
SIG I
TELEDETECCIÓ
ESTUDIEM ELS NOSTRES SISTEMES 
NATURALS DES DEL CEL

Gràcies als avenços en Teledetecció, avui dia els 

científics sobrevolen contínuament el territori 

amb avions, drones i satèl·lits carregats de tota 

mena de sensors remots (càmeres, radars, es-

càners, etc). Aquest “espionatge científic” de tot 

el planeta ens permet capturar grans quantitats 

d’imatges en un temps molt curt i amb un esforç 

cada cop menor. Amb aquestes imatges podem  

estudiar, gairebé a temps real i a una escala ini-

maginable per altres mètodes, els efectes que els 

fenòmens naturals i els fenòmens de canvi global 

estan provocant en el nostre entorn natural.

Recerca, tecnologia i transferència
en Ecologia terrestre

MIRAMON: RECERCA, PLANIFICACIÓ 
I GESTIÓ TERRITORIAL

Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) són ei-

nes científiques i tecnològiques que permeten ana-

litzar el territori a partir de mapes digitals temàtics 

i topogràfics, fotografies aèries, imatges de satèl·lit, 

models digitals del terreny, grans bases de dades i 

també la connexió amb sistemes GPS. És una eina 

imprescindible per a la presa de decisions territo-

rials, com el creixement urbanístic o la gestió dels 

incendis forestals i d’altres riscos. El CREAF ha de-

senvolupat el SIG MiraMon, un SIG amb un elevat 

ventall d’aplicacions, un rigor científic i una facilitat 

d’ús, que l’han convertit en l’eina d’ús habitual en 

la recerca, docència, gestió i planificació territorial 

de nombroses institucions públiques, universitats i 

empreses del sector. MiraMon disposa d’una versió 

lectora gratuïta i col·labora amb iniciatives de da-

des ambientals obertes de qualitat.

Fo
to

: N
A

S
A

 -
 G

od
da

rd
TECNOLOGIES BIG DATA PER 
COMPRENDRE EL PLANETA

Estudiar els processos biològics i ambientals pla-

netaris mitjançant la Teledetecció implica treballar 

amb una gran varietat de dades que es generen a 

gran velocitat i que donen lloc a grans volums d’infor-

mació. Aquestes tres “v” són les tres potes del que es 

coneix com a Big Data i provoquen, sovint, limitacions 

en la recerca científica. Al CREAF tenim les eines i 

el coneixement per superar aquestes limitacions. Els 

nostres projectes acumulen i analitzen molts terabits 

de dades sobre clima, usos del sòl, activitat biològica, 

etc., que es treballen mitjançant sistemes distribuïts, 

estàndards geospacials, tècniques de computació 

paral·lela i computació d’altes prestacions (HPC).

L’atles climàtic digital de la Península Ibèrica 
ha estat elaborat amb el SIG MiraMon.
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LÍNIES DEL CREAF SOBRE SISTEMES 
D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TELEDETECCIÓ

CONTACTE

GEOVIQUA: QUAlity aware VIsuali-
sation for the Global Earth Obser-
vation system of systems.

DinaCliVe: Análisis espaciotem-
poral de las cubiertas del suelo y 
del estrés de la vegetacion en la 
P. Ibérica a la luz de medio siglo 
(1975-2025).

AgriUAV: Estimation of Agricultu-
ral variables from UAV data.

AIP-4 Architecture: Implementati-
on Pilot Phase 4 (AIP-4) WCS and 
WFS tutorials.

Xavier Pons / Investigador            Xavier.Pons@uab.cat            935814804 
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PROJECTES DEL 
CREAF SOBRE SIG I 
TELEDETECCIÓ

Ús de Teledetecció en estudis ambientals. Tenim una consolida-
da tradició en l’ús de la Teledetecció  per l’estudi de la dinàmica 
del paisatge, les migracions de fauna, la detecció anual d’incen-
dis, la millora dels mapes climàtics o la cartografia d’episodis de 
sequera, entre d’altres. 

Métodes i estàndards en SIG i Teledetecció. Implementem i po-
sem a prova els estàndards ISO19xxx i els integrem dins del mo-
del general de metadades. Desenvolupem mètodes de tractament 
i obtenció d’informació d’imatges de satèl·lit (intercalibració de 
sensors, validació de valors de radiació solar, efectes de la topo-
grafia en la radiometria d’imatges) i investiguem en la discrimina-
ció de la qualitat de les imatges.

Implantació de projectes SIG. Oferim el desenvolupament, disseny, 
explotació i assessorament en totes les fases d’implantació d’un 
SIG, de manera totalment adaptada a les necessitats dels clients.

Anàlisi SIG, modelització i anàlisi del terreny. Fem recerca sobre la 
modelització de la distribució d’espècies biològiques, la connectivitat 
ecològica, els canvis d’usos del sòl i els efectes sobre la biodiversitat.  

Desenvolupament del SIG MiraMon. MiraMon és un SIG i software de 
Teledetecció que permet la visualització, la consulta, l’edició i l’anà-
lisi tant de capes ràster (imatges de teledetecció, ortofotos, models 
digitals del terreny, mapes temàtics, etc.), com de capes vectorials 
(formades per punts, línies o polígons) i de capes WMS.  
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SIG MiraMon
http://www.creaf.uab.es/Miramon/

GEOLABEL
http://www.geolabel.info/

PRODUCTES I SERVEIS 
RELACIONATS

El canvi global és el conjunt de 
canvis ambientals que s’estan 
produint a escala planetària 
com a conseqüència de les 

activitats humanes. Hi influeixen 
el canvi climàtic, el canvi en els 
usos del sòl, les alteracions de 
la biodiversitat i la gestió dels 

diferents recursos, 
entre d’altres factors.


