéneas (Halien & et al, 2001).   

Apesar de este método ser aplicado localmente, proporciona uma maior flexibilidade na 

definição de um segmento. Este método não carece necessariamente que as imagens tenham 

um pré-processamento tal como por exemplo, o ajuste da intensidade de pixel, uma vez que 

poderá ser feita durante o processo de segmentação (Jan, 2006). 

 

2.8.3.2 Crescimento de regiões (Region-Growing) 

 

A segmentação através do método de crescimento de regiões é uma das mais simples 

abordagens (Pratt, 2007) e uma das mais antigas abordagens de segmentação (Jan, 2006). Este 

método consiste na agregação de pixels com propriedades similares em regiões, através da 

definição de um conjunto de pixels denominados por “sementes”. A partir destes dá-se um 

crescimento de regiões, onde é anexado a cada pixel “semente” outros pixels que possuem 

propriedades idênticas (Antunes 1999). Os pixels “sementes” podem ser definidos de uma 

forma aleatória, determinística ou definidos pelo operador.  

A figura 22 demonstra um exemplo deste procedimento, onde os valores das células na matriz 

representam o niveis de cinza dos pixels. Os pixels semente estão representados pelos pontos 

nas cooredenadas (1,1) e (5,1), conforme a figura 22 (a). Neste caso foi utilizado duas 

sementes que irão resultar em duas regiões: R1 que corresponde à “semente” (1,1) e R2 que 

corresponde à semente (5,1). O atributo P utilizado para agregar um pixel numa das regiões 

irá verificar se a diferença absoluta entre os niveis de cinza desse pixel e o da “semente” é 

menor que um determinado limiar T. Ou seja no caso da figura 22 (b), foi defenido o limiar 

T=4 onde todos os valores iguais ou inferirores a 4 se encontram agregados na região 1 (R2) e 

os restantes na região 2 (R2), figura 22 (c). 
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Figura 22 - Exemplo de como se processa a segmentação por crescimento de regiões 

 

As dificuldades associadas ao crescimento de regiões prendem-se essencialmente com dois 

aspetos: 

 Seleção de “sementes” que representem de uma forma adequada as regiões de 

interesse. 

 Seleção das propriedades mais apropriadas para a inclusão de pontos nas várias 

regiões durante o processo de crescimento. 

 

Os diferentes métodos de segmentação através do crescimento de Regiões são a limiarização 

(thresholding) e a divisão e fusão (region splitting e merging). 

 

a) Limiarização 

 

A limiarização (thresholding), consiste na separação das regiões de uma imagem quando esta 

apresenta duas classes, o fundo e o objeto, utilizando-se o histograma para elaborar essa 

separação (Kolesnikov, 2003). A limiarização produz uma imagem binária ou por outras 

palavras, monocromática à saída, por isso este processo também  se designa por binarização 

(figura 23). A forma mais simples de limiarização, consiste na bipartição do histograma, 

convertendo os pixels que correspondem ao tom de cinza maior ou igual a um determinado 

valor de limiar (T) em brancos e os restantes em pretos, como demonstra seguinte figura 

(Filho & Neto, 1999):  
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Figura 23 - Limiarização de uma imagem monocromática utilizando o limiar T: a) histograma original, 

(b) histograma da imagem binarizada (adaptado de Filho & Neto (1999) 

 

No caso de uma imagem com o fundo e um objeto bem diferenciados (níveis de cinza com 

uma variação bem definida), ter-se-á um histograma com dois cumes separados por um "vale" 

de valores relativamente baixos. 

Segundo Kolesnikov (2003) existem duas abordagens: limiarização global e limiarização 

local. A limiarização global consiste na utilização do mesmo valor de limiar para todos os 

pixels que constituem a imagem. Na prática, devido à possivel não uniformidade do fundo da 

imagem em questão, uma limiarização global originará um resultado insatisfatório. Por outro 

lado será preferivel utilizar um limiar ajustado às propriedades locais da cada área da imagem 

de forma a obter um melhor resultado. Neste caso a imagem é dividida em blocos retangulares 

e cada um deles é processado com um limiar adaptado às suas caracteristicas (adaptative 

threshold), tendo em conta as propriedades estatisticas de cada bloco. 

 

b) Divisão e fusão (region splitting e merging) 

 

Este método consiste em agrupar pixels até que se obtenha regiões sobre as quais exista uma 

homogeneidade. Para isto, são executadas sucessivas divisões e fusões sobre a imagem 

(Antunes, 1999). 
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Este método é normalmente associado a uma estrutura “quad tree” que permite decompor e 

agrupar partes de uma imagem.  

No caso de uma determinada imagem, uma abordagem para segmentá-la consiste em 

subdividir esta imagem em quadrantes cada vez menores (figura 24 a), de maneira que todos 

os pixels numa região partilhem as mesmas características, enquanto regiões adjacentes 

distintas possuam características diferentes. No caso de uma região que não seja composta por 

um conjunto de pixels uniformes, dá-se novamente uma subdivisão em quatro regiões (figura 

24 b). Este processo é repetido tantas vezes, até que todas as regiões sejam uniformes (Quad 

tree). 

Se apenas a divisão (subdivisão) fosse usada, a partição final provavelmente conteria regiões 

adjacentes com propriedades idênticas. Esse problema pode ser resolvido procedendo a uma 

fusão destas regiões numa segunda etapa (figura 24 c). 

O processo de divisão e fusão de regiões pode ser visualizado pelo exemplo na seguinte 

figura: 

 

 

Figura 24 - Da esquerda para a direita: a) Divisão; b) Sub-divisão; c) Fusão e d) Resultado Final. 

(Adaptado de Botelho, 2004) 

c) Bacias (watersheds) 

 

A deteção de bacias pode ser visto como uma combinação entre deteção de bordas (referido 

nas páginas seguintes) e junção de regiões (Erthal, 2008), referido por Saldanha & Freitas 

2009). Estas técnicas baseiam-se no princípio de “inundação de relevos topográficos”, em que 

uma imagem em tons de cinza pode ser vista como sendo formada por vales, que representam 

as regiões mais escuras da imagem, e por montanhas, que representam as porções mais claras 

(Saldanha & Freitas 2009). É possível visualizar a “inundação” de duas maneiras distintas: a 

água vinda de cima ou vinda de baixo, como se o relevo tivesse depressões nos pontos de 

altitude mínima e fosse imerso tal e qual como um lago. À medida que as bacias vão sendo 

inundadas, e quando esta atinge o maior pico no relevo, o processo termina. O resultado da 
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inundação é a separação das regiões que compõem a imagem delimitada pelas linhas 

divisórias das bacias (Roerdink e Meijster, 2000, e Wangenheim, 2009, referido por Saldanha 

& Freitas 2009). 

 

2.8.3.2 Segmentação por contorno 

 

Um contorno é uma mudança brusca do nível de cinza entre duas regiões relativamente 

homogéneas, pode surgir: na forma de uma sequência de pontos, numa linha, num segmento, 

numa curva ou através de uma brusca variação do nível de cinza médio (Antunes, 1999). 

Nem todas as imagens possuem como características este tipo de descontinuidades ou 

bordas
10

, uma vez que a transição de uma região para outra ocorre de uma forma bastante 

subtil, que impossibilita a utilização deste método (Milsztanjn, 2003). 

Segundo Gomes (2001), a segmentação por contornos simula de certa forma o funcionamento 

da visão humana, uma vez que esta deteta as bordas dos objetos, a partir dos quais constrói os 

seus contornos, considerando assim como um objeto a região dentro desse contorno. Este 

autor sugere que a segmentação por contornos deverá ser usada somente quando a 

limiarização não produz um resultado satisfatório, uma vez que a segmentação por contornos 

é computacionalmente mais “pesada” que a limiarização. 

 

a) Deteção de Pontos 

A maneira mais simples de segmentar uma imagem sob forma de contornos, é segmentá-la a 

partir dos seus pontos particulares relevantes, sendo necessário proceder à eliminação do 

ruído da imagem com o intuito de evitar falsas deteções. Estes pontos relevantes pesquisados 

são pontos isolados que deverão conter muita informação e por isso não deverão ser 

deteriorados por um ruído (Antunes, 1999).  

b) Deteção de Bordas 

A deteção de bordas é a abordagem mais comum para a deteção de descontinuidades 

(Gonzales & Woods, 1987, referido por Saldanha & Freitas, 2009) 

                                                 
10

 Vários autores referem-se aos contornos como sendo descontinuidades ou bordas 
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Este método baseia-se em operações de realce e contraste e são utilizadas com a finalidade de 

fornecer contornos finos, mas sem que estes apresentem interrupções. Dessa forma, torna-se 

possível identificar, com um grau elevado de segurança, os objetos de uma imagem (Antunes, 

1999). 

Uma das técnicas de deteção de bordas que tem sido mais utilizada, consiste no 

processamento de uma imagem a partir de um operador de derivada local (Gradiente G (x,y) e 

o Laplaciano L (x,y) ) que permitem ser usados para realçar o contraste ou podem ser 

utilizados na pesquisa de contornos (Facon, 2005). 

 

c) Enlace de Bordas e Deteção de Contornos 

 

As técnicas referidas anteriormente permitem detetar descontinuidades nos níveis de cinza e 

fornecer contornos entre as diferentes regiões. No entanto, é raro o conjunto de pixels traduzir 

contornos completos devido ao ruído, das interrupções do contorno derivado da iluminação 

não uniforme e de outras perturbações, nestes casos, o contorno apresenta-se como um 

conjunto descontínuo. Assim, alguns procedimentos de enlace de bordas são usados 

juntamente com os algoritmos de deteção de contornos para reunir pixels de bordas num 

conjunto significativo de contornos de região (Facon, 2005). 

As técnicas de enlace e deteção de contornos permitem detetar descontinuidades nos tons de 

cinza e fornecer contornos entre as diferentes regiões (Antunes, 1999). 

Alguns dos algoritmos utilizados neste domínio são: Sobel, Prewitt, Nevatia e Babu, Roberts 

e Laplace (Artero, 1999). 

 

d) Perseguição de Contornos 

 

Uma técnica utilizada para enlaçar os pixels de um contorno é através da utilização de uma 

ferramenta que permita definir, através das características do pixel, os que possuam uma 

maior possibilidade de pertencer ao contorno e escolher assim os que sejam mais relevantes 

(Facon, 2005). 

Um algoritmo utilizado para a perseguição de contornos é o algoritmo de Freeman, que 

analisa os oito pontos adjacentes a um ponto previamente definido e que pertence ao 

contorno. A vantagem desta codificação é a de permitir a representação de uma sequência de 
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pontos a partir de oito direções (numeradas de 0 até 7) que correspondem aos eixos verticais, 

horizontais e a dois pontos diagonais. Este processo pode ser otimizado utilizando-se o vetor 

de Freeman que indica a direção onde o último ponto foi encontrado, o que elimina a busca 

em todas as direções (Antunes, 1999). 

