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A solução completa em geoprocessamento
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TNTmips é um SIG (Sistema de Informações Geográficas)
completo que permite trabalhar com terrabytes de qualquer
tipo de dados georreferenciados, incluindo imagens,
superfícies terrestres e dados de mapa com seus atributos
associados.
TNTmips oferece todas as ferramentas para visualizar,
criar, editar, georreferenciar, interpretar e publicar seus
dados georreferenciados por um preço competitivo.

TNTmips é usado na economia privada e por instituições
públicas e acadêmicas em mais que 120 países e é
traduzido para 24 línguas.
TNTmips é compatível em 32/64-bit com:
Windows (Windows 10, 8, 7, Vista, XP)

Mac (OS 10.11, 10.10, 10.9)
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Visualização Dinâmica com TNTmips
Os recursos de exibição em TNTmips oferecem várias maneiras de
visualizar seus dados georreferenciados. Você pode sobrepor
qualquer número e qualquer tipo de geodados locais e da web.
Geodados com diferentes sistemas de coordenadas são
automaticamente reprojetados ao sistema de referência.
Adicionando dados de terreno, você pode visualizar seus geodados
em 3D (estéreo e perspectiva obliqua).
Exibe seus geodados em múltiplas exibições de diferentes
combinações de camadas.
A tecnologia de pirâmides e arquitetura de processamento
“pipline” permite visualizações extremamente rápidas de
imagens de qualquer tamanho em qualquer escala.

Sobrepõe seus geodados com mapas de base
de Bing Maps e MapQuest.

Você pode melhorar contraste, calibração de cores e filtros “onthe-fly”.
Você pode gerar automaticamente ou manualmente estilos
padrões ou customizados para atributos qualitativos e
quantitativos.

Visualize informações do mapa de forma
instantânea por meio de janelas popup.
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Georreferenciar e Retificar
Os
geodados
de
seu
projeto
podem
ter
um
georreferenciamento impreciso que requer ortorretificação.
TNTmips permite criar, importar ou editar de maneira rápida
e fácil o georreferenciamento de qualquer tipo de geodado.
Milhares de sistemas de referência de coordenadas (SRC) são
compatíveis com TNTmips.
O processo de auto-registro permite a geração de centenas
de pontos de controle por meio de uma imagem de referência
local ou via web.
Imagens e objetos geométricos (vetor, CAD, TIN, shape,
LiDAR point clouds) de diferentes SRCs podem ser
visualizados em conjunto ou TNTmips reprojeta os seus
geodados para um SRC único.
O processo de reamostragem de imagens também pode
ortorretificar imagens que possuem Coeficientes Polinomiais
Relacionais (CPR).
O processo de georreferenciamento pode computar um
modelo de CPR para qualquer imagem com suficientes
pontos de controle de 3D, que podem ser adicionados de
maneira manual ou por meio de auto-registro.

4

O processo de auto-registro encontra
automaticamente pontos de controle para a
imagem de entrada (acima), usando uma
imagem de referência (abaixo)

SIG e Análise Espacial com TNTmips
TNTmips oferece compatibilidade plena com bancos de dados
relacionais, contendo informações associadas aos seus geodados de
mapa. Tabelas de bancos de dados podem incluir campos dinâmicos
computados por outros campos.
A análise dessas informações críticas começa no processo de
exibição, onde você pode facilmente criar estilos baseados nos
atributos qualitativos e quantitativos do banco de dados associado
aos geodados.

Mapeamento Temático usando atributos
numéricos

Você pode facilmente executar consultas simples e complexas por
meio do Construtor de Consultas.

Análise de Rede e alocação de rotas

Use o intuitivo e interativo Construtor de Consultas para executar complexas consultas
sobre os atributos associados aos seus geodados, incluindo atributos dinamicamente
computados por outros atributos.

Simulações EPANET da Rede de
Abastecimento de Água em TNTmips
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TNTmips oferece Análise de Zonas de Buffer para nós, pontos, linhas e polígonos para vetores, CAD e shape.

