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01. Criando um Banco de dados  

 Para criar um banco de dados clique em Arquivos>Banco de Dados; 

 Clique em Diretório e selecione a pasta onde os arquivos serão salvos; 

 As imagens a serem utilizadas devem estar salvas nesta pasta; 

 Crie um nome para o banco de dados e clique em Criar;  

 Clique em Ativar.  
 

 
 

 

02. Importando uma imagem  

 Para importar uma imagem clique em Arquivo>Importar Dados 
Vetoriais e Matriciais; 

 Clique em arquivo e selecione a uma imagem (arquivo do tipo 
TIFF/GEOTIFF);   

 Clique em Saída;  

 Digite um nome para o projeto;  

 Selecione em categoria a opção CAT_Imagem; 

 Digite em PI um nome para a imagem e clique em Executar.  
  



 

 



 

 

03. Visualizando a imagem  

 Clique em painel de controle (indicado na imagem como 1);  

 Selecione a imagem B1 e clique no M (monocromático). 
  

 

  



04. Contraste  

 Com a imagem selecionada clique em Imagem>Contraste; 

 Clique com o botão esquerdo no início do histograma e com o botão 
direito no final do histograma;  

 Clique em Aplicar; 

 Clique em Fechar e Sim para manter o contraste aplicado (não clicar em 
Salvar).  

 

 

05. Criando um novo projeto 

 Para selecionar a área desejada clique na ferramenta indicada em 1; 

 Clique em um ponto da imagem (2) e em seguida noutro ponto (3), 
fazendo um retângulo que engloba a área desejada; 

 Selecione a opção Planas (4); 



 
 

 Posicione o cursor no canto superior esquerdo e anote as coordenadas 
que estão na parte inferior do programa (1 e 2), faça o mesmo para o 
canto inferior direito (3 e 4); 
 

 



  
 Clique em Arquivo>Projeto para criar um novo projeto com as 

coordenadas anotadas;  

 Digite um nome para o projeto (2) e as 
coordenadas (3, 4, 5 e 6); 

 Clique em Criar, Ativar e Fechar. 
 

 

 Clique em Arquivo>Importar Dados Vetoriais e Matriciais; 

 Clique em Arquivo (2) e selecione as imagens desejadas; 

 Clique em Saída e deixe o campo PI em branco (6); 



 Clique em Executar e Fechar. 

 

 

 

 Clique na imagem B4 (1) e em seguida clique em R (2); 

 Faça o mesmo procedimentos para as imagens B5 e B6, selecionando G 
e B respectivamente (3, 4, 5 e 6); 



 

 Clique em Imagem>Contraste e realize o contraste para cada canal; 

 Clique em Canal para selecionar os canais; 

 Use a sequência 1, 2, 3, 4, 5 e 6 como referência; 

 



 

 

 

06. Fusionamento de imagens 

 Clique em Imagem>Transformação IHS-RGB; 

 Selecione RGB-IHS (3); 

 Clique em R (4) e selecione a imagem B4 (5), em seguida faça o mesmo 
para G e B, selecionando as imagens B5 e B6 respectivamente (6, 7, 8 e 
9); 

 Em PI de Saída coloque o nome IHS (11), selecione R (12), selecione 16 
bits sem sinal (13) e Executar; 

 Feche todas as novas janelas que abrirem (exceto a janela principal). 



 

 



 

 

 

 Clique em Imagem>Transformação IHS-RGB; 

 Selecione em IHS-RGB (1); 

 Clique em I (2) e selecione a imagem B8 (pancromática), em seguida 
selecione as imagens IHS_H e IHS_S para H e S respectivamente; 

 Em PI de Saída coloque o nome FUSI (5), selecione I (6), selecione 16 
bits sem sinal (7) e Executar; 

 Feche todas as novas janelas que abrirem. 



 

 Clique em FUSI_R (2) e selecione R (3). Para FUSI_G e FUSI_B, 
selecione G e B respectivamente.  