O princípio deste algoritmo de perseguição de contornos encontra-se na busca interativa de 

pontos similares do contorno, e cada um desses pontos respeita um determinado critério de 

pertinência do contorno, sendo escolhido da vizinhança do ponto anterior já retido. A 

importância deste algoritmo reside no facto que a busca é otimizada por uma pesquisa regida 

segundo direções preferenciais (figura 25). 

 O critério de pertinência depende unicamente do tipo de imagem processada, mas de uma 

forma geral, este está ligada à noção de nível de cinza. 

 

Figura 25 Pesquisa do contorno a partir do algoritmo de Freeman (Facon, 2005) 

 

2.8.3.2 Segmentação por textura 

 

A textura é uma propriedade importante de uma superfície, que o sistema visual humano 

utiliza para segmentar e classificar objetos. 

Textura é a variação dos valores digitais de uma imagem, causada pela ocorrência de objetos 

menores ao longo de uma região (Jain et al, 1995, referido por Mosar, 2004). Assim, a textura 

é caracterizada pela distribuição espacial de níveis numa vizinhança e não pode ser definida 

por um ponto (Mosar, 2004). 

A segmentação através da textura permite colocar em evidência os motivos da imagem 

considerando as propriedades de regularidade e de repetição (Facon, 2005). A noção de 

textura supõe o seguinte:  

 Que o motivo seja um agrupamento, aleatório ou não, de subconjuntos da imagem; 
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 Que as entidades detetadas sejam uniformes e tenham aproximadamente as mesmas 

dimensões em qualquer parte da imagem; 

 O motivo local seja repetido numa região comparativamente larga em relação ao 

tamanho desse motivo. 

Embora a definição de textura seja fácil de entender, torna-se evidente que a noção 

própria de textura fica mal definida. Alguns pesquisadores consideram que ela pode revestir-

se de um aspeto anárquico e homogéneo tal como a textura de um campo de erva ou de uma 

casca de uma árvore, enquanto outros consideram que ela se reveste mais de um aspeto 

determinístico e estruturado tal como a textura de um tecido ou de um muro, etc (Antunes, 

1999). 

Existem essencialmente 3 métodos principais para segmentar uma imagem pela 

textura, a saber:  

 Técnicas estatísticas que permitem caracterizarem uma textura do tipo suave, 

irregular, granulado, etc.  

 Técnicas estruturais, permitem tratar da disposição das primitivas numa imagem, por 

exemplo, textura baseada sobre linhas paralelas dispostas regularmente.  

 Técnicas espectrais, neste âmbito é utlizado o filtro de Fourier e permitem detetar a 

direção das texturas numa imagem, através da identificação de picos elevados no 

espectro que permite obter a direção principal das texturas. 

2.9 Morfologia Matemática 
 

Tal e qual como na biologia em que a morfologia diz respeito à estrutura dos animais e 

plantas, a morfologia matemática desenvolvida por Matheron e Serra em 1964, diz respeito ao 

estudo da estrutura geométrica das entidades numa imagem (Ishikawa et al 2010). 

Soille (2007) define a morfologia matemática como sendo uma teoria para análise das 

estruturas espaciais. Esta é designada de morfologia, porque consiste na análise da forma e 

estrutura dos objetos e é designada de matemática no sentido em que a análise se baseia na 

teoria de conjunto, integrais geométricas e álgebra boleana.   

Goutsias e Heijmans (2000, referido por Ishikawa, et al 2010) citam que a morfologia 

matemática consiste em analisar a forma dos objetos através de um modelo geométrico que se 

domina por elemento estruturante. 
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2.9.1 Elemento estruturante 

 

Facon (1996, referido por Alberti & Silva, 2009) define o elemento estruturante como um 

conjunto completamente definido e conhecido (forma e tamanho), o qual é comparado, a 

partir de uma transformação ao conjunto desconhecido da imagem. O resultado desta 

transformação permite avaliar o conjunto desconhecido. Este elemento é a chave para o êxito 

das operações, desde que seja escolhido de uma forma adequada. A seleção de um elemento 

estruturante depende das formas geométricas do objeto a ser extraído na imagem. Elementos 

estruturantes maiores preservam características maiores enquanto elementos menores 

preservam detalhes menores na imagem. 

Na figura 26 pode-se visualizar alguns exemplos de elementos estruturantes. 

 

Figura 26 - Exemplos de formas de elementos estruturantes (Adaptado de Soille, 2007). 

 

A morfologia pode ser aplicada em várias áreas do processamento e análise de imagens com 

objetivos tão díspares, tais como o de realçar imagens, segmentação, esqueletização, 

afinamento, deteção de bordas, filtragem, etc (Filho & Neto 1999). 

As operações morfológicas produzem modificações das formas presentes numa imagem, 

sendo estas formas os diferentes elementos que compõem a imagem. Na sua conceção básica, 

estas operações aplicam-se em imagens binárias
11

 (estas imagens poderão ser resultantes do 

processo de segmentação), que contem dois valores: um valor que representa os elementos da 

imagem e outro valor que corresponde ao fundo da imagem (Olaya, 2011). 

                                                 
11

 Imagens a preto e branco 
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Figura 27 - Exemplo de uma imagem binária. A grelha corresponde às divisórias entre os pixels 

correspondentes ao fundo (adaptado de Olaya 2011). 

O princípio básico da morfologia reside na extração das informações relativas à geometria e à 

topologia de um conjunto desconhecido (uma imagem), pela transformação através de outro 

conjunto completamente definido o qual se chama de elemento estruturante (Filho & Neto 

1999). 

Os algoritmos morfológicos, permitem a esqueletização de uma região, nas etapas de pré- ou 

pós-processamento, tais como o afinamento ou esqueletização (thinning), preenchimento de 

regiões (region filling), espessamento (thickening) e poda (pruning) (Filho & Neto 1999). 

Estes processos facilitam o processo de vetorização (Olaya, 2011). 

 

2.9.2 Erosão e dilatação 

 

As operações morfológicas mais básicas e principais são a erosão e a dilatação (figura 28). 

Através da observação da figura 28 é possível verificar graficamente que o processo de erosão 

tal e qual o nome indica, reduz o tamanho das formas, ao passo que o processo dilatação 

engrossa as formas. 

 

Figura 28 - Resultado das operações de erosão (a) e de dilatação (b) (adaptado de Olaya, 2011). 
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Na prática, em ambos os casos, parte-se de uma imagem binária de um núcleo que é uma 

matriz (elemento estruturante) de pequeno tamanho e por isso mais simples, que poderá ser de 

3x3 pixels, como representado na seguinte figura: 

 

Figura 29 Matriz de 3X3 como elemento estruturante 

 

No caso da erosão, a matriz é deslocada por todos os pixels dos elementos, os quais se 

pretendem erodir. Quando a matriz está centrada num pixel concreto e todos os pixels 

circundantes na imagem coincidem com os valores da matriz, então o pixel mantém o seu 

valor de 1 que corresponde ao pixel do elemento na imagem. Caso contrário, passa a ter o 

valor zero, o que corresponde ao pixel de fundo. Deste modo, só se mantem com valor 1, os 

pixels que estão completamente rodeados de outros pixels também de valor 1 e os restantes 

assumem o valor 0, ou seja, passam a fazer parte do fundo. O efeito de erosão pode ser maior 

caso se utilize uma matriz de 5x5 por exemplo. 

 

Figura 30 - Erosão a partir de um elemento cruz (adaptado Ishikawa et al, 2010) 

De uma forma geral, a erosão binária apresenta os seguintes efeitos nos seus resultados 

(Ishikawa, et al 2010): diminuição de partículas; eliminação dos grãos de tamanho inferior ao 

tamanho do elemento estruturante; aumento dos buracos e separação de grãos próximos. 

 

No caso da dilatação utiliza-se o mesmo elemento estrutural, no entanto, o critério é distinto. 

Desta forma, é necessário uma completa coincidência entre a imagem e o elemento estrutural, 

tal como no processo de erosão, apenas se exige que pelo menos um dos pixels seja 

coincidente. Assim, com a matriz utilizada, sempre que um pixel se encontra em contacto 
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com algum pixel do objeto, este passa a formar parte deste e com isso se dá o processo de 

crescimento (figura 31). 

 

Figura 31- Dilatação a partir do elemento em forma de cruz (adaptado Ishikawa et al, 2010). 

A aplicação desse operador produz os seguintes efeitos visuais na imagem (FACON, 1996): 

aumenta os objetos da imagem; preenche pequenos buracos e conecta objetos próximos.   

 

2.9.3 Abertura e encerramento 

 

Combinando as operações de erosão e dilatação, definem-se outras novas possíveis operações 

como a abertura e encerramento (Ishikawa et al., 2010). 

No caso da abertura (opening), esta consiste em proceder a uma erosão seguida de uma 

dilatação, utilizando o mesmo elemento estruturante (figura 32). Como resultado obtém-se a 

suavização dos contornos bem como a eliminação dos pixels isolados (Olaya, 2011).  

A aplicação de uma operação de encerramento preenche os espaços vazios e as cavidades de 

objetos que são menores em tamanho do que o elemento estrutural; permite eliminar os 

padrões claros menores que o tamanho do elemento estruturante e a conservação de padrões 

escuros distantes (Ishikawa et al., 2010). 

 

Figura 32 - Exemplo de aplicação de um processo de abertura, utilizando o elemento estruturante da 

figura 29 (adaptado de Brügelmann, 1996) 

Por sua vez, o encerramento (closing) também utiliza operações de erosão e dilatação, só que 

de uma forma inversa. Em primeiro lugar aplica-se a dilatação e posteriormente a erosão, 

utilizando o mesmo elemento estruturante. 

O encerramento permite: a separação de padrões escuros próximos; preenchimento de buracos 

no interior dos elementos da imagem com tamanho inferior ao elemento estruturante; 
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conservação dos padrões claros distantes; e conexão dos padrões claros próximos (Ishikawa et 

al., 2010). 

 

Figura 33 - Exemplo de aplicação de um processo de encerramento, utilizando o elemento estruturante da 

figura 29 (adaptado de Brügelmann, 1996) 

 

Ao escolher cuidadosamente o tamanho e a forma do elemento estruturante é possível obter 

filtros morfológicos para remover feições nas imagens de acordo com o seu tamanho, 

orientação ou forma (Ishikawa et al., 2010). 

Na figura seguinte poder-se-á ver um exemplo prático destas operações: 

 

Figura - 34 a) Imagem original com objeto linear desconectado; b) objeto conectado através da operação 

de encerramento; c) Esqueleto do objeto 

 

Na figura 34 a) está representado uma estrutura linear que corresponde a uma estrada, que se 

encontra “quebrada”, resultante do processo de digitalização e binarização (poderão existir 

outras razões) o que levou à perda de alguns pixels. 

A operação de encerramento permitiu estabelecer a continuidade da linha através do 

encerramento dos buracos existente entre os dois elementos, tornando-se num único elemento 

(figura 34 b). No entanto, esta operação resulta numa dilatação do objeto como se pode 

verificar na figura 34 b), esta situação corrige-se através da operação morfológica designada 

por esqueletização (figura 34 c) que em seguida será abordada. 