TNTmips oferece uma gama de processos e ferramentas para extrair
informações e encontrar relações espaciais de seus geodados:
• Gerar zonas de buffer para polígonos, linhas, pontos e nós com
geração automática de estilos.
• Gerar grades poligonais (retângulo, hexágono e triângulo) com
orientações especificadas para cobrir camadas.

Interseção

• Gerar polígonos por meio de distribuição/ tipo de atributo de
pontos.
• Criar mapas de densidade (“Heat Map”).
• Use Análise de Rede para encontrar rotas otimizadas e definir
áreas de serviços e distribuição.
• Executar simulações hidráulicas de redes de abastecimento de
água de EPANET.

Operações de Combinações Espaciais

• Transferir estatísticas / atributos de vetores / rasters para outros
vetores.
• Combinação de vetores com sobreposição espacial (interseção,
união, união exclusive, adicionar e subtrair).
• Executar Análise de Critérios Múltiplos, usando uma combinação
de vetores, CAD e raster.

Análise de Critérios Múltiplos
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Processamento de Imagens
TNTmips permite exibir, criar e processar imagens de
qualquer
tipo,
incluindo
imagens
multiespectrais,
híperespectrais, radar e de drones/vants. A eficiente
arquitetura de “image pipeline” de TNTmips permite o uso
de imagens com tamanho em terrabytes. Você pode calibrar,
combinar, retificar, reprojetar, mosaicar, classificar imagens
e corrigir a radiometria e as distorções de lente das suas
imagens georreferenciadas para otimizar a extração,
apresentação e análise dessas imagens.
O processo de exibição oferece calibração de contraste,
cores e filtros espaciais para criar as melhores aparências das
suas imagens coloridas ou em tons de cinza. TNTmips oferece
ferramentas adicionais de melhoramento de aparência de
imagens como filtragem de frequência, combinação de
contrastes, fusão multiresolução e esticamento de cores.

Pan-Sharpening

Multiespectral

Pancromático

Pan-sharpened
Combinação de Contraste

Referência: 2004

Você pode mosaicar qualquer número de imagens em tons de cinza, multibanda ou colorido com
diferentes sistemas de coordenadas com adicional calibração de contraste e processamento
flexível de áreas sobrepostas.

Esticamento de Cores de uma imagem Landsat para melhor distinguir características de
superfície.
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2009
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O processo de mapeamento permite identificar áreas
de amostras para executar uma classificação
incremental e semi-automatizada.
A classificação automática em TNTmips oferece
uma variedade de classificações nãosupervisionadas e supervisionadas.

Classificação de Imagens
A classificação de imagens é um componente importante
na análise de imagens. A classificação automática
oferece
classificações
não-supervisionadas
e
supervisionadas com importação/criação de dados de
treinamento.
O processo de Mapeamento Interativo combina de forma
inédita sua interpretação visual com métodos de
classificação
automática,
usando
ferramentas
interativas. Você guia a classificação, designando áreas
de uma determinada classe em uma imagem de
referência e o mapeamento interativo encontra pixels
semelhantes em volta da área de amostra ou na imagem
inteira.
O processo de análise hiperespectral oferece as
ferramentas específicas para analisar faixas espectrais
de imagens hiperespectrais, incluindo classificações de
ângulo espectral, organização própria e mapeamento
subpixel. O processo de Reatribuição de Valores de
Pixels permite criar classificações com as faixas
espectrais determinadas por você.
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Analise e classifique imagens hiperespectrais, usando
ângulo spectral, filtragem combinada e linear unmixing.

Análise de Terreno com TNTmips
Dados de terreno podem ser representados em TNTmips
como pontos 3D, curvas de linhas, TINs ou MDTs/MDEs.
Rasters de elevação podem ser exibidos com
sombreamento de relevo e paleta de cores. Essas camadas
podem ser usadas para criar exibições em 3D de forma
estereoscópica ou com perspectiva oblíqua.
TNTmips oferece ferramentas para processar e extrair
informações de terreno. Você pode transformar dados de
terreno por meio de curvas de nível, geoestatística,
operações de triangulações e extrair propriedades
topográficas, incluindo declive, exposição e curvatura.

