
 GEORREFERENCIAMENTO 

Finalidade 

O georreferenciamento busca posicionar corretamente o arquivo digitalizado matricialmente (carta 

impressa, fotolito) em relação ao espaço geográfico, segundo os sistemas de coordenadas e projeção 

adotados na carta ou que se pretendam estabelecer. 

Preparo para o georreferenciamento 

O georreferenciador, após receber da Equipe de Digitalização Matricial o material técnico da folha a 

ser trabalhada, deverá conferi-lo. A pasta deverá conter 04 (quatro) arquivos digitalizados:  

1) Carta impressa 

2) Fotolito preto - planimetria  

3) Fotolito azul – hidrografia 

4) Fotolito sépia - altimetria 

Inicialmente, na plataforma Arc Map realizaremos as etapas descritas abaixo: 

 Adicione o arquivo a ser georreferenciado (inicialmente, a carta impressa) através do ícone 

 (Add Data) localizado na Barra de Ferramentas Tools. 

 Na janela Table Of Contents, acione com o botão direito do mouse sobre o item Layers; 

 No Menu suspenso, escolha a opção Properties; 

 Na nova janela, selecione a aba Coordinate System; 

 No campo Select a coordinate system (Figura 2), selecione, dentre as opções, o Sistema de 

Coordenadas, o Sistema de Projeção UTM e a Zona UTM correspondentes ao arquivo a ser 

georreferenciado. 

Para auxiliar o operador, a tabela da Figura 1.b apresenta a relação entre o Meridiano Central do 

Fuso e a Zona UTM correspondente, dentro da cobertura do território brasileiro. 

 

MCF Zona 

-33º WGr 25 

-39º WGr 24 

-45º WGr 23 

-51º WGr 22 

-57º WGr 21 

-63º WGr 20 

-69º WGr 19 

-75º WGr 18 

 

Figura 1.a – A janela Table Of Contents Figura 1.b – Relação entre o MCF e a Zona UTM 

 



 

Exemplo: 

Na Figura 2, tem-se a opção selecionada SAD_69_UTM_Zone_20S, onde: 

 O Sistema de Coordenadas SAD69 corresponde à opção South American Datum no software. 

 O Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercator corresponde à opção UTM no 

software; 

 Zone_20 é a Zona equivalente ao MCF 63º WGr (vide Figura 1.b); 

 O S é referente ao Hemisfério Sul. 

 

Figura 2 – Janela Select a coordinate system e algumas opções disponíveis 

 

Concluída a configuração do sistema de coordenadas, acione o botão direito do mouse sobre a Barra 

de Ferramentas e, no menu suspenso, habilite a caixa Georreferencing. 

Na janela Table Of Contents, acione o botão direito do mouse sobre o layer do arquivo e, no menu 

suspenso, escolha a opção Zoom To Layer. Com isso, o arquivo carregado será exibido. 

Com a ferramenta  (Add Control Points) localizada na caixa Georreferencing, adicione os 

pontos de controle, utilizando o cruzamento das linhas do grid UTM, conforme gabarito da Figura 4, da 

seguinte maneira: 

 Identifique os valores das coordenadas E e N correspondentes ao ponto escolhido (Figura 

4.a); 

 Utiliza a ferramenta de zoom para conseguir identificar com nitidez o ponto médio do 

cruzamento; 

 Acione o botão esquerdo do mouse exatamente sobre o ponto médio e, depois, o botão 

direito; 

 No menu suspenso que surgir, escolha a opção “input X and Y; 

 Na janela Enter Coordinates, insira as coordenadas UTM identificadas no primeiro passo 

(Figura 4.b); 



 

 Repita os passos anteriores para os outros 16 (dezesseis) pontos. 

 

 

Figura 3 – Distribuição dos pontos de controle sobre o grid UTM impresso na folha 

 

Observação:  

 

Ao inserir os valores das coordenadas E e N nos campo X e Y, respectivamente, não se esqueça de 

acrescentar os três zeros (000) que estão omitidos na folha (vide figuras 4.a e 4.b). 

Para a exibição da lista de pontos selecionados, na barra de ferramentas Georreferencing, escolha a 

opção  (View Link Table).  

 

 

Figura 4.a – Identificação das coordenadas UTM na folha Figura 4.b – Inserção das coordenadas do ponto de controle 



 

Inseridos todos os pontos necessários, no campo Transformation, selecione a opção 2nd Order 

Polynominal, habilite o item Auto Adjust (Figura 5) e, em seguida, acione o botão OK. 

 

Figura 5 – Distribuição dos pontos de controle sobre o grid UTM impresso na folha 

 

A coluna Residual da janela Link Table mostra o erro de cada ponto, ao passo que o campo Total 

RMS Error mostra o erro acumulado relativo a todos os pontos (Erro Médio Quadrático – RMS); 

Observação: 

1. Para fins de controle de qualidade posicional, O RMS não deve ultrapassar 0,3 mm na escala da 

carta, o que, na escala de 1:100.000, corresponde a 30 metros. 

2. Mesmo que o RMS esteja dentro da tolerância, deve-se excluir os pontos que apresentem erro 

residual acima do dobro do RMS, refazendo a medição. 