 

 Clique na aba Principal (1) e em seguida clique em Auxiliar (2 e 3) 
 



 

 Com a ferramenta indicada em 1 crie um retângulo e em seguida clique 
dentro dele. Um retângulo como o indicado em 2 deve aparecer. Este é  
uma “janela” que permite visualizar a imagem fusionada presente na aba 
Auxiliar. 

 



07. Criando um PI temático  

 

 Clique em Editar>Plano de informação; 

 Selecione a categoria CAT_Tematico; 

 Digite um nome para o PI (ex.: Vegetação); 

 Clique em Criar e depois em Fechar.  

 

08. Criando classes Temáticas  

 Clique em Arquivos>Modelo de dados;  

 Selecione a categoria CAT_Tematico; 

 Clique em Classes Temáticas; 

 Digite um nome para a classe desejada (ex.: cultura, mata, cidade, rio 
etc); 

 Clique em Criar, Executar e Fechar. 



  

 
 

09. Edição Vetorial  

 Clique em VEGETACAO;  

 Clique em Temático>Edição Vetorial. 
 



 
 
 

 Selecione o modo Passo (1, 2 e 3);  

 

 Clique em Criar Linha Fechada;  

 Clique com o botão esquerdo na imagem para começar a edição do 
polígono para finalizar o polígono, clique com o botão direito; 

 Clique em salvar quando finalizar a edição.  



 

 

 

 Clique em Ajustar>Poligonizar>Classes (1, 2, 3 e 4); 

 Clique na classe desejada (5);  

 Selecione as opções Associar (6) e Polígono (7); 

 Clique dentro do polígono desejado (8) e Aplicar em Todos. 



 

  



10. Criando um Buffer 

 Clique em Temático>Mapa de Distâncias; 

 Clique em Classe, clique sobre o vetor DRENAGEM, selecione a 
categoria CAT_Tematico e dê um nome ao PI; 

 Clique em Definição; 

 Clique em Variável, atribua 0 para Inicial e 15 para Final. Clique em 
Inserir, Executar e Fechar. Clique em Associação; 

 Clique em APP, ative Linhas e Classes para visualizar o buffer 
criado; 

 Clique na classe desejada (DRENAGEM neste exemplo) e em 
seguida clique na fatia 0.000000 – 15.000000, clique em Executar; 

 Atribua 100 para No. De Pontos na Curva e clique em Executar; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

 

 

 



 

11. Georreferenciando uma imagem do Google 

 Abra o Imprima. Clique em Selecionar Arquivo (passo 1), selecione a 
imagem do Google (print screen tirado do Google Earth e salvo como 
arquivo TIFF) e clique em Abrir; 

 Em Tamanho do Pixel, atribua 1.0 para X e 1.0 para Y. Clique em 1 em 
Bandas (passo 3), a imagem aparecerá. Clique em 1, 2, 3 (passos 4, 5 e 
6); 

 Clique no ícone de Salvar, nomeie a imagem e procure salvá-la em um 
local próximo ao seu banco de dados; 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 No Spring, clique em Arquivo>Registro; 

 Clique em Imagem. Clique em Diretório e defina o endereço da imagem salva. 
O nome da imagem irá aparecer, clique nele;  

 Atribua as bandas R, G e B às bandas B1, B2 e B3 respectivamente (passos 4, 
5 e 6). Clique em Fechar. Uma janela auxiliar será aberta; 

 Clique na ferramenta de Desenhar. A imagem do Google aparecerá; 

 Na janela de Registro de Imagem, serão criados pontos para georreferenciar 
a imagem. Em Nome, identifique o ponto e clique em Criar. Clique em OK.  

 Clique em um ponto da imagem que aparece na tela Principal. Um ponto será 
criado na janela auxiliar. Movimente os pontos posicionando-os sobre alvos 
passíveis de serem reconhecidos nas duas imagens (passo 10); 

 Faça esse procedimento para pelo menos 12 pontos, lembrando-se que cada 
ponto deve ser criado e posicionado um de cada vez; 

 Após ter criado e posicionado os pontos, clique em Selecionar>Selecionar 
Todas>Salvar>Fechar; 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 Clique em Arquivo>Importar>Importar Imagens Registradas. Clique em 
Diretório e defina o endereço onde a imagem foi salva. Clique na Imagem; 

 Atenção! Uma única banda será importada por vez. Clique na imagem de banda 
B1. Nomeie a imagem. Clique em Executar. Lembre-se que a Categoria é 
CAT_Imagem. Faça o mesmo para as bandas B2 e B3 e clique em Fechar. 