 

2.9.4 Esqueletização 

 

A esqueletização, também designada de eixo médio, consiste na redução de um objeto de uma 

imagem binária até a um conjunto mínimo de pixels que preservem a forma e as propriedades 
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topológicas do objeto original. Um conjunto de um único pixel de largura, constitui a 

estrutura mínima que se pode obter e que constitui o objeto (Olaya, 2011). 

A aplicação da esqueletização é muito utilizada na análise de formas, reconhecimento de 

padrões e para reduzir a espessura dos objetos para uma linha com 1 pixel (Soille, 2007). 

A obtenção deste esqueleto é de uma grande utilidade, uma vez que permite obter um objeto 

de máxima simplicidade, o que facilita em boa parte as operações que se venham a realizar 

posteriormente, tais como a conversão para a vetorial. 

Este processo não é mais que um processo de erosão repetido o número de vezes até se obter 

uma estrutura que tenha um pixel de largura (Olaya, 2011). 

É ainda de acrescentar que este processo é especialmente útil quando se pretende vetorizar 

elementos lineares tais como eixos de via, linhas isométricas, etc. 

 

2.10 Pós-Processamento 
 

O Principal objetivo nesta fase, após a vetorização, é a análise e a interpretação da informação 

vetorizada (Kolesnikov, 2003): 

a) Remoção de ruído da informação vetorizada; 

b) Reconhecimento de objetos; 

c) Recuperação de entidades que foram convertidas incorretamente ou que não 

chegaram a ser digitalizadas através da vetorização manual. 

 

Uma preparação adequada nas fases de digitalização e processamento da imagem a vetorizar, 

bem como um bom estado de conservação do mapa de base antes da digitalização, vai 

traduzir-se num ganho de tempo e qualidade no resultado final (United Nations, 2000). 

O objetivo da conversão de informação geográfica do analógico para o formato digital é o de 

reproduzir uma representação precisa dos dados do mapa original, e isto significa que as 

feições representadas devam ter uma correspondência na base de dados. Do mesmo modo, 

não deverá haver informação duplicada (linhas, pontos ou polígonos duplicados), o que se 

traduzirá num aumento do tamanho da base de dados e, consequentemente, tornará o seu 

acesso mais lento e aumentará a necessidade de processamento por parte do computador 

(United Nations, 2000).  
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2.10.1 Erros de digitalização 

 

Existe uma diversidade de erros que ocorrem durante a digitalização, sobretudo quando esta é 

feita manualmente, como se pode ver na seguinte figura: 

 

Figura 35 - Alguns dos erros mais comuns na digitalização (United Nations, 2000) 

Alguns dos erros mais comuns, segundo Pina e Santos (2000), são: 

 Surgimento de pequenos polígonos (slivers) entre polígonos vizinhos; 

 Linhas que não atingem o ponto de cruzamento (undershoot); 

 Linhas que ultrapassam o ponto de cruzamento (overshoot); 

 Ausência de feições, devido a falhas na digitalização; 

 Digitalização duplicada de feições (line digitized twice); 

Estes erros poderão ser evitados na sua maior parte, utilizando opção de tolerância (snapping) 

existente na maioria dos softwares SIG, isto é, para que o operador ao definir uma 

determinada tolerância, como por exemplo 1mm, faça com que todas as extremidades de uma 

linha que estejam abaixo desse valor se unam. Os segmentos de linha desconectados ou em 

falta precisam de ser manualmente unidos. Isto acontece, por exemplo, quando um curso que 

corresponde a uma estrada cruza uma linha que representa um a linha de água. Assim torna-se 

necessário fazer a ligação das duas feições correspondentes. 

A correção manual de erros após digitalização e a comparação cuidadosa do original e do 

mapa digitalizado, continua a ser uma componente necessária no processo de conversão de 

dados (United Nations, 2000). 
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2.10.2 Construção de topologia 

 

No âmbito dos SIG, a topologia é um conjunto de regras e comportamentos que estipulam 

como os pontos, as linhas e os polígonos partilham geometrias coincidentes, sendo utilizada 

com o intuito de assegurar a integridades dos dados, permitindo a aplicação de algumas 

funções de análise espacial (Pina e Neto, 2000). 

A topologia descreve as relações espaciais entre as feições que estão conectadas ou adjacentes 

(United Nations, 2000). 

O modelo de dados topológicos representa os objetos espaciais, através de um grafo (figura 

36) composto por nós e arcos: 

 

Figura 36 - Representação de um grafo 

Os modelos de dados que não possuem uma topologia associada são chamados de spaghetti 

(Matos, 2008).  

Segundo Matos (2008) a construção da topologia de um mapa digital é importante aquando da 

edição. Esta permite definir regras de integridade dos dados, tais como: 

 Entre parcelas de terreno não poderão existir “buracos”; 

 Parcelas de terreno não podem estar sobrepostas; 

 As estradas deverão estar ligadas entre si; 

Desta forma conclui-se que a estruturação de uma base de dados SIG, do ponto de vista da 

topologia, envolve a identificação das relações espaciais e a sua descrição na base de dados. O 

armazenamento da informação topológica facilita a análise da informação (United Nations, 

2000). 
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3. Metodologia 
 

3.1 Esquema metodológico 
 

O esquema patente na figura 37 sintetiza as principais etapas (retângulos) e sub-etapas 

(hexágonos), necessárias para a execução de um processo de conversão entre a informação 

disponível em papel (entrada) até a sua conversão para o formato vetorial (saída). 

 

Figura 37 - Esquema metodológico seguido para a vetorização dos PMOT 

  

3.2  Software utilizado 
 

Nos tempos que correm, sob o argumento da crise económica que Portugal atravessa, regista-

se sucessivos cortes no orçamento dos Municípios, o que por sua vez, tem resultado numa 

restrição das verbas destinadas à aquisição de meios e serviços, nos quais a compra de 

software se inclui. Além disso, as licenças para o seu uso, e no caso concreto dos SIG, podem 

ascender às centenas ou até a alguns milhares de euros, constituindo um obstáculo à sua 

aquisição/renovação. É neste contexto que o software livre (open source) se poderá afirmar, 

não só como uma alternativa gratuita, mas também, como uma opção viável, dado que existe 

hoje em dia, uma panóplia de software com recursos quase tão completos e eficazes como as 

opções pagas. 
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3.2.1 Softwares Livres - Open Source 

 

Segundo o projeto GNU (http://www.gnu.org), o software designado de livre, é aquele cuja 

licença de utilização, de uma forma geral, permite que os utilizadores executem, copiem, 

distribuam, alterem e melhorem o software original. Este conceito é totalmente o oposto do 

software proprietário que é regido por licenças muito restritivas. 

Desta forma, o software é livre se os utilizadores possuírem as quatro liberdades essenciais no 

uso do software: 

 A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (académico, 

comercial, etc). 

 A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo às suas necessidades. 

(Isto significa que o acesso ao código-fonte é um pré-requisito). 

 A liberdade de redistribuir cópias de modo a que se possa beneficiar os outros 

possíveis utilizadores. 

 A liberdade de distribuir cópias das suas versões modificadas a outros utilizadores.  

 

Neste contexto, os softwares livres assumem-se hoje em dia como alternativas 

computacionais, não só no âmbito dos Sistemas de Informação Geográfica, mas também 

noutras áreas as quais requerem a utilização de um computador.  

Estes têm em comum, uma redução da relação custo/benefício, na execução de atividades que 

envolvem utilização de recursos computacionais. No caso dos SIG, existe uma diversidade 

crescente de vários sistemas de informações geográficas com diversas funcionalidades e 

aplicações, tais como SIGs desktop, bibliotecas geospaciais, web SIGs, etc 

(http://fossgisbrasil.com.br/). 

Na figura 38 pode-se visualizar de uma forma sintética, as principais vantagens do software 

livre em relação ao software proprietário. Conclui-se que os custos com o hardware são 

equivalentes, e o custos da formação do pessoal  técnico (peopleware) são cerca de 30% mais 

reduzidos, em relação ao custos com formação relacionada com o software proprietário. Não 

obstante, a grande vantagem advém do facto de o software livre ter um custo de aquisição 

nulo, contrariamente ao software proprietário, cujo o maior peso em termos de custo em 

relação as restantes variáveis, diz respeito à sua aquisição. Ao enveredar pela aquisição de 

software livre, as verbas poupadas nos custos de licenças, poderão ser direcionadas para a 

http://www.gnu.org/
http://fossgisbrasil.com.br/
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compra de melhor hardware, fonte de dados ou formação e preparação dos técnicos, 

conforme é veiculado na edição nº1, de Março de 2011, da Revista FOSSGIS Brasil. 

 

 

Figura 38 - Comparação aproximada de custos entre software proprietário e livre 

(http://fossgisbrasil.com.br/) 

 

3.2.2 Software 

 

Nos próximos pontos serão evidenciadas algumas informações sobre os softwares utilizados 

na metodologia. Todo este software é de distribuição gratuita, cumprindo assim com uma das 

premissas fundamentais para a sua a escolha. 

Grass 

O GRASS é o acrónimo de Geographic Resources Analysis Support System e é um projeto do 

Open Source Geospatial Foundation (http://www.osgeo.org/). 

É um software Desktop SIG modular
12

 com bastantes recursos, sendo operado tanto em linha 

de comandos como através de um interface gráfico. Este software possui funcionalidades ao 

nível da georreferenciação, visualização e análise de dados geográficos, processamento de 

imagem, gráficos e produção de mapas e modelagem espacial. É atualmente utilizado para 

fins académicos, comerciais, por agências governamentais e em empresas de consultoria 

ambiental (http://grass.fbk.eu/). 

Fiji 

O Fiji é um pacote de processamento de imagem, que se distingue do software Image J por 

ser uma versão mais extensa deste, no que diz respeito aos plugins disponibilizados. Este 

software foi inicialmente desenvolvido para aplicação na área das neurociências, no entanto, 

ao longo do desenvolvimento das suas potencialidades, foi ganhando relevância para a sua 

aplicação em diversas áreas, tais como biologia celular, parasitologia genética, ciências da 

vida e de materiais. Possui ferramentas para a visualização em 3D, segmentação, visualização 

e processamento de imagens digitais (http://fiji.sc). 

                                                 
12

 Cada módulo tem uma funcionalidade específica e só é executado quando solicitado, de forma a tornar 

eficiente o uso da capacidade de processamento disponível. 

http://fossgisbrasil.com.br/
http://www.osgeo.org/
http://grass.fbk.eu/
http://fiji.sc/
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Gimp 

Segundo o site oficial, o GIMP é um acrónimo para “GNU Image Manipulation Program” e é 

distribuído de uma forma inteiramente gratuita. Este software possui ferramentas para retoque 

de imagem, desenho, redimensionamento, recorte, fotomontagens, conversão entre formatos 

de imagem.  

Este software poderá ser comparado, em termos de funcionamento e funcionalidades, com o 

programa comercial “Photoshop”. Além disso, este software é extensível quanto às suas 

funcionalidades, através de plugins gratuitos que podem ser descarregados da internet 

(www.gimp.org). 

Mirone 

O Mirone é um software baseada em MATLAB, desenvolvido pelo português Joaquim Luís. 

