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Resumem 

El control y monitoreo de las ciudades desde herramientas como el registro de bienes raíces 
se puede llevar a cabo con la ayuda de SIG (Sistemas de Información Geográfica) como QGis, 
tiene numerosos complementos que facilitan el trabajo de procesamiento de datos 
geoespaciales con datos vectoriales. para ser utilizado para esta tarea, uno de ellos es GIMP 
Selection Feature, uno de los complementos que presenta nuevas herramientas como 
alternativa a este trabajo. La presente investigación tiene el propósito de analizar la viabilidad 
de métodos alternativos de vectorización a través de la Selección libre, Selección por contiguo 
y por color, comparando el mismo método tradicional de QGis, con esto se realizó un 
experimento, utilizando la misma computadora en un entorno controlado, en el que se 
analizaron las discrepancias de los métodos y la superposición de los productos generados. 
Por lo tanto, se concluye que el método de selección libre se parece tanto al área como al 
método visual en comparación con el método manual, aún teniendo un tiempo más corto, 
diferente del de los métodos contiguo y por color que tiene un mayor error de área y una mayor 
diferencia visual, pero un tiempo de proceso más corto, de esta manera es posible concluir 
que el método de selección libre se destaca por convertirse en un trabajo de vectorización 
conveniente para áreas urbanas. 
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Abstract 

The control and monitoring of cities from tools such as the real estate register can be carried 
out with the help of GIS (Geographic Information Systems) such as QGis, it has numerous 
complements that facilitate the work of processing geospatial data with vector data, to be used 
for this task, one of them is GIMP Selection Feature, one of the complements that introduces 
new tools being an alternative to this work. The present research has the purpose of analyzing 
the feasibility of alternative methods of vectorization through the Free Selection, Selection By 
Contiguous and By Color, comparing the same to the Traditional method of the QGis, with this 
was done an experiment, using the same computer in an environment controlled, in which the 
discrepancies of the methods were analyzed as well as the overlap of the products generated. 
Therefore, it is concluded that the Free Selection method resembles both in the area and 
visually compared to the Manual method, still having a shorter time, different from the 
Contiguous and By color methods that have a greater area error and greater visual difference, 
but a shorter process time, in this way it is possible to conclude that the Free Selection method 
stands out as becoming convenient vectorization work for urban areas. 
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1 Intrdução 

Em meio urbano existem diversos instrumentos para administração do uso e ocupação do 
solo urbano, como a legislação municipal, zoneamento urbano e cadastro imobiliário, sendo 
este último considerado uma ferramenta importante para o planejamento urbano, pois este 
permite o controle e monitoramento do adensamento e infraestrutura das cidades. O cadastro 
imobiliário, tem a intenção de garantir a adequação da infraestrutura para a população assim 
como designar o tributo IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), sendo o mesmo um 
imposto cobrado anualmente com finalidade fiscal pelos municípios brasileiros. 

A expansão urbana descontrolada inerente a o aumento de loteamento regulares ou 
irregulares, dificulta o processo de administração das cidades, sendo necessário a utilização 
da ferramenta de cadastro imobiliário como solução de controle, porem o mesmo possui várias 
metodologias de cadastro e controle, sendo uma delas aerofotogrametria que necessita de 
um procedimento posterior a geração de imagens, podendo ser realizado com o auxílio de um 
SIG.  

Piloli (2010) O Sistema de informação Geográfica (SIG) são programas e processos de 
análise, que tem o intuito principal de relacionar informações de interesse local em uma 
determinada região no espaço, segundo Os SIG’S possuem normalmente três aplicações que 
são, como ferramenta para produção de mapas, como suporte para análise espacial de 
fenômenos e como banco de dados geográficos (BRASIL, 2015). Os SIG’s em geral trabalham 
com duas bases de dados, Segundo Hamada E. & Gonçalves R. R. V. (2007), dados vetoriais 
são umas estruturas de dados compacta, representado por pontos, linhas e polígonos, e 
dados raster ou matriciais sendo representação de um espaço por uma grade de células 
quadradas ou retangulares, chamada de pixels onde possui um valor numérico único 
associado em formato de matriz numérica. 

A existência de diversos SIG’S no mercado é inerente importância de se trabalhar com dados 
geográficos sendo eles encontrados mais comumente em softwares acadêmicos, 

governamentais e comerciais podendo existir também de código aberto. Segundo Friedrich, 
C. (2014), os softwares de código aberto como QGIS, estão sendo considerados por várias 
instituições, devido a razões financeiras e seu grande potencial e interesse em usá-los em 
sistemas operacionais de pequena e média capacidade. 