Para excluir um ponto de controle, selecione o mesmo e acione a tecla Delete ou utilize o botão 

da janela View Link Table. 

Para guardar a lista com os pontos de controle, selecione o botão  e escolha o diretório 

aonde será guardado o arquivo dos pontos. Feito isto, torna-se possível continuar o georreferenciamento 

numa outra situação, bastando carregar novamente o arquivo de pontos com a opção . 

Retornando à barra de ferramentas Georreferencing, selecione a opção Georreferencing e execute o 

comando Rectify (Figura 6.a). 



 

 
 

Figura 6.a – Finalização do georreferenciamento Figura 6.b – Inserção dos parâmetros para salvar o arquivo 

 

Salve o arquivo utilizando os parâmetros constantes na Figura 6.b e o padrão de nomenclatura 

MIXXXX_ci_geo.tif, onde: 

 XXXX = valor do MI correspondente à carta impressa; e 

 ci = identificador do tipo de arquivo georreferenciado (carta impressa) 

Exemplo: 

MI1345_ci_GEO.Tif. 

Para o georreferenciamento dos fotolitos, remova da janela Table Of Contents o arquivo da carta 

impressa original (selecionando-o com o botão direito do mouse e escolhendo no menu suspenso a opção 

Remove) e insira o arquivo georreferenciado. 

Adicione o arquivo do fotolito a georreferenciar através do ícone  (Add Data) localizado na 

Barra de Ferramentas Tools. 

 Para o caso dos fotolitos, utilize como pontos de referência os pontos homólogos na carta impressa 

(registro), mantendo o gabarito da Figura 4. Estes pontos em comum podem ser, por exemplo, confluência 

de rios (hidrografia) ou pontos cotados (altimetria). É válido salientar que estes exemplos são citados apenas 

como sugestão. Qualquer ponto em comum pode ser usado, desde que se apresente tanto no fotolito, quanto 

na carta e que esteja perfeitamente visível em ambos. 

Salve o arquivo utilizando os parâmetros constantes na Figura 6.b e o padrão de nomenclatura 

MIXXXX_Cor_geo.tif, onde: 

 XXXX = valor do MI correspondente à carta impressa; e 

 Cor = az, sp, e pr, de acordo com o fotolito georreferenciado (azul, sépia ou preto) 

Para se verificar o comportamento dos arquivos georreferenciados (carta impressa e fotolitos) em 

conjunto, faz-se necessário, após o georreferenciamento, sobrepô-los e realizar uma vistoria em pontos 

notáveis da folha (estradas principais, rios), principalmente nas bordas: 

 



 

a)  Para as distorções de posicionamento até 1,2 x RMS, deve-se informar em relatório. 

b) Para as distorções de posicionamento entre 1,2 x RMS e 1,5 x RMS, deve-se refazer o 

georreferenciamento. 

c) Para as distorções de posicionamento acima de 1,5 x RMS, deve-se condenar o arquivo 

digitalizado e informar em relatório. 

TRANSFORMAÇÃO DO SISTEMA DE COORDENADAS 

Após o georreferenciamento da folha, o operador deverá converter o sistema de coordenadas original 

da carta (SAD-69, Córrego Alegre ou outro) para o Sistema Geodésico SIRGAS 2000.  

Para a conversão, deve-se utilizar o console ArcToolbox da plataforma Arc através do ícone  

localizado na barra de ferramentas Standard (Figura 7). 

 

Figura 7 – Utilização do console ArcToobox para a conversão do Sistema de Coordenadas 

 

Já na janela do ArcToolbox/aba Favorities, percorra o caminho Data Management Tools > 

Projections and Transformations > Raster > Project Raster, conforme a Figura 8. 

 

Figura 8 – Caminho percorrido para a conversão do Sistema de Coordenadas 

 



 

Com um duplo clique na opção Project Raster, preencha os campos da janela Project (Figura 9): 

 No campo Input raster, informe o endereço do arquivo que se deseja transformar; 

 No campo Input coordinate system (optional), deixe o padrão; 

 No campo Output raster, informe o endereço e o nome do novo arquivo que será criado; 

 No campo Output coordinate system, selecione a opção correspondente ao Sistema de 

Coordenadas oficial SIRGAS 2000 (semelhante ao WGS 1984), Sistema de Projeção UTM e 

Fuso; 

 No campo Geographic Transformation (optional), escolha a opção que corresponde aos 

parâmetros de transformação do sistema de coordenadas original para o oficiali; 

 Acione botão OK para iniciar a conversão. 

 

 

Figura 9 – Preenchimento dos campos necessários à conversão 

 

Os arquivos georreferenciados no sistema de coordenadas original da carta (SAD-69, Córrego 

Alegre etc) não deverão ser passados para a próxima fase.  



 

 Organização do material 

Após o georreferenciamento e a transformação, o operador deverá organizar todo o material 

correspondente à folha na pasta “MI ZZZZ”. Sugere-se a seguinte divisão: 

 

 

Figura 10 – Armazenamento dos arquivos pós-georreferenciamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 