O seu principal objetivo é proporcionar aos utilizadores uma interface gráfica fácil de usar, 

para a manipulação de informação raster georreferenciada, disponibilizando uma ampla gama 

de ferramentas dedicadas às ciências da terra, nomeadamente no campo da geologia.  

Possui capacidades no processamento de imagem, ferramentas para medição (comprimento, 

área, azimutes), digitalização, operações morfológicas, segmentação, etc 

(http://w3.ualg.pt/~jluis/mirone/index.html). 

Quantum GIS 

O Quantum GIS, também conhecido por QGIS, é um software SIG desktop com suporte para 

diversos formatos de dados raster (TIFF, ArcInfo, raster GRASS, etc.) e vetoriais (Shapefile 

ESRI, PosGIS, Mapinfo, Grass, etc) com uma interface bastante intuitiva, similar ao ArcView 

3.2, (Grohmann 2008). Possui uma diversidade de funcionalidades, entre as quais se podem 

destacar: integração GRASS, ferramentas de digitalização e análise espacial, criação de 

layouts, conversão de formatos, etc. Além disso, possui atualmente uma vasta lista de plugins 

e uma comunidade de utilizadores e desenvolvedores muito dinâmicos e ativos, o que facilita 

a rápida resolução de problemas e de desenvolvimento da aplicação (http://www.qgis.org/) 

 

3.3 Tarefas desenvolvidas 
 

3.3.1 Digitalização 

 

A digitalização das plantas dos PMOT, foram realizadas num scanner Contex SD4430 

pertencente ao Arquivo Municipal. É um scanner de alimentação, desenvolvido para a 

http://www.gimp.org/
http://w3.ualg.pt/~jluis/mirone/index.html
http://www.qgis.org/
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digitalização de documentos técnicos em grandes formatos a preto e branco ou a cores. Possui 

uma largura de digitalização de 1118mm, uma resolução ótica de 1200 dpi e uma resolução 

máxima de 9600 DPI interpolados. No que diz respeito à precisão de digitalização, esta ronda 

os 0.1%, tornando-o assim um equipamento apropriado para aquisição de informação SIG 

(http://www.contex.com/). 

O software utilizado para a digitalização foi o Nextimage, (pacote de software que acompanha 

o scanner) que permite gravar as imagens obtidas em diversos formatos, com e sem 

compressão, possuindo também um conjunto de opções e filtros de melhoramento de imagens 

como o “adaptive threshold”, “sharpen” e “smoothing”. Nenhum destes filtros foram 

utilizados, uma vez que se optou por um ajuste a posteriori e com recurso a outros softwares 

mais poderosos do ponto de vista do processamento de imagens. 

Tendo em conta que as plantas digitalizadas terão duas finalidades: disponibilização no 

formato raster no portal da Câmara Municipal para o público em geral e para a vetorização, 

cada planta foi digitalizada duas vezes mas com configurações diferentes. No primeiro caso, 

optou-se pela digitalização numa resolução de 100 DPI, o que é suficiente para a visualização 

da informação no ecrã, se tivermos em conta que a resolução tida como referência para a 

visualização em ecrã é de 72 DPI. Além disso, a imagem foi armazenada no formato JPEG, 

que já possui compressão, uma vez que se pretende, dado às limitações de largura de banda 

através do acesso de internet, um ficheiro que seja o mais compacto possível, mas sem perder 

demasiado detalhe na informação. De forma a estabelecer uma comparação, a planta de 

síntese do Plano de Pormenor da Zona entre Esposende e Marinhas, digitalizada com estas 

configurações tem um tamanho de 8,12 mega bites, ao passo que a mesma imagem 

digitalizada com uma resolução de 300 DPI no formato TIFF ocupa 189 mega bites. 

As plantas foram também digitalizadas a 300 DPI, tendo em vista a sua conversão para o 

formato vetorial. Como foi referido no ponto 2.3.2, no âmbito dos SIG é recomendável 

efetuar uma digitalização de pelo menos 300 DPI de forma preservar as feições dos objetos e 

manter um nível aceitável de precisão geométrica. O formato de saída escolhido foi o TIFF, 

uma vez que este não aplica nenhum algoritmo de compressão, o que permite manter a 

qualidade das imagens. 

Por motivos logísticos, não foi possível colocar as plantas abertas durante alguns dias e com 

uma placa em cima das mesmas, para que, ao fazer pressão sobre elas, isso permitisse alisar 

as dobras existentes no papel que resultaram do seu armazenamento inadequado. Esta 

situação dificultou o alinhamento da planta com a linha de referência do scanner (corresponde 

http://www.contex.com/
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às linhas pretas verticais da entrada do papel do scanner, como demonstra a seguinte 

imagem), uma vez que o papel ao ser puxado pelo scanner iria deslocar-se ao longo da 

digitalização. 

 

Figura 39 - Pormenor de um scanner similar, ao utilizado para a digitalização dos PMOT 

  

Esta situação foi minimizada ao segurar na extremidade oposta da planta a medida que esta ia 

sendo puxada pelo scanner, mantendo a tensão no papel para que este ficasse com as dobras 

menos evidentes. 

3.3.2 Pré-processamento 

 

Após a digitalização das plantas pertencentes a cada um dos PMOT, foi selecionado a Planta 

de Síntese do Plano de Pormenor de Urbanização da Zona Situada entre Esposende e Cepães, 

à escala de 1/1000 por ser um exemplar representativo ao nível das características dos 

polígonos, áreas com trama, diversidade das feições, entre outros, como base do 

desenvolvimento da presente metodologia.   

Nesta etapa recorreu-se ao software livre GIMP, que permitiu proceder às adaptações 

necessárias, com o intuito de melhorar a qualidade da imagem para as etapas posteriores, 

facilitando a interpretação e o processamento de reconhecimento e de extração de feições. 

 

3.3.2.1 Recorte da área de estudo 

 

A imagem referente à planta que servirá de base a esta metodologia possui uma resolução 

12360x17391 DPI e ocupa 189 MB de espaço. Quanto maior for o documento digital, maior 
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será o tempo de processamento, assim, foi selecionado através da ferramenta de recorte do 

GIMP, uma área representativa da planta (figura 40) e guardou-se a imagem preservando a 

sua resolução original de 300 DPI, a profundidade de 8 bits e o formato de armazenamento 

TIFF. Esta imagem passou a ter uma resolução de 4625x3030 e 13,3 MB de tamanho, o que 

facilitará a aplicação dos processos seguintes, comparativamente com a imagem original.  

 

 

Figura 40 - Excerto da planta de síntese sobre a qual será aplicada a metodologia de vetorização 

 

 3.3.2.2 Eliminação da informação marginal 

 

O próximo passo consistiu na eliminação da informação marginal, ou seja, toda a informação 

que não se pretende vetorizar: legendas, título, rosa-dos-ventos, margens, notas de rodapé, etc. 

Dado que foi extraído um excerto da planta original, a maior parte dessa informação foi 

eliminada. No entanto, na observação da figura 40 pode-se verificar a existência de círculos 

numerados que correspondem a infraestruturas existentes ou propostas (consultar legenda nos 

anexos). Estes podem ser apagados após a vetorização, mas é recomendável eliminar desde já 

os elementos sem interesse. Poder-se-á utilizar a ferramenta “apagar” que se assemelha ao 

efeito de uma borracha, não obstante a ferramenta que se demonstrou mais prática para esta 

ação, foi a ferramenta de “seleção livre”, que permite desenhar uma área em torno do objeto a 

apagar e pressionando a tecla “delete” apaga tudo o que nela estiver contido. 
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Nesta fase poder-se-ia também retocar algumas feições, como é caso de algumas linhas 

esbatidas ou cortadas por outros elementos sobrepostos, recorrendo às diversas ferramentas de 

desenho do GIMP. Partindo do princípio, que será necessário fazer um ajuste da informação 

convertida para o formato vetorial (retoque ou eliminação de feições, definição de atributos, 

etc) decidiu-se deixar esta tarefa para a fase do pós-processamento. 

 

3.3.2.3 Ajuste do contraste 

 

Com intuito de realçar a imagem foi aplicado um ajuste de contraste utilizando a ferramenta 

“Níveis” do GIMP. Utilizou-se a configuração “automática” que permitiu um resultado 

satisfatório no realce da imagem. Através da observação do histograma da figura 41, a opção 

“automática” definiu os valores para os seguintes parâmetros: valor 67 para os tons escuros; o 

valor 1 para os meios-tons e o valor 244 para os tons claros. 

 

Figura 41 - Excerto da janela da ferramenta “Níveis” do GIMP 

Para que uma imagem seja bem equilibrada ao nível do contraste, é necessário que os níveis 

(tons) sejam distribuídos ao longo de todo o espectro. A figura 42 apresenta o histograma da 

imagem já ajustada no que toca ao seu contraste. 

 

Figura 42 - Aspeto do histograma após a aplicação da ferramenta “Níveis” 
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3.3.2.4 Remoção do ruído 

 

Uma imagem raster obtida através de scanner apresenta normalmente um quantidade elevada 

de ruído (um pixel ou conjunto destes dispersos pela imagem e que não representam uma 

feição ou objeto). Assim, a próxima tarefa consistiu na redução de ruído. Existe um conjunto 

de filtros, os quais se podem utilizar para este tipo de operação, tais como o ajuste do brilho 

(brightness) da imagem, filtros morfológicos, filtro Gaussiano.  

Para a redução de ruído, a escolha recaiu sobre o filtro Gaussiano, que permite suavizar as 

áreas na fotografia que se encontram abaixo de um determinado limiar. Este filtro realiza uma 

seleção baseada em pequenas regiões da imagem e determina o nível de detalhe dentro dessa 

região (Ghircoias & Brad, 2011). No entanto, a aplicação deste filtro localmente resultará na 

remoção do ruido do tipo “sal e pimenta”, mas em contrapartida, poderá afetar os contornos 

das feições, que é contrário ao que se pretende. 

Segundo Ghircoias & Brad (2011), a solução passa pela aplicação de um filtro gaussiano 

seletivo, com o intuito de preservar as feições, não obstante, este filtro não assegurará a 

remoção de todo o ruído. Com recurso ao GIMP, o filtro que nos permite proceder a este tipo 

de operação é: “Suavização Gaussiana Seletiva”. 

Este filtro possui dois parâmetros: 

 Raio da suavização: permite selecionar o número máximo de pixels que serão 

considerados para a suavização. Quanto maior o valor, maior será o número de pixels 

incluídos na análise. 

 Variação máxima: permite definir o nível de detalhe que será suavizado. Valores 

elevados resultarão numa maior suavização dos pixels dentro do raio de suavização 

definido. 

   

a) b) c) 
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Figura 43 - Exemplos da utilização de filtros gaussianos: a) imagem original; b)filtro gaussiano; c) filtro 

gaussiano seletivo 

 

Na figura da 43 podemos ver em a) um polígono que corresponde a uma habitação extraído da 

planta de síntese do PMOT sem processamento. Na figura 43 b) foi aplicado um filtro 

gaussiano local (no GIMP é designado de “Suavização Gaussiana”) com um raio de 6 pixels e 

na figura 43 c) foi aplicado um filtro Gaussiano seletivo (designado no GIMP de “Suavização 

Gaussiana Seletiva”) com um raio de suavização de 10 pixels e uma variação máxima de 60 

pixels. 

