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As edificações urbanas são objetos topográficos de grande importância para o mapeamento cadastral em escala 

grande e para tarefas específicas como o planejamento urbano e a análise ambiental. A compilação manual de 

edificações usando técnicas convencionais de restituição fotogramétrica é bastante onerosa, tanto em termos de tempo 

quanto financeiro. Assim, é fundamental o aumento do nível de automação dos processos de compilação de edificações 

a partir de imagens de alta resolução, trazendo duas implicações importantes: maior agilidade e menor custo na 

compilação de grande massa de dados capturados por sensores diversos (imagens aéreas e de satélite, dados de 

varredura a laser, etc.). Isso também é importante para que informações espaciais usadas para alimentar bases de dados 

de cadastros urbanos em grande escala, que são fundamentais para muitas ações públicas, sejam viabilizadas em ciclos 

mais curtos de atualização. As imagens de alta resolução facilitam a identificação de edificações, mas também impõem 

desafios aos métodos clássicos de análise de imagem. Pode ocorrer também que diferentes materiais apareçam com 

assinatura espectral similar (por exemplo, telhados e solo exposto se manifestam de forma similar em imagens RGB). 
Consequentemente, os métodos de classificação ao nível do pixel normalmente não dão bons resultados, assim, uma 

melhor exploração do potencial das imagens de alta resolução depende da modelagem mais eficiente das características 

geométricas do objeto de interesse. Diante dessa discussão, propõe-se estudar neste trabalho o problema de 

caracterização de forma de contorno de edifício usando os momentos complexos de Zernike, que são definidos como 

projeções da função de intensidade da imagem sobre funções de bases ortogonais, no caso, os polinômios de Zernike, 

que formam um conjunto ortogonal complexo no interior de um círculo unitário. Este método baseia-se na área do 

objeto de interesse e é invariante em relação a transformações geométricas de rotação, translação e escala; além de ser 

pouco sensível a deformações no contorno da região. Primeiramente, deve-se segmentar por regiões a imagem a ser 

trabalhada, em que serão geradas regiões (segmentos) da imagem, que representam seus diferentes objetos ou partes de 

objetos, podendo ser feita uma melhor interpretação da imagem. Essas partições serão submetidas à análise de forma 

com base no método dos momentos de Zernike e são encontradas a partir dos níveis de cinza da imagem. As 
propriedades de invariância dos momentos de Zernike nos motivam a proposição de uma base de dados contendo 

esboços ou modelos de possíveis aparições de contornos de telhado de edifício numa dada cena, associando a cada 

esboço um vetor de características baseado nos momentos de Zernike. Através de uma métrica (por exemplo, a distância 

euclidiana) que avalia a distância entre um vetor de característica de Zernike calculado a partir de um edifício 

segmentado na imagem e um outro vetor de característica de Zernike armazenado na base de dados de esboço de 

edifício, pode-se avaliar a capacidade de discriminação dos momentos de Zernike entre diferentes formas de edifícios, e 

também entre formas de edifícios e não edifícios. Desse modo, o objetivo principal a ser alcançado nesse trabalho é 

estudar e avaliar o poder de discriminação de formas de contornos de edifícios usando características calculadas com 

base nos momentos de Zernike, encontrando alguns desafios: 1) escolha de um método de segmentação por região 

adequado para segmentar contornos de edifícios; 2) criação e validação de um banco de dados de esboços de contorno 

de edifício e respectivos vetores de características de Zernike; 3) adaptação dos parâmetros do método dos momentos de 

Zernike de forma a maximizar a capacidade de discriminação de formas de edifícios e não edifícios. 


