
Recortando imagens raster 

 
1. Introdução 
 
Em geral, as imagens orbitais e de sensoriamento remoto disponíveis não são exatamente do 
tamanho da área do projeto em estudo. 
Muitas vezes é necessário combinar várias cenas para montar a imagem da região de estudo 
(mosaico) ou até recortar parte da imagem disponível no caso da região de estudo ser menor 
do que a mesma. 
 
2. Recortando uma imagem raster no QGIS 
 
No QGIS, a ferramenta “Cortador” que está no menu “Raster”, opção “Extração”, possui duas 
opções de recorte:  

 Extensão – os limites podem ser selecionados através de um retângulo na tela ou através 
de coordenadas; 

 Camada Máscara – os limites são determinados por uma camada vetorial do projeto que 
servirá como máscara. 

 
2.1 Recortando uma imagem raster através da sua Extensão (limite) 

Para este exemplo, vamos utilizar a imagem “Brasilia_SIRGAS2000_UTM22S.tif” disponível no 

site do curso. Esta imagem possui EPSG: 31982. 

1. Inserir no QGIS a imagem Brasilia_SIRGAS2000_UTM22S.tif 

2. No menu “Raster”, opção “Extração”, escolher a ferramenta “Cortador”. 

3. Escolher o nome e localização do arquivo raster de saída. 

4. Selecionar com o mouse a área a ser recortada. OK. Fechar. 

 



2.2 Recortando uma imagem raster através da uma Camada Máscara 

1 Inserir no QGIS a imagem Brasilia_SIRGAS2000_UTM22S.tif 

2. Criar a camada vetorial de polígonos “contorno.shp” com o mesmo EPSG da imagem a ser 

recortada (31982). 

4. Ajustar também o EPSG do projeto (31982). 

 

5. Desenhar feição da máscara de contorno e gravar. 

 

6. No menu “Raster”, opção “Extração”, escolher a ferramenta “Cortador”. 

7. Escolher o arquivo de saída e a camada máscara. Selecionar a caixa “Criar uma banda alfa de 

saída”. OK. Fechar. 



 

8. Se aparecer a mensagem de erro “Cannot compute bounding box of cutline”, apagar o 

arquivo .prj do shapefile e refazer o passo anterior. 

 

9. Resultado 

 



Observação: a opção “Criar uma banda alfa de saída” é para deixar transparente o retângulo 

envolvente (ao invés de preto).  

 