Comparando a imagem 43 b) com a imagem 43 c), torna-se evidente que os melhores 

resultados obtidos, foram nesta última, porque permitiu tornar a imagem mais homogénea e 

reduzir o ruido de fundo, ao passo que na figura 43 b) apesar de ter sido possível eliminar o 

ruido do tipo “sal e pimenta”, apresenta o grande inconveniente de esbater as bordas do 

polígono, o que dificultará a extração de feições pelos métodos consequentes a aplicar. 

Tendo em conta o exposto, foi aplicado a toda a imagem o filtro “Suavização Gaussiana 

Seletiva” com um raio de suavização de 6 pixels e uma variação máxima de 60 pixels. 

 

3.3.3 Segmentação 

 

A segmentação permite subdividir a imagem nas diversas partes ou objetos constituintes Por 

isso, é importante a escolha de um algoritmo de segmentação que seja o mais adequado, tendo 

em conta os objetivos: segmentação de limites (bordas) ou regiões (Gato et al., 2001). 

Para a elaboração da segmentação, recorreu-se a dois softwares open source, GIMP e FIJI, 

afim, de se experimentar alguns dos algoritmos de segmentação disponíveis. Foram 

elaboradas várias experiências tendo em vista a escolha do que tivesse os melhores resultados 

na segmentação das feições da planta de síntese, em estudo. A seguinte tabela demonstra, de 

uma forma sintetizada, as conclusões retiradas na aplicação dos algoritmos disponíveis nos 

softwares referidos. Esta refere qual o tipo de segmentação em causa: região ou contorno, o 

software utilizado, as suas vantagens e desvantagens. Foi atribuído um resultado que varia 

entre 1 a 5 estrelas, em que uma estrela representa um mau resultado e cinco estrelas 

representa um ótimo resultado. Esta classificação foi atribuída tendo em conta os seguintes 

fatores: facilidade de uso, resultados visuais da segmentação da imagem comparativamente 

com os outros “segmentadores” testados e as suas vantagens e desvantagens. 
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Algoritmo Tipo Software Vantagens e Desvantagens Resultado 

Limiarização Região GIMP 

Vantagens: Facilidade de uso; reduzido 

processamento. 

Desvantagens: as feições com pixels mais claros, 

abaixo do limiar definido são eliminadas. 

**** 

Statical 

Region 

Merging 

Região Fiji 

Vantagens: Facilidade de uso; bons resultados na 

criação de regiões de interesse e descriminação de 

feições. 

Desvantagens: dificuldade na deteção de linhas 

mais esbatidas. 

***** 

Adaptive 

Edge 

Detection 

Contorno GIMP 

Vantagens: Bons resultados na deteção de bordas; 

facilidade de uso devido a ser um método 

automático; pouco sensível ao ruído. 

Desvantagens: não permite ajustes pelo operador. 

***** 

Sobel 

Contorno 

 

GIMP 

 

Vantagens: pode-se referir que são eficazes na 

deteção dos contornos mais salientes na imagem 

original. 

Desvantagens: são bastante sensíveis ao ruído, e as 

imagens resultantes apresentam no seu fundo uma 

textura indesejável para o fim que se pretende.  

*** 

Prewitt 

Gradiente 

Roberts 

Diferencial 

Laplace Contorno GIMP 

Desvantagens: as feições não são representadas 

linearmente mas através de vários pontos, o que 

elimina um aspeto importante na representação 

destas: a continuidade. 

* 

Diferenciaçã

o Gaussiana 
Contorno GIMP 

Vantagens: resultados satisfatórios na 

representação das feições e pouco sensível ao ruido. 

Desvantagens: Dificuldade no seu manuseamento. 

**** 

Graph Cut  Fiji 

Vantagens: facilidade de uso; resultados 

satisfatórios; ótimo para a deteção de feições de 

maiores dimensões. 

Desvantagens: dificuldade na deteção de linhas de 

espessura reduzida (< 4 pixels de largura); 

arredondamento das arestas dos polígonos (a partir 

do valor q=40). 

**** 

Tabela 7 - Algoritmos de segmentação experimentados e respetiva avaliação
13

 

                                                 
13

 As amostras das imagens resultantes das diferentes técnicas de segmentação estão disponíveis nos anexos 
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Através da observação da tabela 7 conclui-se que os algoritmos que melhores resultados 

obtiveram foram: o “Adaptive Edge Detection” e o “Statical Region Merging”. 

O “Adaptive Edge Detection” foi adaptado e introduzido no GIMP sobre a forma de um plug-

in
14

 por Parnham (2006). Este refere que o algoritmo foi desenvolvido pelo Prof. John 

Robison da University of York e que aplica um conjunto de ações encadeadas que vão desde a 

suavização das arestas, à dilatação e esqueletização. 

A sua implementação é muito simples, tendo duas opções: ajuste manual do “threshold” e a 

opção “Automatic threshold”. Esta última opção foi a que permitiu obter melhores resultados 

e funciona de uma forma completamente automática. 

Segundo o site oficial do software Fiji (www.fiji.sc), o “Statistical Region Merging” é um 

algoritmo robusto de segmentação de imagens em regiões com intensidade ou cores similares. 

Este algoritmo inicia o processo com uma região atribuída a cada pixel, e depois aplica um 

teste estatístico nas regiões vizinhas (em ordem crescente de diferenças de intensidade), se as 

intensidades médias são suficientemente semelhantes, estas são agregadas numa região. Este 

plug-in funciona apenas para imagens na escala de cinzentos e a sua utilização é bastante 

simples uma vez que é apenas necessário definir o valor Q, que corresponde ao número de 

regiões, nas quais se pretende segmentar a imagem. 

   

a) b) c) 

Figura 44 - Segmentação: a) imagem original; b) Adaptive edge detection; c) Statistical Region Merging 

Na figura 44, está representado a imagem antes de ser segmentada. A figura 44 b) resulta da 

segmentação por contorno, a figura 44 c) resulta da segmentação por crescimento de regiões. 

Na presente metodologia serão utilizados os resultados obtidos através dos dois 

segmentadores referidos anteriormente, com o objetivo de verificar, após a vetorização qual 

das opções será a mais viável. 

                                                 
14

 É um programa que pode anexar-se a outro para aumentar as suas funcionalidades 

http://www.fiji.sc/
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3.3.4 Refinamento 

 

Nesta fase procedeu-se à filtragem dos objetos segmentados através de um método designado 

de morfologia matemática. Como foi visto no capítulo 2, a morfologia matemática permite 

alcançar diversos fins tais como: realce da imagem, esqueletização, filtragem do ruído, entre 

outros. 

Para a aplicação de operações de morfologia matemática recorreu-se ao módulo “Image 

morphology” do software Mirone. Embora o software FIJI e o GIMP permitam aplicar 

operações morfológicas, têm o grande inconveniente de não permitirem definir o elemento 

estruturante, uma vez que já possuem este definido por defeito. Por seu turno, o Mirone é 

muito mais flexível neste domínio, não só pela diversidade de operações morfológicas para 

além das mais comuns, tais como: “top-hat”, “black-hat”; “gradient”, etc; e por outro lado, 

por permitir desenhar o elemento estruturante, definir o tamanho deste, e o número de vezes 

que as operações deverão ser repetidas. 

 

 

 

Figura 45 - Opções do elemento estruturante no software Mirone. 

 

3.3.4.1 Encerramento de feições 

 

Com o objetivo de conectar os elementos quebrados (como é o caso das linhas e polígonos) 

devido ao processo de digitalização, segmentação e binarização a que foi sujeita a imagem, 

aplicou-se uma operação morfológica, onde foi definido o elemento estruturante com 3 pixels 

por 3 pixels (figura 46). 
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Figura 46 Elemento estruturante 3X3. 

 

A operação utilizada foi o encerramento (closing), que aplica uma operação de dilatação 

seguido de uma operação de erosão. 

 

3.3.4.2 Esqueletização 

 

Nesta etapa pretende-se que as feições sejam representadas da forma mais simples possível, 

com o intuito de facilitar o processo de vetorização. A representação é feita pelo seu eixo 

médio, preservando a sua forma e as propriedades topológicas. Para elaborar esta tarefa 

recorreu-se à ferramenta do software FIJI “Skeletonize” que vai repetidamente retirando 

pixels dos contornos da imagem até esta ser reduzida a um único pixel de lado 

(http://imagej.nih.gov). 

 

3.3.4.3 Resultados 

 

Como se pode verificar na figura 47 b), é evidente o preenchimento de algumas feições ocas e 

uma união das que se encontravam quebradas. É de relembrar que, neste aspeto, a 

configuração e a dimensão do elemento estruturante irá influenciar em muito, o resultado 

final. De forma a preservar os detalhes mais pequenos, optou-se por um elemento estruturante 

com dimensões reduzidas. 

Na figura 47 c) verifica-se que as feições constituídas por um pixel de largo se mantiveram 

inalteradas, ao passo que as feições mais “grossas” foram adelgaçadas. 

http://imagej.nih.gov/
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a) b) c) 

Figura 47 - Operações morfológicas: a)imagem original; b) Encerramento; c) Esqueletização 

 

A única imagem submetida a estas operações foi a resultante da segmentação através do 

algoritmo “Adaptive Edge Detection”. A imagem resultante da segmentação “Statistical 

Region Merging”, quando submetida ao processo de encerramento não apresentou alterações. 

No que de diz respeito à esqueletização não foi possível a sua aplicação, uma vez que o Fiji 

não permite esqueletização de imagens na escala de cinzentos. 

 

3.3.5 Georreferenciação 

 

Como referido no capítulo dois, a georreferenciação poderá ser feita aquando do pré-

processamento, no entanto, para elaborar os passos anteriormente descritos, recorreu-se a 

software que não foi concebido para fins de manipulação de informação geográfica, tais como 

FIJI e o GIMP. Desta forma, seria inútil a georreferenciação das imagens, porque após a 

gravação das imagens processados nos referidos softwares, a informação de georreferenciação 

não seria preservada. 

Para a georreferenciação utilizou-se a ferramenta “Georreferenciador” do Quantum GIS 

(figura 48), tendo por base a fotografia área ortorretificada do voo de 2003, relativa ao 

Concelho de Esposende, georreferenciada no sistema de coordenadas EPSG 20790
15

 que 

corresponde ao Datum Lisboa/ Hayford-Gauss com falsa origem (Coordenadas Militares). 

