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Mosaico de Cenas no QGIS 
 
 
1. Introdução 
 
Um Mosaico é a junção de várias cenas (imagens orbitais, por exemplo) para obter uma 
imagem maior que abranja toda a área de estudo de um projeto. 
A imagem abaixo, por exemplo, é a união de 2 cenas. As cenas, em geral, possuem uma 
pequena sobreposição utilizada para fazer a junção do mosaico. 
 

 
 
 
2. Produtos Cartográficos da EMPLASA 
 
A EMPLASA (Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A.) fornece diversos produtos 
cartográficos como fotografias aéreas e ortofotos, por exemplo. Estes e outros produtos 
podem ser obtidos em: 

http://www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/  
http://www.scd.emplasageo.sp.gov.br/ 

 
A Universidade Presbiteriana Mackenzie possui, em suas bibliotecas, Ortofotos de 2007 na 
escala 1:5000 da Região Metropolitana de São Paulo e de Campinas fornecidas gratuitamente 
pela EMPLASA. No site da EMPLASA já existem ortofotos mais recentes, de 2010/2011. 
 
 

http://www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/
http://www.scd.emplasageo.sp.gov.br/
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A escolha das ortofotos de interesse deve ser feita através da articulação das mesmas. O 
arquivo “Articulacao_Ortofotos_2007.kmz”, disponível no site do curso, pode ser aberto no 
Google Earth e permite visualizar a articulação das Ortofotos da EMPLASA de 2007. 
 

 
 
Para obter uma Ortofoto da EMPLASA de 2007: 
 
1. Procurar no arquivo “Articulacao_Ortofotos_2007.kmz” a quadrícula de interesse e anotar o 
nome da imagem (3311-3.tif, por exemplo, como ilustrado na figura a seguir). 
 

 
 
2. Preencher o “Formulário para solicitação de Ortofotocartas 2007.docx”. 
 
3. Com o formulário preenchido, solicitar o GeoTiff à biblioteca da FAU - Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (Prédio 9) ou ao Prof. Sergio no LABGEO – Laboratório de 
Geotecnologias (Prédio 4). 
 
As imagens GeoTiff fornecidas pela EMPLASA já estão georreferenciadas no SRC SAD69 / UTM 
zona 23S (deprecated) EPSG: 29183. 
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3. Criando um Mosaico utilizando Ortofotos da EMPLASA 
 
1. Escolher a região de estudo (Vila Leopoldina e Jaguaré, por exemplo). 
 
2. Verificar na articulação quais as ortofotos necessárias para a confecção do mosaico. Por 
exemplo: 
 

2322-2 3311-1 3311-2 

2322-4 3311-3 3311-4 

2324-2 3313-1 3313-2 

 
3. Preencher o formulário de solicitação de Ortofotos. 
 
4. Levar um CD/DVD novo à Biblioteca da FAU (prédio 9) e solicitar a cópia das ortofotos. 
 
5. Criar uma pasta de projeto em C:\Temp e copiar para lá as ortofotos. 
 
6. Entrar no QGIS. 
 
7. No menu “Raster”, opção “Miscelânea”, escolher “Mosaico”. 
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8. Escolher a pasta de entrada, o arquivo de saída e clicar em “OK”. A execução deste processo 
deve demorar alguns minutos para ser concluído. 
 
9. Note que a imagem resultante possui bordas irregulares devido à junção das cenas. 
 

 
 
10. Para eliminar as bordas irregulares ou para delimitar melhor a área de interesse do seu 
projeto, utilize a ferramenta “Cortador” disponível no menu “Raster”, opção “Extração”. 
 
 
 