O Software QGis é um SIG de código aberto utilizado no processamento geoespacial, e possui 

o funcionamento em diversos sistemas operacionais, o mesmo possui inúmeros 
complementos e geoalgoritmos, sendo um destes uma ferramenta que auxilia na conversão 
de dados raster em dados vetoriais, o que é chamado de vetorização o inverso é a 
rasterização. Existem vários modos de fazer a vetorização, manualmente criando camadas 
de vetores polígono, linha e ponto diretamente no software ou na utilização de complementos 
ou geoalgoritmos que facilitem esse trabalho, sendo o GIMP Selection Feature é uma dessas 

ferramentas. 

 De acordo com Brasil (2016), o complemento foi criado por Luiz Motta desenvolvedor do 
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para 
vetorização e controle de áreas de vegetação, o plug-in do integrado do QGis em fase 

experimental, o mesmo tem a função de vetorizar os dados a partir das ferramentas. O GIMP 
é outro software de código aberto que foi criado com a finalidade de criação de edição de 

imagens raster e vetoriais, portanto possui várias ferramentas que facilitam a seleção de pixels 
para a vetorização.  
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A vetorização de imagens aéreas é utilizada comumente com a finalidade de obter os valores 
de áreas construídas de imóveis rurais, assim como na análise de uso e ocupação de solo a 
partir da massa urbana.  

Com isso o presente trabalho tem a finalidade de analisar, o complemento do QGis o GIMP 
Selection Feature no processo de geração de vetores de imóveis urbanos, a partir de imagens 
áreas de alta qualidade, assim comparar sua precisão a partir de métodos estatistíssimos, 
comparando os produtos finais do mesmo e tempo de trabalho para realizar todos os 
processos. 
 

2 Metodologia 

O presente trabalho consiste em uma análise comparativa, quali-quantitativa, de caráter 
exploratório, em que foram desenvolvidos procedimentos experimentais, iniciando com a 
definição do objeto de estudo, seleção das variáveis que foram analisadas, assim como as 
formas de controle e observação dos efeitos (GIL, 2008). As etapas do experimentais 
desenvolvidas na presente pesquisa foram: seleção da área de referência; definição do 
procedimento tradicional de mapeamento; definição dos procedimentos alternativos de 
mapeamento; Aplicação dos procedimentos tradicional e alternativos sobre a área de 
referência; e, comparação dos resultados obtidos para cada procedimento.  

 

2.1.1 Área de referência 

Para garantir que os o processo de mapeamento fosse condizente com os desafios 
normalmente encontrados nos projetos de implantação/atualização de cadastros imobiliários 
optou-se por usar as imagens de um imóvel típico de regiões urbanas brasileiras, com lotes 
em formatos irregulares, presença de múltiplas moradias em um mesmo lote, áreas de 
vegetação sobrepostas e presença de veículos (Figura 01).  

 
Figura 01 – Área de estudo 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

2.2 Procedimento tradicional (referência) 

O procedimento Manual ou Tradicional é o mais comum nos processos de vetorização de 
lotes, possui poucas configurações iniciais necessitando da criação de uma camada, e 
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posteriormente fazer a seleção visual e manual dos lotes, podendo em seguida realizar os 
ajustes dos vértices do polígono, assim como podemos ver no fluxograma da Figura 02. 

 
Figura 02 – Fluxograma (a) Vetorização Manual, 
 Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

2.3 Procedimentos alternativos 

Diferente do método Manual, o complemento com GIMP cria alternativas para geração de 
vetor, sendo elas a Por Cor, Contígua e Seleção livre, não é possível fazer os ajustes posterior 
ao processo de vetorização, assim tendo um maior processo de etapas de configuração tanto 
na exportação quando na importação dos dados, pode ver o fluxograma da Figura 03. 

 

 
Figura 03 – Vetorização com GIMP Selection Feature 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

As ferramentas alternativas são a ferramenta de Seleção Livre que possibilita a seleção de 
polígonos na junção de vértices, a ferramenta de seleção pela Contígua onde o mesmo 
seleciona a partir de semelhança dos pixels entre a vizinhança, e a seleção Por Cor onde o 
mesmo seleciona a partir de toda imagens os Pixels que possuem a mesma coloração.  
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2.4  Aplicação dos procedimentos e análise de desempenho 

Para análise de desempenho dos procedimentos, inicialmente foi selecionada a área de 
referência para o mapeamento. Optou-se por usar uma imagem ortoretificada produzida com 
resolução 2,2 cm/pixel através de VANT (Veiculo Aéreo não Tripulado) modelo DIJ Phantom 
4 Pro, e georreferenciada com auxílio de um CHC GNSS RTK x91+. Os critérios de resolução 
da imagem e qualidade do georreferenciamento foram definidos em função dos critérios 
estabelecidos na legislação brasileira para emprego de ortoimagens no cadastro de imóveis 
urbanos.  