                                                 
15

  O EPSG é um código definido pelo European Petroleum Survey Group (http://www.epsg.org), que associa 

um código numérico a um sistema de coordenadas cartográficas, sendo este o padrão nos SIG livres. 
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Foram definidos 8 pontos dispersos de uma forma o mais homogénea possível, por toda a 

planta, cujas posições correspondessem a elementos gráficos existentes nos ortofotomapas de 

base. Após este processo definiu-se o tipo de transformação como “polinominal” de segunda 

ordem, porque além das operações de rotação e translação permite ajustar a imagem original 

através de curvatura e por isso, torna-se mais preciso (http://qgis.osgeo.org). O método de 

reamostragem selecionado foi o “vizinho mais próximo” e o sistema de georreferenciação 

definido foi o EPSG 20790, que corresponde ao mesmo que o dos ortofotomapas. 

 

 

Figura 48 - Janela de configurações de transformação do Quantum GIS 

 

3.3.6 Vetorização 

 

De forma a estabelecer uma comparação e perceber qual dos dois métodos de segmentação se 

traduzirá nos melhores resultados, foram vetorizadas 3 imagens: a imagem resultante da 

segmentação através de “Adaptive Edge Detection”, a imagem resultante da segmentação 

através do algoritmo “Statistical Region Merging” e uma terceira imagem que corresponderá 

à imagem que, após processamento, serviu de base à fase da segmentação. 

Para a vetorização utilizou-se o plugin do software GRASS no Quantum GIS. Embora o 

GRASS seja um software autónomo, por questões práticas, optou-se por utilizar o plugin do 

Grass no Quantum GIS, que permite interagir com dados e ferramentas deste, evitando assim, 

alternar os dados entre softwares e além do mais, o seu interface é mais intuitivo e fácil de 

manipular que a versão original (Neteler & Mitasova, 2008).  

O GRASS possui vastas possibilidades no que diz respeito à transformação de mapas  raster 

para vetorial. A abordagem depende em grande parte do tipo de dados a converter e da 

qualidade da imagem digitalizada (Neteler & Mitasova, 2008). 

http://qgis.osgeo.org/
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Através do botão “Novo Mapset” foi criada uma nova base de dados na qual será armazenada 

todas as informações sobre resolução espacial, a extensão da área de projeto, bem como todos 

os rasters e as camadas vetoriais resultantes da vetorização (Grohmann, 2008). 

Seguidamente, utilizou-se o comando “r.in.gdal” que permite importar uma lista extensa de 

cerca 40 tipos de ficheiros raster, que são suportados pelo GDAL
16

 para o GRASS. Foram 

importados as três imagens em formato TIFF, as quais se pretende vetorizar. 

Uma imagem raster poderá representar tanto feições lineares, como áreas homogéneas ou 

pontos que poderão ser transformadas para o formato vetorial, utilizando o módulo 

“r.to.vect”. Este comando exige à priori, que se defina o tipo de vetorização consoante o tipo 

de feições: ponto, linha e área. Para a vetorização de elementos lineares é necessário proceder 

primeiramente a uma esqueletização das feições usando o módulo “r.thin”. Por sua vez, a 

vetorização de polígonos não necessita de qualquer operação de esqueletização. 

Tendo em conta que as plantas dos PMOT são de grande escala (ex.: 1/1 000) e 

consequentemente os elementos gráficos (ex.: edificado, ocupação do solo, rede viária) são 

representados através de polígonos e não através de pontos ou linhas, como é o caso dos 

mapas ou cartas de pequena escala, onde a generalização é acentuada (exemplo: escala 1/250 

000) optou-se por proceder à vetorização em polígonos. 

Para ação de vetorização, executou-se o comando “r.to.vect” combinado com as seguintes 

opções ativas: 

 Area – traça no formato vetorial o perímetro de cada feição dos raster. 

 -s - suaviza as arestas das feições de forma a atenuar o efeito “serrilhado”. 

 

A figura 49 corresponde a um pequeno elemento gráfico pertencente à trama de um polígono, 

vetorizado da planta síntese do PMOT em estudo, ampliado várias vezes até atingir a escala 

de 1/21 de forma a ser percetível o efeito da suavização (figura 49 b) aplicada no passo 

supracitado. 

                                                 
16

 O GDAL (http://www.gdal.org) é uma biblioteca para tradução de formatos de dados geográficos distribuída 

pela Open Source Geospatial Foundation  
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Figura 49 - Polígono sem suavização (a) e com suavização (b) 

 

A camada (layer) obtida possui dois campos: “cat” que corresponde a todas as feições 

numeradas por um número sequencial e o campo “value” que varia entre 0 e 255. Isto poderá 

ser útil para agrupar desde já as feições com este atributo, que consoante os diferentes níveis 

de cinzentos no caso da imagem por crescimento de regiões e distinguir o fundo das feições 

de interesse no caso da imagem segmentada pelo métodos de contorno. 

    

3.3.7 Pós-processamento 

 

Conforme Kolesnikov (2003), após a digitalização é necessário proceder a algumas tarefas, 

nomeadamente a remoção de ruído da informação vetorizada, o reconhecimento de objetos e a 

recuperação de entidades que foram convertidas incorretamente ou que não chegaram a ser 

digitalizadas através da vetorização manual. 

Assim, o Grass disponibiliza uma ótima ferramenta que permite solucionar alguns destes 

problemas: “v.clean”. O comando “v.clean” permite a limpeza e a resolução de problemas 

automaticamente, da topologia de um mapa vetorial (http://grass.fbk.eu/). 

Este comando possui um conjunto diverso de ferramentas. No caso da planta digitalizada, 

utilizou-se o comando “v.clean” com as feições correspondentes a linhas, fronteiras, 

centróides e áreas, ativas e combinadas com as seguintes ferramentas: 

 

 Remove duplicates – Apaga todas as feições selecionadas que estejam 

duplicadas 

 Remove duplicate area centroids – Apaga todos os pontos centrais da áreas 

que estejam duplicadas 

 Remove lines/boundaries of zero length – Remove todas as linhas e fronteiras 

com comprimento igual a zero. 

http://grass.fbk.eu/
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 Remove small areas – remove todas as áreas cuja dimensão seja igual ou 

inferior a um determinado valor definido pelo operador (threshold) 

 

No caso desta última opção, o valor de threshold escolhido foi 1, o que significa que todas as 

feições com menos de um metro quadrado serão apagadas. 

Na figura 50 pode-se visualizar o aspeto da janela do GRASS que permite aplicar estas 

opções. 

 

Figura 50 - Janela do comando “v.clean” no software GRASS. 

 

Aquando da vetorização, através do comando “r.to.vect” do GRASS, foram elaboradas duas 

tarefas que podem ser consideradas como pertencentes a esta fase:  

 Construção da topologia que é feita de uma forma automática no decorrer do 

processo de conversão
17

; 

 Suavização das arestas; 

                                                 
17

 Caso seja necessário a construção de topologia, utiliza-se o comando do GRASS “v.build” 
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Por fim, é necessário proceder à vetorização manual das feições que não foram reconhecidas, 

editar as feições que estão incorretamente representadas e definir na tabela os atributos das 

feições, para que estas correspondam ao que consta na legenda original da planta digitalizada. 

Para elaboração desta última etapa, optou-se por editar a informação vetorial no editor do 

Quantum GIS, não porque o GRASS não o permita, mas porque há uma maior familiaridade 

com este editor e mais opções disponíveis ao nível das ferramentas de edição.  

Uma vez que se trabalhou quer a informação raster, quer a informação vetorial no ambiente 

GRASS, há necessidade de converter a informação vetorial para um formato mais adequado 

ao Quantum GIS. O formato escolhido, devido à sua grande aceitação pelos softwares SIG, 

foi o formato da ESRI designado de shapefile. Utilizou-se o comando “v.out.ogr” combinado 

com a opção “auto”, para exportar a informação para o formato referido. 
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4. Resultados 
 

4.1 Resultado da Segmentação 
 

No capítulo anterior, no ponto 3.3.3 relativo à segmentação, foi referido que se procedeu a 

algumas experiências com diferentes algoritmos de segmentação, cujo resultado consta na 

tabela 7. Dessa análise, concluiu-se que apenas dois dos algoritmos tiveram ótimos resultados 

quando comparados com os restantes: 

a) Statical Region Merging; 

b) Adaptive edge detection; 

Com intuito de perceber qual das imagens iria ter melhores resultados após a fase da 

vetorização, foi aplicada a metodologia (a partir do ponto 3.3.4) às imagens resultantes dos 

dois métodos de segmentação. 

Por outro lado, pretendeu-se perceber qual o impacto que a segmentação tem numa operação 

de vetorização. Com o objetivo de estabelecer uma comparação, submeteu-se ao processo de 

vetorização, a imagem que serviu de base à segmentação, ou seja a imagem resultante da 

limpeza de ruído através do filtro gaussiano (ver ponto: 3.3.2.4 Remoção do ruído). 

Após várias tentativas, não foi possível fazer a vetorização da referida imagem, sendo 

devolvida uma mensagem de erro a informar que não é possível alocar mais memoria RAM. 

Visto que as duas imagens resultantes da segmentação não apresentaram nenhum problema 

durante o processo de vetorização, poder-se-á concluir, que a imagem original sendo mais 

complexa pelo facto de não ter sido aplicado qualquer processo de simplificação como é caso 

da segmentação, exige uma maior capacidade de processamento e memória
18

. 

Desta feita, a única comparação possível, recai sobre o resultado da vetorização das plantas 

submetidas aos processos de segmentação acima referenciados e que poderão ser conferidos 

nas figuras 51 e 52. 

                                                 
18

 O computador utilizado para a elaboração da vectorização possui um processador i7 com 4 cores a 1,60Ghz e 

memória RAM de 4GB DDR3. 
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Figura 51 - Segmentação através do statical region merging 



 

88 
Figura 52 - Segmentação através do adaptive edge detection 
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Estas imagens têm como base a imagem original e a informação vetorizada sobreposta nas 

cores vermelho e laranja. Atendendo que a informação vetorial está representada em 

polígonos, e para que fosse possível comparar a informação vetorizada com a imagem 

original, converteu-se a informação para que ela fosse representada por linhas, o que permitiu 

facilitar a comparação, tendo a imagem original como fundo. 

Na observação das duas imagens pode-se concluir rapidamente que não existem grandes 

diferenças entre os dois métodos, no que respeita aos seus resultados. A figura 53 representa a 

sobreposição da informação vetorial representada na figura 51 (linhas vermelhas) sobre a 

informação vetorial representada na figura 52 (linhas verdes), tendo por base o raster já 

referido. Torna-se assim mais fácil perceber, que a segmentação através do “adaptive edge 

detection” (representada a verde), se mostrou ligeiramente mais eficaz na deteção de algumas 

linhas que delimitam os lotes e na deteção dos elementos que fazem parte do preenchimento 

dos arruamentos (figura 52). 

O melhor desempenho aparente deste algoritmo, não significa que seja este o segmentador 

escolhido, porque as linhas não foram reconhecidas na sua totalidade, o que significa que 

estas terão de ser vetorizadas manualmente. Além disso os elementos que fazem parte do 

preenchimento dos arruamentos foram vetorizados como pequenos polígonos, quando estes 

Figura 53 - Informação vetorial sobreposta 
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deveriam representar apenas uma só feição. Consequentemente, estes terão de ser agregados 

numa só feição, caso contrário irão ocupar espaço desnecessário na base de dados, e dificultar 

as operações de análise espacial. 

