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TcpImagen V 2.1 
Gestão e Transformação de Imagens 
Esta aplicação permite realizar todo tipo de operações sobre imagens digitais, 
georreferenciadas ou não, em uma ampla variedade de formatos. Foi desenvolvida 
especialmente para as necessidades dos projetos de Topografia, Engenheira Civil, 
Arquitetura, Arqueologia, etc. em todos que frequentemente trabalha com fotografias 
aéreas, ortofotos e mapas escaneados em combinação com desenhos vetoriais. 
 
Sua potente interface de usuário permite abrir múltiplos documentos sobre os quais 
podem se aplicar diversos controles de visualização, sendo o manejo fácil e intuitivo. 
Pode se também obter informações detalhadas das imagens, assim como imprimi-las 
com diversos controles. 
 

 
 
 
TcpImagen pode integrar se com MDT a partir da versão 6.5. Desta forma sem sair do 
CAD é possível realizar sobre as imagens inseridas ou diesenho todos os tipos de 
transformações básicas, tais como girar, ajustar brilho, contraste, intensidade, 
saturação, balanço de cores e trocar resolução, tamanho e profundidade da cor. Também 
pode se georreferênciar e deformar imagens, além do mais, adicionar algumas 
ferramentas novas, só disponíveis na versão CAD, como inserrr fotografias com posição 
ou ver a informação EXIF de uma fotografia. 
 
      

 
 
 
 
 
 
 



TcpImagen - © Aplitop 2012 2

 
 
 

 
 

 

Ajustes sobre Imagens ou Regiões 

Existem controles para ajustar o brilho, contraste, intensidade, saturação, ajustes 
gamma e balaço de cores, podendo se aplicar a imagens completas ou em regiões. Todos 
os ajustes se aplicam de forma interativa com visualização prévia, podendo indicar os 
parâmetros de forma gráfica ou numérica. 
 
Também pode trocar o modo da escala de cinza ou profundidade de cor de 8, 24, 16 ou 
32 bits, usando paleta fixa, otimizada ou especificada pelo usuário. O histograma da 
imagem também pode ser consultado. 
 
 

 
 
 
Na versão CAD se poderá realizar os mesmos ajustes, mas sobre a imagem completa. 
 

Operações sobre Imagens 

Outras operações consistem na aplicação de um giro de 90º, 180º, 270º ou de um 
ângulo arbitrário. As imagens também podem estar entre um eixo horizontal ou vertical. 
 
O tamanho da imagem pode ser modificado especificando a largura e a altura, a 
resolução ou suas porcentagens relativas à original, indicando o método de interpolação 
(normal, amostragem ou bicúbica). 
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Da mesma forma todas estas ferramentas também poderá ser usadas na versão CAD. 
 
 

 
 

Georreferenciação 

TcpImagen permite georreferenciar uma imagem a partir de pontos de coordenadas 
conhecidas ou usando como referência um desenho vetorial. A transformação se calcula 
por Helmert 2D ou Afim, mostrando o erro quadrático médio e o erro máximo obtido. 
 
A criação de arquivos de georreferencia é totalmente acessível para o usuário, podendo 
suprimi-la ou recalcular-la em qualquer momento. 
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Na versão CAD poderá utilizar as ferramentas de seleção e referência a objetos para 
facilitar a criação  de Linhas de Referência, conectando pontos conhecidos sobre a 
imagem a pontos sobre o desenho e para casos mais complexos pode inserir marcas com 
nome, e posteriormente liga-las a pontos topográficos para estabelecer os pares de 
pontos para o cálculo da transformação. 
 

    
 

Deformações 

Outra ferramenta interessante tem como objetico deformar uma imagem por um destes 
métodos: transformação projetiva ou Rubber-Sheeting. A transformação projetiva 
ajustará quatro pontos com o máximo independentemente do número de pontos usados 
para o cálculo. A técnica de Rubber-Sheeting consiste em uma transformação bilinear de 
cada uma das celulas da grade gerada a partir dos pares de pontos e com a qual se 
obterá um ajuste de todos os pontos que interfiram no cálculo.  
 

 
 
No  esquema pode se observar um exemplo da transformação de uma imagem de acordo 
com a técnica de Rubber-Sheeting: 
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As imagens obtidas são criadas aplicando os métodos do vizinho mais próximo, 
interpolação bilinear ou bicúbica ou o método de Lagrange. O cálculo mostra os dados de 
erro quadrático médio, resíduos, etc. 
 
Na versão CAD, obteremos o mesmo resultado mas com as opções gráficas do CAD. 
 

 

Ferramentas por Lotes 

Em muitas ocasiões é preciso executar uma série de operações a um conjunto de 
imagens. As ferramentas por lotes de TcpImagen permite executar as seguintes: 
 

 Redimensionar um grupo de imagens 

 Renomear imagens podendo adicionar prefixos ou sufixos 

 Converter um grupo de imagens a um formato determinado 

 Selecionar em uma única imagem um grupo de imagens georreferenciadas  

 Dividir em partes uma imagem seguindo como padrão um desenho  
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Integração com MDT 

Além das ferramientas já existentes na aplicação foram incorporadas algumas novas 
como: 
 
Inserir Fotografias com Posição, que  permite inserir em um desenho fotografias com 
dados de localização, tais como as tomadas por smartphones e câmaras equipadas com 
GPS. Cada fotografia se víncula automaticamente com um ponto topografico, e além 
disso pode se inserir  uma escala determinada na sua posição, de forma similar ao 
Google Maps. 
 

 
 
 
 

 
Inserir Mapa WMS, É posível capturar e inserir na posição real do desenho imagens de 
serviços WMS de qualquer provedor (institutos cartográficos regionais, cadastro e outras 
entidades públicas e privadas). 
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Outras ferramentas uteis são: delimitar imagem a partir de uma polilinha, dividir uma 
imagem em várias a partir de um esquema de mosaico, e selecionar várias imagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TcpImagen - © Aplitop 2012 8

Formatos de Imagens no CAD 

CAD 
Formato Imagem 

JPEG JPEG2000 TIFF ECW MrSID 

AutoCAD    (1) (1) 

BricsCAD        (3)  (3)  

ZWCAD    (2)  
 

NOTAS 
 

(1) É necessário instalar Autodesk Raster Design Object Enabler 
(2) A partir de ZWCAD 2012 
(3) A partir de Bricscad 9.1.2 

Requisitos 

Sistema Operativo Windows XP / Vista / 7 em 32 e 64 bits 
Memória Memória física 1 Gb ou mais 
Processador Dual-core 2 Ghz ou superior  
Formatos Raster 
suportados 

TIFF - Tagged Image File (*.tif, *.tiff) 
JPG - Joint Photographic Experts Group (*.jpg, *.jpeg, *.jtf) 
JP2 - JPEG 2000 Compressed (*.j2k, *.jp2) 
ECW - Enhanced Compressed Wavelet (*.ecw) 
SID - MrSID (.*sid) 
TIFF piramidales (*.mpt) 
GIF - CompuServe GIF (*.gif) 
PNG - Portable Network Graphics (*.png) 

Formatos Vetoriais 
suportados 

DXF - Drawing Interchange (*.dxf), versões 2.6, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 (2000), 18 (2004) 
DGN- MicroStation (*.dgn), versões 1, 2 e 3 
DWG, DWF - Drawing (*.dwg, *.dwf), versões 12, 13, 14, 15 
(DWG2000), 18 (DWG2004) 
SHP - ESRI Shape (*.shp) 
WMF,EMF - Windows Metafile (*.wmf;*.emf) 
 

 
Consultar a página web para maiores detalhes 
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