A realização dos procedimentos do experimento desse estudo de viabilidade, foi utilizado um 
computador de alto rendimento com placa de vídeo dedicada de Nvidia 1050 TI, 16 Gb de 
RAM e Processador Core i7 8th Gen, em ambiente controlado. Assim cronometrando o tempo 
necessário para efetuar todos os procedimentos até a conclusão da vetorização, extraindo as 
áreas totais da vetorização comparando seus erros a partir das discrepâncias entre o métodos 
tradicionais e os alternativos.  

Para minimizar e evitar o máximo possível de problemas foram atribuídos para os métodos 
alternativos as configurações de importação e seleção, descritas nas Tabela 01 e 02. 

 
 

Método Configurações no QGis 

Seleção 
Livre 

Remover Feição 3 Pixels 

Remover Vértice  3 Deegrees 

 Suavizar Nível (3%) 

  Fração De Linha ( 50) 

Contígua 

Remover Feição 3 Pixels 

Remover Vértice  3 Deegrees 

 Suavizar Nível (3%) 

 Fração De Linha ( 50) 

Por Cor 

Remover Feição 3 Pixels 

Remover Vértice  3 Deegrees 

 Suavizar Nível (3%) 

  Fração De Linha ( 50) 

Tabela 01 – Configurações de importação no QGis  
Fonte: Autoria própria, 2019. 

  
 

Método Configurações no GIMP 

Seleção Livre Antisserilhamento 

Contígua 

Antisserilhamento 

Selecionar Áreas Transparente 

Usar Amostra Combinada 

Vizinhos Diagonais 

Limiar (11,00) 

Por Cor 

Antisserilhamento 

Usar Amostra Combinada 

Enevoar Borda (10,0) 

Limiar (3,00) 

Tabela 02 – Configurações de Seleção no GIMP  
Fonte: Autoria própria, 2019. 
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3 Resultados e discussão 
 

3.1 Comparação do tempo de vetorização 

Os métodos de vetorização, manuais e semi-automatizado, possuem um grande número que 
se diferenciam, porém, os métodos do complemento, quando se tem as configurações pré-
estabelecidas há uma diferença aparente no tempo que os processos de seleção ocorrem, 
assim como é visto na Tabela 03.  

 

Método Tempo  (min) 

Método Manual 22:26 
Seleção Livre 12:15 

Contígua 09:20 

Seleção Por Cor 03:31 

Tabela 03 – Tempo de Vetorização 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 
É possível notar que o método de seleção Por Cor se diferencia em relação as demais, e os 
métodos Contígua e Seleção Livre possuem tempos relativamente parecidos, sendo definido 
pelo experimento o método Manual com o maior tempo de todos. 
 

3.2 Coparação do erro de áreas 

Ao final da vetorização foi extraído as áreas que cada um dos métodos analisados visto na 
Tabela 04. 

 

Método Áreas (m²) 

Manual 3088 
Seleção Livre 3013 

Contígua 2610 
Por Cor 3729 

Tabela 04 – Áreas dos métodos analisados 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 
Como se tem o interesse de analisar também a precisão entre os métodos Alternativos com 
o método Manual, foi-se calculado a discrepâncias entre as áreas em relação a mesma, visto 
na Figura 04. 
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Figura 04– Gráfico das discrepâncias entre as áreas vetorizadas 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

É notado que uma discrepância entre as áreas, principalmente no que se trata entre o método 
Manual e o Por Cor, onde o sinal negativo indica que o método por cor teve uma diferença de 
área a mais do que o método Manual, também é possível verificar que o método. O Contígua 
possui uma diferença de área menor que o do método a ser comparado. Diferente dos outros 
dois métodos a ser analisado o método Seleção Livre se aproximou relativamente da área do 
método manual, tendo a método discrepância. O erro relativo entre essa diferença de área se 
encontram na Tabela 05. 

 

Métodos Erro Relativo 

Manual Por Cor -24,56% 

Tabela 05 – Erro Relativo entre as discrepâncias das áreas 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 
Quando comparamos com a área total a ser analisada é possível notar que o erro relativo 
entre os métodos, são relativamente pequenos. Destaca-se o método de Seleção Livre tendo 
um erro relativo bem pequeno quando comparado com os outros de aproximadamente 2,5%, 
já o método Contígua possui um aproximadamente 16% a menos de área que a comparada, 
no entanto o método Por Cor possui 24,56% a mais de área do que o método manual.  

