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As metodologias para a extração de feições em imagens digitais são amplamente pesquisadas na Fotogrametria, 

tendo vasta aplicação na obtenção de dados espaciais para a criação e atualização de bases cartográficas. Neste 

contexto, as rodovias constituem-se uma importante feição de interesse, sendo sua extração em imagens digitais alvo de 

pesquisas desde a década de 70. Ao longo do tempo foram desenvolvidos métodos automáticos e semi-automáticos, 

cujos os resultados, em geral, são grupos adensados de pontos que descrevem os eixos das rodovias no espaço imagem 

ou objeto. Por características dos métodos de extração, esses pontos podem não descreverem de forma ideal a feição em 

locais que apresentam curvatura acentuada, apresentando quinas que quebram a esperada suavidade geométrica, 

característica fundamental das rodovias. Uma maneira de minimizar este problema é realizar um pós-processamento 

sobre o conjunto de pontos resultantes da extração, tal como a suavização por curvas paramétricas de terceira ordem, 

por meio de algum método de interpolação ou aproximação, que estabeleça a relação entre a curva e o polígono de 

controle. Na literatura científica da área encontra-se referências ao emprego de Spline Natural para este fim, no entanto 

como cada curva apresenta um comportamento característico em relação a sua função base, faz-se necessário avaliar as 

diferentes famílias de curvas de forma a identificar as suas potencialidades. Nesta pesquisa foi explorada a modelagem 

de curvas pelo método de aproximação, por meio de uma função base B-Spline (Base Spline), que é uma versão da 

Spline Natural. A teoria das curvas Splines foi desenvolvida na década de 60 e faz alusão ao termo da língua inglesa de 

mesma grafia, que designa a régua flexível usada para desenhar curvas livres suaves, cuja a forma matemática é dada 

por um polinômio cúbico. A B-spline apresenta um comportamento não global, pois cada vértice afeta a forma da curva 

somente em uma faixa de valores de parâmetro em que a sua função base associada é diferente de zero. Trata-se de um 

ajustador por aproximação, pois a curva gerada não passa sobre os pontos de controle. Permitindo ainda, alterar a ordem 

da função base e portanto o grau da curva resultante, sem alterar o número de vértices do polígono de controle, ou seja, 

o grau do polinômio pode ser selecionado de maneira independente do número de pontos de controle. Tais 

características tornam a B-Spline uma opção com grande potencial na modelagem de curvas longas e complexas, que 

sejam descritas por um abundante número de pontos, tal como os resultantes dos processos de extração de rodovias. 

Para avaliar o desempenho da B-Spline como um recurso de pós-processamento, foram realizados dez experimentos. Os 

pontos suavizadas nos experimentos descrevem os eixos de alguns trechos de rodovias provenientes de um processo de 

extração automático, escolhidos por apresentarem quinas acentuadas e serrilhados. A análise dos resultados baseou-se 

na avaliação visual (qualitativa) e no Erro Médio Quadrático - RMS (quantitativa). A análise visual ocorreu pela 

observação da linha poligonal formada pelos pontos pós-processados sobrepostos na imagem e indicou uma melhoria 

sensível na suavidade dos eixos, promovendo uma descrição mais eficiente da rodovia. Na análise numérica foi tomada 

como referência eixos extraídos manualmente, considerados isentos de erros, para cálculo do RMS. A análise numérica 

reafirmou as conclusões visuais, com uma redução percentual média dos RMS em 40% com o pós-processamento. 

Outra característica relevante deste processo é a perspectiva de reduzir a quantidade de pontos a serem armazenados 

para a descrição da feição de interesse. Assim, constatou-se que o suporte local e as características de ajustador por 

aproximação, fazem da B-Spline uma opção mais interessante que a Spline Natural no pós-processamento dos pontos 

que descrevem os eixos das rodovias. Para trabalhos futuros pretende-se processar o mesmo conjunto de pontos usando 

as curvas NURBS, a fim de promover um comparativo entre Spline Natural, B-Spline e NURBS. 
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