 Na tela Auxiliar (Tela 2 no exemplo), faça a composição R, G, B para a imagem 
importada; 

 Na tela Principal, acople-a à tela Auxiliar (Tela 2 no exemplo). Com a 
ferramenta Cursor de Área, selecione um retângulo e clique dentro dele. Uma janela 
entre as imagens aparecerá; 

 

 

 



 

 



 

12. Cálculo de NDVI 

 Com uma das bandas selecionadas (B1 no exemplo), clicar em 
Imagem>Operações Aritméticas. Selecione a equação indicada no passo 3. 
Atribua a banda B5 ao termo A e a banda B4 ao termo B (B5: infravermelho 
próximo; B4: vermelho). 

 Nomeio a Saída C (NDVI no exemplo). Selecione real 32 bits (passo 7) e 
clique em Executar. 

 Na janela Principal, clique em Palheta de Cores e clique em Recarregar 
Mínimo e Máximo. Selecione a palheta indicada na imagem (rosa e verde), 
passo 8. Clique em Executar. 
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13. Classificação não supervisionada 

 Com uma das bandas selecionadas, clique em Imagem>Segmentação. 
Selecione as bandas B1 a B7 e a banda B9; 

 Atribua 10 para Similaridade e 500 para Área (pixels); 

 Certifique-se de que a categoria seja CAT_Imagem; 

 Nomeie o PI e clique em Executar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Crie um novo plano de informação (USO no exemplo). Com o plano de 
informação USO selecionado, clique em Editar>Mosaico; 

 Clique no seu projeto (Pira1 no exemplo), clique em 
CAT_Imagem>seg_10_500>Linhas>Polígonos>Executar, 

 Clique no plano de informação USO, clique Temático>Edição Vetorial. Ative 
as ferramentas Nós Ajustados e Nós não ajustados. Clique em Ajustar, 
Poligonizar e clique em Classes. 

 Clique sobre a classe desejada. Selecione a operação Associar e a entidade 
Plígono. Clique sobre o polígono que se deseja classificar.  

 

 

 



 

 



14. Classificação supervisionada 

 Com uma das bandas selecionadas (B4 no exemplo), clique em 
Imagem>Classificação (a janela aberta não deve ser fechada até que a 
classificação seja efetivamente completada).  

 Na janela Classificação clique em Criar. Na janela aberta (Criação de 
Contexto) nomeie o contexto e selecione as bandas B1, B2, B3, B4, B5, B6, 
B7 e B9. Clique em Executar>Fechar; 

 Na janela Classificação, clique em Treinamento;  

 Dê um nome ao tema e clique em Criar. Selecione tipo Aquisição e contorno 
Poligonal. Crie pequenos polígonos sobre os alvos que representam o tema 
criado. Após criados, clique em Adquirir. Crie novos temas (MATA, LAGO 
etc.) e faça o mesmo procedimento; 

 Após criados todos os temas e adquiridas as amostras, clique em 
Salvar>Fechar; 

 Na janela Classificação, clique em Classificação. Certifique-se de que a 
categoria de saída é CAT_Imagem (Para fins de avaliação das amostras, 
pode-se obter a estatística da análise clicando em Analisar Amostras). 
Nomeie e clique em Fechar; 

 Na janela Classificação, clique em Mapeamento. Clique em CLASS (nome 
dado anteriormente). Clique em um Tema e posteriormente clique em uma 
Classe correspondente. Após associar os Temas às Classes clique em 
Executar; 

 Um novo plano de informação será criado dentro de CAT_Temático; 

 Ative essa nova classe em uma das telas auxiliares e acople à tela Principal e 
será possível avaliar visualmente se a classificação foi satisfatória.     



 

 



 

 



 

 



 

 

 