Execute processos de geoestatística, criação de
curvas de nível e operações de triangulação.

O processo de Campo Visual identifica áreas de terreno
que são visíveis de um determinado mirante.
Use o processo de Bacia Hidrográfica para computar bacias
hidrográficas, escoamento superficial de água de
diferentes escalas junto com uma variedade de atributos
hidrológicos de bacias e cursos de água.

Computar propriedades topográficas como declive,
exposição, curvatura e sombreamento de relevo.

Computar Campos Visuais de um ou mais mirantes.

Use o processo de Bacias Hidrográficas para
determinar bacias hidrográficas e cursos de águas
para MDTs inteiros ou para locais individuais. Esse
processo oferece processamento rápido e eficiente
de gigabytes de rasters de elevação.
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Visualização e Classificação de LiDAR
(nuvens de pontos altimétricos)
Nuvens de pontos altimétricos (obtidos via aérea
ou terrestre) podem ser exibidos, classificados e
analisados diretamente em TNTmips no formato
eficiente LAS.
Use o Gerenciador de LiDAR para ligar, unir, reprojetar
e extrair pontos de nuvens de altimetria. Você pode
extrair pontos por meio de área e/ou classe. Para
exibições rápidas as nuvens de pontos altimétricos
podem ser definidas como um jogo de tiles.
Use o processo de classificação para detectar e filtrar
pontos discrepantes de altimetria (ruido) e para
identificar pontos da superfície terrestre, usando os
métodos “acompanhamento de terreno” e “curvatura
multi-escala”. As classificações podem ser aplicadas
sequencialmente.

Nuvens de pontos de LiDAR podem ser visualizadas como
pontos ou como um terreno virtual com sombreamento de
relevo em combinação com cores de elevação.

TNTmips permite a visualização de nuvens de pontos
LAS de várias maneiras, incluindo a seleção de pontos
por classe ou tipo de retorno e o estilo dos pontos por
classe, elevação, tipo de retorno ou intensidade. Você
pode visualizar as nuvens de pontos como terrenos
virtuais com sombreamento de relevo e/ou por cores
de elevação.
A ferramenta do Perfil de Pontos permite visualizar a
nuvem de pontos por meio de um perfil vertical.

Visualize perfis verticais de nuvens de pontos
LiDAR.

Exibição LiDAR de um terreno virtual, usando
todos os pontos (acima com árvores, MDS) ou
apenas pontos da superfície terrestre (MDT)
classificados em TNTmips (abaixo).
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Produção e Publicação de Mapas
TNTmips inclui ferramentas interativas de
produção de mapas em massa de qualquer
complexidade e escala. Você pode adicionar
grades de sistemas de coordenadas, barras de
escala, legendas, texto de anotação e mapas de
índice com posicionamento exato de cada
elemento no layout.
Os mapas podem ser criados para impressão em
papel ou em PDF, KML ou SVG para distribuição e
visualização via internet.
Você também pode montar qualquer número de
mapas em uma mapoteca digital, que pode ser
distribuída e visualizada por qualquer pessoa sem
custo adicional por meio do visualizador gratuito
TNTatlas, que permite acesso a centenas de
mapas temáticos com execução de complexas
consultas analíticas.

Crie uma mapoteca digital em TNTmips para ser visualizada em
TNTatlas.

11

Solução Móvel de TNTmips
Qualquer exibição de TNTmips pode combinar seus
próprios geodados em combinação com dados públicos
da web. Mapas e imagens de base de Bing Maps e
MapQuest podem ser adicionados aos seus geodados
com apenas uns cliques. Você pode também visualizar
tilesets da web e mapas e imagens de WMS (Web Map
Service) da web.
TNTmips também prepara e publica seus próprios
dados na web para tablet e smartphone. Você pode
converter seus mapas vetoriais e imagens em tilesets
para visualizações rápidas na web.

Visualize seus geodados com camadas da web.