Aquando da vetorização, foi criado pelo comando “r.to.vect” uma tabela de atributos referente 

à informação vetorial, com a coluna “cat” que consiste num número sequencial 

correspondente a cada uma das feições vetorizadas, e a coluna “value” onde foram 

armazenados valores que variam desde os 0 aos 255. Estes valores correspondem aos valores 

da intensidade de cor de cada píxel do raster resultante da segmentação. 

O raster resultante da aplicação do algoritmo “adaptive edge detection” é monocromático, 

possuindo por isso apenas dois valores: o 0 que corresponde ao preto e o valor 255 que 

corresponde ao fundo, ou seja, à cor branca. Por sua vez, o raster resultante do “statical 

region merging”, é em escala de cinzentos e por isso a coluna “value” apresenta diversos 

valores compreendidos entre os 0 e os 255, o que se traduz numa variação desde os tons 

pretos até aos brancos. Este facto justifica a escolha do método de segmentação “statical 

region merging” em detrimento dos restantes, porque apresenta desde já uma possibilidade de 

classificação dos elementos representados, consoante o seu tom de cinzentos que é muito mais 

flexível que outro método referido. Por exemplo, se se pretender, aquando do pós-

processamento proceder à classificação, ou exportar para uma nova camada o edificado 

construído (polígonos com preenchimento a preto), proceder-se-á à seleção dos valores na 

coluna “value” referentes aos tons mais escuros, que neste caso estão compreendidos entre os 

valores 0 e os 30. Da mesma forma poder-se-á proceder, caso se pretenda separar o fundo das 

restantes feições, selecionando os valores mais próximos de 255. Neste caso concreto foram 

selecionados todos os valores compreendidos entre os 200 e os 255. 

Na figura 54 é visível a seleção, na cor amarela, de todo edificado já existente, e na figura 55 

encontra-se visível a seleção (amarelo) do respetivo fundo. 
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Figura 54 - Seleção do edificado existente (amarelo). 

 

 

Figura 55 - Seleção do fundo (amarelo). 
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4.2 Erros verificados na vetorização 
 

Qualquer processo de vetorização pressupõe a existência de erros, quer este seja feito através 

de procedimentos automáticos, semiautomáticos ou manuais. A metodologia desenvolvida 

refletiu a preocupação de definir procedimentos com intuito de minimizar os erros e aumentar 

as possibilidades de sucesso na conversão da informação. Não obstante, verificou-se um 

conjunto de situações ao nível da vetorização de informação indesejável, bem como 

informação que não foi corretamente vetorizada. 

Como já foi oportunamente referido, existe um conjunto de parâmetros que garantem uma boa 

segmentação numa imagem digital, tais como: as regiões de uma imagem a segmentar 

deverão ser uniformes e homogéneas; o interior das regiões deverá ser simples e com poucos 

“buracos”; as regiões adjacentes deverão ter valores muito diferentes no que diz respeito às 

suas características e os limites de cada segmento deverão ser simples e não rugosos. 

Na tabela 8, apresenta-se uma síntese de alguns erros mais comuns encontrados neste trabalho 

e facultam-se algumas soluções, a fim de solucionar estes problemas. 

 

Imagem Descrição do erro e sua resolução 

 

Nesta imagem verificaram-se essencialmente dois erros: a) 

as linhas foram vetorizadas como sendo polígonos; b) os 

limites do que seria uma linha, apresentam-se vetorizados 

de uma forma irregular pelo facto do segmento ser rugoso. 

Solução: Apagar as feições lineares e proceder à sua 

vetorização manual. 

 

 

 O cérebro humano tem a capacidade de perceber que o 

elemento representado na figura constitui um único 

elemento. Após consultar a legenda (em anexo), verifica-se 

que corresponde à implantação de uma proposta de 

habitação. Na perspetiva do Sistema de Visão Artificial não 

existe nenhuma correlação entre os diversos polígonos que 

fazem parte da imagem, sendo por isso tratados como se 

fossem feições distintas. Este problema é igualmente 

comum, aquando da vetorização dos polígonos delimitados 



 

93 

 

 

por elementos abertos entre si: pontos, tracejados ou 

tramas. 

Solução: Nestes casos é preferível vetorizar manualmente 

todos os polígonos. Uma outra solução seria recorrer à 

morfologia matemática e fazer uma operação de 

“encerramento”, no entanto esta operação nem sempre é 

exequível. Quando existem outras feições de interesse 

separadas entre si por uma menor distância do que a 

distancia que separa os elementos que se pretendem unir, o 

resultado será uma união indesejável de elementos que 

deveriam estar separados. 

 

Nesta imagem, pode-se verificar que o polígono referente a 

um arruamento foi reconhecido na segmentação como se 

fossem dois polígonos distintos. Isto deve-se ao facto de a 

imagem nesta zona não ser suficientemente homogénea. 

Solução: aplicar uma operação de agregação (merge) de 

forma a fundir os dois polígonos. 

 

Um erro muito comum é a incapacidade de reconhecer as 

feições mais esbatidas em relação ao fundo. Neste caso, 

algumas secções da linha parecem um pouco dissolvidas 

em relação ao fundo o que impossibilitou o seu total 

reconhecimento. 

Solução: Editar a feição e completar os elementos em falta. 

 

O problema reside na existência de pequenos buracos 

dentro das feições. Neste caso concreto, a representação 

dos lanços de escadas apresentam pequenas áreas ocas. Isto 

irá traduzir-se num reconhecimento erróneo das feições. 

Solução: editar o polígono para que este ganhe a forma 

original e eliminar os pequenos polígonos que se encontram 

sobrepostos. 
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Neste caso, verifica-se que a linha que delimita o 

arruamento foi reconhecida como pertencente ao polígono 

subjacente. Isto acontece quando as regiões adjacentes não 

possuem valores muito diferentes no que diz respeito às 

suas características. 

Solução: Editar os polígonos e reconstruir as suas feições, 

ou utilizar a ferramenta “Dividir elemento” disponível no 

Quantum GIS. 

Tabela 8 - Descrição dos erros de vetorização mais comuns. 

 

4.3  Resultado final 

Atendendo aos erros apresentados na tabela 8, procedeu-se à correção das feições que 

apresentavam erros de vetorização, através da edição das feições ou da vetorização manual. 

Figura 56 - Nível de alteração das feições: verde (original); amarelo (alterado); vermelho (vetorizado 

manualmente) 

De uma forma expedita, a figura 56 permite dar a conhecer o nível de intervenção na correção 

das feições após a vetorização, recorrendo a uma codificação de cores: 

a) Verde: corresponde às feições que não foram intervencionadas; 
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b) Amarelo: corresponde às feições que foram alteradas através das ferramentas de 

edição, de forma a fazê-las corresponder à feição original como representada na 

planta; 

c) Vermelho: corresponde às feições que tiveram de ser vetorizadas manualmente, 

por não terem sido devidamente reconhecidas, aquando da vetorização; 

O universo das feições digitalizadas foi de 199 o que corresponde uma área total de 46 617 

metros quadrados. 

Da observação da seguinte tabela, conclui-se que 78% da área total vetorizada não sofreu 

qualquer edição por parte do operador, ao passo que 10% da área foi alterada as suas feições 

em parte e 12% da área total teve de ser vetorizada novamente. 

Área das feições 

Inalteradas 36536,11 m
2 

78% 

Alteradas 4739,32 m
2
 10% 

Vetorizadas manualmente 5341,94 m
2
 12% 

Total 46617,37 m
2
 100% 

Tabela 9 - Área das feições por tipologia em metros quadrados e percentagem 

 

Relativamente ao número de feições e conforme evidenciado no gráfico 2, conclui-se que 

64% das feições não sofreu qualquer tipo de intervenção por parte do operador, ao passo que 

21% das feições sofreu alterações ao nível da edição e 15% das feições tiveram de ser 

manualmente vetorizadas. 

 

Gráfico 2 - Percentagem das feições por tipologia 

64% 

21% 
15% 

Feições: 

Inalteradas Alteradas Vetorizadas manualmente
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Face ao exposto, conclui-se que o resultado obtido é bastante satisfatório, se tiver em linha de 

conta que apenas 36% das feições tiveram de ser intervencionadas. Isto significa que se pode 

poupar tempo e trabalho com a aplicação desta metodologia. 

No entanto, convém ter em conta que os resultados poderão variar bastante, dependo da planta 

a vetorizar. Por isso, torna-se necessário ter em conta as premissas definidas por Pratt (2007) 

e por Pestana (2008) para se alcançar uma ótima segmentação, o que terá obviamente 

implicações na eficácia da conversão de raster para vetorial. Assim, torna-se evidente a 

importância de se proceder a uma avaliação cuidada da planta a vetorizar, ao nível da sua 

qualidade e dos elementos representados, de forma a permitir perceber se valerá a pena a 

vetorização pelo processo aqui desenvolvido ou através da vetorização manual. 

Outro especto importante, é a quantidade de informação a ser vetorizada. Na abordagem da 

conversão de um raster para o formato vetorial, designado de “Sistema de Visão Artificial” 

(SVA), Gato, Helien et., al (2001) referem o conceito de “base de conhecimentos”, o que 

significa que deverá existir um conhecimento sobre o problema que se pretende resolver, 

através do fornecimento de parâmetros que direcionem o processo computacional. Em termos 

práticos isto significa que, para elaborar um processo de vetorização, é necessário ter, não só 

um conhecimento do processo e de como todas as etapas se interrelacionam, mas também 

perceber de que forma estas deverão ser aplicadas, com intuito de alcançar resultados 

satisfatórios. Assim se depreende, que a metodologia exposta neste trabalho, só será eficiente 

e oportuna caso se pretenda efetuar a vetorização de várias plantas, de forma a compensar a 

aquisição do conhecimento e da experiência necessária por parte do operador que irá executar 

a vetorização por estes processos. 
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                        Figura 57 - Resultado final após atribuição dos atributos às feições (legenda em anexos) 
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5. Conclusão 
 

O estágio realizado permitiu consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura 

e do mestrado, no que diz respeito à articulação dos instrumentos de gestão territorial, como é 

o caso dos Planos Municipais de Ordenamento do Território, ao nível da sua tramitação e das 

diferentes partes que o compõem. Além disso, permitiu ter o contato com algumas das tarefas 

executadas num gabinete de SIG como é o caso da consulta do acervo cartográfico e 

documental dos planos de ordenamento do município, análise e manipulação da informação 

geográfica. 

Relativamente à componente da vetorização dos PMOT com recurso a software livre de SIG, 

pode-se concluir que os resultados obtidos a partir da metodologia desenvolvida são bastante 

positivos. No entanto, é de realçar que a metodologia aqui desenvolvida demonstra alguma 

complexidade no que concerne ao número de parâmetros e processos envolvidos, devido à 

relativa complexidade dos documentos a vetorizar, o que exigiu um conjunto de 

procedimentos extra. Assim, e caso se pretenda digitalizar um documento mais simples do 

ponto de vista dos elementos nele representados, convém ter em conta que algumas tarefas, 

nomeadamente ao nível de processamento de dados seriam dispensáveis. A título de exemplo, 

se fosse necessário vetorizar um documento com feições simples e sem cruzamentos e 

sobreposição de feições, como é o caso de uma carta altimétrica, bastaria, após a sua 

digitalização proceder a uma limiarização e aplicar de seguida o procedimento de vetorização. 