 

3.3 Sobreposição das vetorizações com a imagem aéreas 

Sabendo que cada método de vetorização possui duas vantagens e desvantagens, um dos 
problemas encontrados nos métodos alternativos foi grande número de vértices encontrados, 
torna-se assim inviável ajuste manual das áreas selecionadas. O método Manual (assim como 
o Seleção Livre Figura 05 (a), (b) respectivamente, geram o vetor a partir da vetorização direta 
a observação do ortomosaicos, porem o método Seleção livre, possui dificuldades quando a 
seleção une as áreas, fazendo com que os polígonos selecionados sejam interpretados como 
um só. 
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(a) (b) 

Figura 05 – Sobreposição da vetorização ortomosaicos 
(a) Manual, (b) Seleção Livre 
Fonte: Autoria própria, 2019. 

 
Diferente das duas anterior, os métodos Contígua e Por Cor, vistos respectivamente nas 
Figura 06 (a) e (b). Não possuem tanta semelhança visual com o formato dos telhados dos 
lotes, notando uma grande diferença principalmente o método Por Cor. Esses problemas são 
causados pelas seleções ocasionados por diferenças de vegetação, textura e coloração da 
ortoimagem, essas diferenças são geralmente causadas por conta do horário que foi feito o 
levantamento com o VANT e os procedimentos do processamento das imagens aéreas.  
 

  
(a) (b) 

Figura 06 – Sobreposição da vetorização ortomosaicos  
(a). Contígua, (b) Por Cor 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

3.4 Sobreposição com a vetorização manual 

Como a presente pesquisa tem como finalidade de avaliar o uso das ferramentas alternativas, 
em comparação com o método convencional, assim foram feitas sobreposições entre as 
vetorizações dos métodos aqui testados.  A partir da Sobreposição dos métodos de Seleção 
Livre e Manual (Figura 07), é possível notar visualmente uma semelhança entre o mesmo, 
coincidem entre as linhas verdes em toda a área a ser comparada, diferindo em alguns lugares 
como no Sudoeste da carta, possível notar que a seleção do método Seleção Livre existe 
união todos os Lotes a ser vetorizados em um só vetor. 

 



III Congreso Internacional de Geografía Urbana 
 

1323 

 
Figura 07 – Sobreposição entre os Métodos Seleção Livre e Manual 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

Quando comparamos os métodos de Por Cor e Manual (Figura 08), podemos reparar que 
existe uma diferença visual vem acentuada, principalmente nas áreas centrais da carta, 
sabendo que o método identifica a semelhança de tons de cor, podemos justificar essa 
seleção por uma provável interferência da coloração quando sujeita a o sombreamento 
causado pelo horário a ser levantado as imagens aéreas. 
 

 
Figura 08 – Sobreposição entre os Métodos Por Cor e Manual 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

Já quando comparamos por sobreposição os métodos Manual e Contígua (Figura 09), é 
possível identificar que o Contígua se mante dentro dos limites dos lotes, contendo buracos 
identificados quando comparado com o Manual, mas as áreas centras e no Sudeste, não 
foram seleciona pela interferência do sombreamento, pois o mesmo quando foram 
selecionados ultrapassava as áreas dos lotes do ortomosaicos. 
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Figura 09 – Sobreposição entre os Métodos Manual e Contígua 
Fonte: Autoria própria, 2019. 
 

4 Considerações finais 

A importância da administração do uso e ocupação do solo urbano, por meio do cadastro 
imobiliária, tem objetivo de verificar a expansão urbana e adequação da infraestrutura para a 
população assim como designar o tributo a exemplo do IPTU, diante disso é possível destacar 
a importância que o trabalho possua a maior precisão possível e que demande o menor tempo 
necessário para o processo vetorização das ortoimagens.  

Com essa perspectiva é observado que o tempo de levantamento usados na realização do 
procedimento de vetorização, possuíram grande diferença quando comparamos o método 
Manual com os demais. Sendo que o processamento Por Cor tem um processo muito rápido 
de criação, já os Contígua e Seleção livre possuem valores muito aproximados, sendo maior 
deles o Seleção Livre, porem o método de Manual teve o maior valor sendo aproximadamente 
o dobro do tempo que o maior dos métodos do complemento. 

A partir dos cálculos de área quando comparado com o Manual nota-se que os erros de 
representação de área são bem notáveis nos métodos Por Cor e Contígua. O Método Seleção 
Livre teve um erro de pouco mais de 2% em relação ao método manual. Quando comparamos 
a sobreposição do mesmo, é possível ver que o método por Por Cor perpassa as áreas dos 
lotes visualmente, já o método Contígua possuí menores áreas selecionas, por sua vez o 
método Seleção Livre teve suas áreas conheci dentes. 

Com isso é possível concluir, que dos métodos do complemento GIMP Selection Feature em 

relação ao tempo de vetorização erros, que o método Seleção Livre é mais vantajoso por 
oferece uma velocidade no processamento além de ter um erro muito pequeno quando 
comparamos com a área a ser vetorizada. 
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