Você pode publicar e combinar esses tilesets com
mapas de base de plataformas de mapeamento de web
(Google Maps, Bing Maps, Open Layers e Google Earth)
para criar páginas de web que representam sua
informação geoespacial com acesso restrito ou não
restrito à sua organização via desktop, tablet ou
smartphone, usando os browsers Chrome, Firefox,
Safari ou Opera.

Use TNTmips para converter suas imagens e mapas vetoriais para tilesets e crie geomashups para visualização na web via
Google Maps, Bing Maps, Open Layers e Google Earth.
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Edite com a ajuda de
camadas públicas de Bing
Maps ou MapQuest ou
qualquer outra camada de
referência.

Editor Potente de Geodados
O editor de TNTmips permite criar e editar qualquer tipo de dado
geoespacial (vetor, CAD, shape, raster, TIN), incluindo dados em
diversos formatos externos. Você pode usar qualquer tipo de geodado
com referência visual na edição, incluindo mapas de base de BingMaps
e MapQuest e outras camadas públicas da web. O editor protege a
integridade
de
seus
geodados
com
ferramentas
como
desfazer/refazer, backups automáticos e salvar e reabrir complexas
sessões de edição com camadas de referência.
• Use ferramentas gráficas para edição eficiente de seus objetos
geométricos.
• Edite camadas múltiplas, agarre e auto-trace elementos das
mesmas ou outras camadas.
• Edite em 3D estereoscópico com ferramentas que acompanham o
terreno.
• Abra exibições adicionais de perspectiva 3D para acompanhar
sessões de edição de geodados.
• Copie, corte e cole vetores ou rasters.
• Suavize linhas automaticamente enquanto traça linhas.
• Suavize ou simplifique linhas e aplique filtros para remover linhas
excedidas, bolhas e polígonos tipo “sliver”.
• Gera automaticamente rótulos por meio de atributos de pontos,
linhas e polígonos com controle sobre estilo, tamanho, posição e
linhas líder.
• Automatize a entrada de novos registros para novos elementos.
• Atribua registros existentes a novos elementos.
• Ferramentas específicas para popular e rotular curvas de nível e
estradas.
• Crie modelos de qualquer objeto existente e editável para criar
novos objetos com a mesma estrutura.

Agarre e auto-trace elementos.

Simplifique Linhas

Suavize Linhas

Reposicione rótulos conforme a
forma da linha.
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Gerenciamento Flexível de Dados e
Processos
A estrutura única do Arquivo de Projeto usado em TNTmips permite
armazenar um ou mais objetos geoespaciais com seus respectivos bancos
de dados relacionais e informações auxiliares (georreferência, estilos de
exibição, diversas configurações e metadados) de forma eficiente em
uma estrutura única de arquivo. Vetores, CAD, raster, TIN e objetos de
bancos de dados podem ser armazenados juntos no mesmo arquivo ou em
arquivos separados. Dados espaciais e tabulares de vários formatos
padrões da indústria (GeoTIFF, JP2, MrSID, DWG/DXF, shapefile, personal
e file geodatabase e outros) podem ser visualizados e usados em TNTmips
sem precisar de converter para o formato nativo.
TNTmips também se liga aos objetos geoespaciais e tabulares de bancos
de dados externos como Oracle, MySQL, Postgres/PostGIS e SQL Server,
possibilitando o compartilhamento de dados dentro da empresa no
formato nativo de bancos de dados usado pela empresa.

TNTmips exibe uma ortoimagem
de 4 bandas em JP2e curvas de
nível de um File Geodatabase.

O Gerenciador de Tarefas no TNTmips é uma ferramenta poderosa para
otimizar as capacidades de
O Gerenciador de Tarefas em TNTmips permite otimizar recursos e tempo de
computador,
quando
você processamento de seu computador.
processa Big Data. Essas tarefas
podem
ser
executadas
imediatamente
em
segundo
plano ou podem ser colocadas na
fila para execução imediata após
a finalização da tarefa anterior.
Tarefas múltiplas podem ser
executadas
simultaneamente
para aproveitar de processadores
múltiplos. Você pode agendar
tarefas grandes para serem
executadas durante a noite ou
durante o fim de semana.