Deste modo, torna-se necessário o conhecimento aliado à experiência de forma a perceber 

quais as tarefas que podem ser dispensadas ou não para que se consiga alcançar resultados 

ótimos e que se traduzam num ganho de tempo e de trabalho mais eficaz. 
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http://opensource.org/docs/definition.php (20-09-2012) 

http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/Trace.html (28-08-12) 

http://www.batebyte.pr.gov.br/modules/conteudo/ (05-07-2012) 

http://www.binaryessence.com (26-09-2012) 

http://www.cm-esposende.pt  (19-03-2012) 

http://www.cambridgeincolour.com/pt-br/tutorials/histograms1.htm (27-06-12) 

http://www.contex.com/ (04-06-2012) 

http://www.criarweb.com/artigos/digitalizacao--de-imagens-tipos-de-scanners.html (02-05-

2012) 

http://www.gdal.org/ (13-09-2012) 

http://www.gimp.org (05-09-2012) 

http://www.gimp.org/tutorials (06-09-2012) 

http://www.gisdevelopment.net/technology/ip/mi03117.htm (26-09-2012) 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html (20-09-2012 

http://www.image-formats.com/ (26-09-2012) 

http://www.inf.ufsc.br/~visao/  (14-06-2012) 

http://blog.teadriven.me.uk/2011/04/adaptive-threshold-edge-detection-in.html
http://fossgisbrasil.com.br/
http://grass.fbk.eu/grass64/manuals/html64_user/r.to.vect.html
http://grass.osgeo.org/wiki/QGIS_GRASS_Cookbook
http://grass.osgeo.org/wiki/Trace_vector_contours_from_a_scanned_map
http://imagej.nih.gov/
http://informatica.hsw.uol.com.br/scanner.htm
http://luiscarlosmadeira.blogs.sapo.pt/42487.html
http://opensource.org/docs/definition.php
http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/Trace.html
http://www.batebyte.pr.gov.br/modules/conteudo/
http://www.binaryessence.com/
http://www.cambridgeincolour.com/pt-br/tutorials/histograms1.htm
http://www.contex.com/
http://www.criarweb.com/artigos/digitalizacao--de-imagens-tipos-de-scanners.html
http://www.gdal.org/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/tutorials
http://www.gisdevelopment.net/technology/ip/mi03117.htm
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.pt-br.html
http://www.image-formats.com/
http://www.inf.ufsc.br/~visao/
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http://www.infopedia.pt/$esposende,2 (27-09-2012) 

http://www.scantips.com (09-05-012) 
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ANEXOS: 

 

Autor 
Classificação 

Nível 1 Nível 2 

Saldanha 

(2009) 

Deteção de 

Descontinuidades 

Deteção de pontos e linhas 

Deteção de Bordas 

Deteção de Similaridades 

Crescimento de regiões 

Pirâmides 

Deteção de bacias 

Segmentação no espaço de 

atributos 

Limiarização 

Clustering (agrupamento) 

Algoritmo K-Média 

Facon (2005) 

Segmentação por região 
Método Divisão e Fusão 

Limiarização e Multi-limiarização 

Segmentação por textura 

Técnica estatística 

Tecnica estrutural 

Técnica Espectral 

Segmentação por contorno 
Detecção de Pontos 

Detecção de Bordas 

Enlace de Bordas e 

Detecção de contornos 

Perseguição de contornos 

Transformada de Hough 

Shapiro 

(2000) 

Identifying Regions 

Clustering 

Methods 

K-Means Clustering 

Isodata Clustering 

Histogram-based 

Region Growing 

Identifying Contours 

Tracking existing region boundaries 

Canny edge detector and linker 

Aggregating consistent neighboring edges 
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into curves 

Hough transform for lines and circular arcs 

Identifying Higher-level 

structure 

Ribbons 

Detecting Corners 

Segmentation using motion 

coherence 

Boundaries in space-time 

Aggregrating motion trajectories 

Jhane (2005) 

Pixel-Based Segmentation Global threshold 

Edge-Based Segmentation 
Bias by  uneven illumination 

Edge tracking 

Region-Based Segmentation Pyramid linking 

Model-Based Segmentation Hough transform 

Pratt (2007) 

Amplitude segmentation 

Bilevel tresholding luminance 

Multilevel Luminance Thresholding 

Multilevel Color Component Thresholding 

Amplitude Projection 

Clustering segmentation 

Region segmentation 

Region growing 

Split and Merge 

Watershed 

Boundary segmentation 

Curve-Fitting Edge Linking 

Heuristic Edge-Linking Methods 

Hough Transform Edge Linking 

Snakes Boundary Detection 

Texture segmentation 

Segment Labeling 

Gonzalez & 

Woods 

(1993) 

Detection of Discontinuities 

Point detection 

Line detection 

Edge Detection 



 

109 

Edge linking and boundary 

detection 

Local processing 

Global processing via the Hough transform 

Global processing via graph-theoretic 

techniques 

Thresholding 
Global thresholding 

Adaptative thresholding 

Region based segmentation 

Basic Formulation 

Region Growing 

Region splitting and merging 

Segmentation by morphological watersheds 

Jan (2006) 

Parametric image-based 

segmentation 

Intensity-based segmentation 

Texture-based segmentation 

Region-based segmentation 

Region growing 

Region merging 

Region splitting and merging 

Watershed-based 

Edge-based segmentation 

Borders via modified edge representation 

Borders via Hough transform 

Boundary tracking 

Graph searching methods 

Segmentation by pattern comparison 

Segmentation via flexible 

countour optimization 

Geometric flexible contours 

Active shape contours 

Parametric flexible contours 

Morphological operators 

Erosion 

Dilation 

Opening and closing 

Fit-and-miss operator 
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Acharya & 

Ray (2005) 

Edge detector 

Robert operator edge detector 

Sobel operator edge detector 

Prewitt operator edge detector 

Kirsch operator 

Canny´s Edge detector 

Imagem thresholding 

techniques 

Bi-level thresholding 

Multilevel thresholding 

Entropy-based thresholding 

Region growing 
Region merging and splitting 

Clustering based segmentation 

Waterfall algorithm for segmentation 

 

Tabela 10 - Abordagens dos diferentes tipos de segmentação por autor
19

  
 

 
 

 

                                                 
19

 Os nomes das técnicas de segmentação não foram traduzidos de forma a preservar o nome original dado pelos 

autores. 
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Figura 58 - Legenda da Planta de Síntese do PMOT em estudo 
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Serviço de  Higiene, 
egurança e aúde 

Ocupacional 

 

Serviço de Apoio 

fJurídico e de 

Contencioso 

 

 
Câmara Municipal 

 
Divisão Administrativa 

e de 

Recursos Humanos 

Divisão de 

Serviços Financeiros 

 
Divisão de Obras 

Municipais 

 
Divisão de 

Gestão Urbanística 

Divisão de 

Planeamento e 

Desenvolvimento 

 
Divisão de 

Serviços Gerais 

Divisão de 

Desenvolvimento 

Social 

Divisão de 

Cultura e 

Turismo 

Divisão de 

Serviços de 

Apoio 

 
Serviço de Apoio 

aos Órgãos 

Autárquicos 

 
Serviço de 

Taxas e Licenças 

 
Serviço de 

Gestão de 

Empreitadas 

 
Serviço de 

Fiscalização 

 
Serviço de 

Estudos e 

Projectos 

 
Serviço de 

Manutenção de 

Equipamentos 

 
Serviço de 

Educação 

 
Serviço de 

Acção Cultural 

 
Serviço de Apoio 

às Juntas de 

Freguesia 

 
Serviço de 

Administração 
Geral 

 
Serviço de 

Contabilidade 

 
Serviço de 

Fiscalização de 
Empresas Externas 

 
Serviço de 

Análise Técnica 

 
Serviço de Topografia 

 
Serviço de 

Manutenção de Vias 

 
Serviço de 

Acção Social 

 
Serviço de 

Património 
Cultural 

 
Serviço de 

Auditoria e 
Controlo Interno 

 
Serviço de 

Atendimento 

Personalizado 

 
Serviço de 

Controlo Orçamental 

 
Serviço de 

Estudos e Projectos 

 
Serviço de 

Estudos Urbanísticos 

 
Serviço de Sistemas de 

Informação Geográfica 

 
Serviço de 

Gestão de Frota 

 
Serviço de 

Habitação 

 
Serviço de 

Museu 

 
Serviço de 

Gestão de Candidaturas 

 
Serviço de 

Gestão de 

Pessoal 

 
Serviço de 

Aprovisionamento 

 
Serviço de Planeamento e 

Ordenamento do Território 

 
Serviço de 

Oficinas 

 
Serviço de 

Saúde 

 
Serviço de 

Biblioteca 

 
Serviço de 

Apoio às Actividades 

Económicas 

 
Serviço de 

Formação 
Profissional 

 
Serviço de Tesouraria 

 
Serviço de Trânsito 

 
Serviço de Gestão 

Energética e de 
Iluminação Pública 

 
Serviço de 

Desporto 

 
Serviço de 

Turismo 

 
Serviço de 

Manutenção de Vias 

 
Serviço de 

Transportes 

Escolares 

 
Serviço de Armazém 

 
Serviço de 

Toponímia 

 
Serviço de 
Juventude 

 
Serviço da Qualidade e 

Inovação 

 
Serviço de 

Arquivo 

 
Serviço de Património 

 
Serviço Municipal de 

Segurança e Protecção 

Civil 

 
Serviço de 

Metrologia 
Serviço de Mercados 

e Feiras 

Serviço de 

Comunicação e Imagem 

 
 

Serviço de 

Notariado 

Serviço de 

Informática e 
Telecomunicações 

 
Serviço de 

Modernização 

Administrativa 

 
Serviço de 

Sanidade Animal e 

Veterinári

Figura 59 - Organigrama da Câmara Municipal de Esposende 
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Figura 60 - Excerto da imagem original que serviu de base à segmentação 

 

 

Figura 61 - Segmentação pelo método de limiarização 
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Figura 62 - Segmentação pelo método de Statical Region Merging 

 

 

Figura 63 - Segmentação pelo método Adaptive Edge Detection 
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Figura 64 - Segmentação pelo método de Sobel 

 

 

Figura 65 - Segmentação pelo método de Prewitt 
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Figura 66 - Segmentação pelo método de Roberts 

 

 

Figura 67 - Segmentação pelo método de Gradiente 
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Figura 68 - Segmentação pelo método Diferencial 

 

 

Figura 69 - Segmentação pelo método de Laplace 

  



 

118 

 

Figura 70 - Segmentação pelo método de Diferenciação Gaussiana 

 

 

Figura 71 - Segmentação pelo método Graph Cut 
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Figura 72 Legenda do “Mapa do resultado final” 