Customizações
TNTmips inclui uma linguagem geoespacial especializada que
oferece uma gama de opções para processamento customizado
de seus geodados.
Scripts podem ser usados para tarefas simples como criar campos
dinâmicos em bancos de dados, definir consultas para selecionar
elementos do mapa por meio de uma combinação de atributos ou
criar estilos customizados. Você pode também adicionar
ferramentas interativas e personalizar Popups.
A GeoFórmula oferece um ambiente ágil e fácil para criar scripts
que combinam informações espaciais de diferentes objetos
geoespaciais. Você pode até criar novos processos com seus
próprios diálogos, exibições e ferramentas customizadas ou
automatizar workflows por meio de uma sequência de processos.
Milhares de funções embutidas com documentação integrada
estão na palma da sua mão.
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Crie scripts para processamento customizado
com diálogos próprios, como essa para melhorar
e classificar imagens aéreas de lavouras.

Suporte Gratuito de Software

Documentação

MicroImages oferece suporte técnico gratuito
para qualquer pessoa que usa produtos de
TNTgis . Você pode obter assistência, relatar
problemas e solicitar novos recursos usando o
Formulário de Contato ao Suporte, que está
disponível no menu de TNTmips sob o ítem
“Ajuda”.

TNTmips inclui dezenas de tutoriais com exercícios
passo a passo, cobrindo a maioria dos processos,
junto com centenas de Guias Técnicos cobrindo
uma grande variedade de assuntos de TNTmips.
Esses documentos são disponíveis em PDF e podem
ser instalados junto com TNTmips e podem ser
acessados via menu sob o item “Ajuda”.

Você também pode entrar em contato com a
MicroImages por meio de email, fone ou fax
sem custo adicional. Especialistas em suporte
técnico vão atender você.

TNTmips também oferece ajuda rápida acessível
por meio das janelas internas.

Nós queremos ajudar você a maximizar o
benefício, que TNTmips traz para sua empresa.
Se precisar consertar um bug, sera resolvido no
tempo mais curto da indústria. TNTmips é
semanalmente atualizado para garantir o
estado de arte em geoprocessamento.

Pré-requisitos do sistema TNTmips

Windows

Mac

32-bit ou 64-bit Processador Intel ou AMD
Windows 10, 8, 7, Vista, XP

32-bit ou 64-bit Processador Intel
MacOS X 10.5 ou depois

1 GB RAM ou mais
60 GB no HD para instalação

1 GB RAM ou mais
60 GB no HD para instalação
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Os produtos TNTgis da MicroImages
Software Avançado de Análise Espacial desde 1986

®

®

TNTmips

TNTatlas

Tipo de Licenças:

TNTatlas é um visualizador gratuito potente
para visualizar mapotecas digitais e layouts
criados em TNTmips. TNTatlas pode também
visualizar camadas individuais de qualquer
tamanho em formatos externos como shapefiles,
GeoTIFF, JP2, PNG, MrSID, DXF e DWG.

TNTmips Pro (licença profissional)
TNTmips Basic (licença de pequeno porte)
TNTmips Free (licença gratuita)
TNTmips Basic e TNTmips Free oferecem muitas
ferramentas de TNTmips Pro porém impõem
limites de tamanho dos geodados a serem
processados.
Licença Acadêmica
Descontos significativos para a compra de
TNTmips são disponíveis para instituições
acadêmicas. Entre em contato com a Latitude
23, o revendedor autorizado no Brasil, para
obter informações adicionais.

Entre em Contato com a MicroImages:
Correio:
MicroImages, Inc.
PO Box 245
Raymond, NE 68428

Email:
info@microimages.com

Fone:
402-477-9562
Fax:

402-477-9559

Entre em Contato com a Latitude 23:
Correio:
Latitude 23 Ltda
Rua Gumercindo Fleury 99
05447-100 São Paulo - Brasil

Email:
info@latitude23.com.br
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Fone:
(11) 3862-1858

