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sítios históricos. 2015. 271 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – 

Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015. 

RESUMO 

Esta pesquisa apresenta um estudo sobre métodos e técnicas de baixo custo para o 
levantamento métrico de sítios históricos, iniciando com os conceitos de patrimônio 
cultural e as primeiras recomendações internacionais para conservação e restauro de 
monumentos. Foram discutidos também, a crescente preocupação com a proteção de 
bens no Brasil e os diversos inventários já realizados. Foram apresentadas as principais 
tecnologias para levantamento de formas arquitetônicas baseadas em imagens com 
ênfase na Fotogrametria Digital, os conceitos e processos envolvidos, os requisitos e 
orientações para levantamentos fotogramétricos e os principais programas utilizados para 
restituição. A pesquisa, também, tratou do problema de extração de feições a partir de 
imagens digitais, discutindo os conceitos e etapas de processamento. A parte prática 
mostra os estudos de caso realizados com o objetivo de apreender e testar três 
ferramentas (PhotoModeler, Orthoware e pacote Sphera), avaliando qualidade, limites e 
potencialidades, gerando como produtos: ortofotos, ortofotomosaico e desenhos de 
restituição de fachadas, que foram utilizados como fonte de dados para geração de 
modelos geométricos. Ainda, foram realizados experimentos para extração automática de 
feições (vetorização automática) de imagens com o intuito de facilitar o processo de 
vetorização das ortofotos. Pode-se comprovar que a Fotogrametria Digital é uma 
ferramenta acessível, de custo reduzido que atende à demanda existente de 
documentação, de forma rápida e precisa; mas, para que isso seja possível, se deve 
levar em conta o conhecimento das diversas técnicas, a definição dos produtos 
desejados e as ferramentas existentes para que a escolha recaia sobre a técnica mais 
adequada. 

Palavras–chave: Documentação de patrimônio histórico. Fotogrametria Digital. 

Fotogrametria esférica.  Técnicas de levantamento baseadas em imagens. Vetorização. 

 

 

  



 
 

BASTIAN, A. V. Low-cost methods and techniques for metric surveying historic 
sites. 2015. 271 f. Master Dissertation – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal 

da Bahia, Salvador, 2015. 

ABSTRACT 

This thesis presents a study on methods and low-cost techniques for historic sites 
surveys, it starts with the concepts of culture heritage and the first international 
recommendations for conservation and restoration of monuments, this study discussed 
about the evolution of the concern for the protection of property in Brazil and the various 
inventories already made. It presented the survey technologies for architectural 
documentation based on images with emphasis on Digital Photogrammetry, the concepts 
and processes involved the requirements and guidelines for photogrammetric surveys and 
the main photogrammetric software used to restitution. The survey also addressed the 
problem of features extraction from digital images, discussing the concepts and 
processing steps. The practical part presents  some case studies that allowed to  the 
apprehending and also the  testing  of three tools (PhotoModeler, Orthoware and Sphera 
package), as a way to  assess quality, limits and potential to generate products as 
orthophotos, ortofotomosaico and facades restitution drawings, which were used as data 
source for generating geometric models. Still, experiments for automatic feature extraction 
were performed (automatic vectorization) of images in order to facilitate the process of 
vectorization from orthophotos. Digital Photogrammetry proved to be a handy low-cost 
tool, which meets the existing demand for documentation, as quickly and accurately as 
possible, but in order to make this possible is necessary to know the different techniques, 
the definition of the desired products and existing survey methods to select the most 
appropriate technique. 

Keywords: Heritage documentation. Digital Photogrammetry. Esferical Photogrammetry. 

Survey techniques based on image. Vectorization.  
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1 INTRODUÇÃO 

É crescente a preocupação com a preservação do patrimônio, seja ele material ou 

imaterial, pois esse conjunto de bens possui memória, referências e identidade sendo um 

legado incontestável às gerações futuras. Esse patrimônio cultural é composto em grande 

parte pela arquitetura que, comparada a outros elementos do patrimônio passíveis de 

serem protegidos em museus, está sujeita a todos os tipos de agressões: desastres 

naturais, como inundações, deslizamentos de terra, terremotos, erupções vulcânicas e 

furacões; o crescimento descontrolado das cidades; alterações de clima e poluição, que 

contribuem para acelerar o intemperismo físico e químico; e até mesmo ações causadas 

pelo próprio homem, como as guerras, ou ainda por conservação inadequada, 

negligência ou vandalismo, produzem efeito devastador e imediato sobre os bens, 

fazendo com que a memória vá desaparecendo.  

Casos clássicos como a destruição do patrimônio nas enchentes de Florença (Itália), em 

1966, como também acontecimentos já do século XXI quando, em 2001, por ordem do 

governo fundamentalista Talibã, foram destruídas as Estátuas dos Budas Gigantes em 

Bamiyan (Figura 1a), que possuíam pouca ou nenhuma documentação a respeito. A 

cidade de Bam, maior estrutura construída em adobe, situada no deserto Iraniano, foi 

parcialmente destruída por um terremoto em 2003 (Figura 1b); em 2004, com o impacto 

da guerra do Afeganistão, foram perdidos importantes documentos do primeiro século, o 

tempo budista de Tepe Shutur-e-Hadda e a torre de Chakari. Nos arredores da Cidade do 

México, o sítio asteca pré-colombiano de Xochimilco está ameaçado pela expansão 

urbana, também suscetível de ser destruído antes que se consiga documentar.  

O furacão Katrina (2005) destruiu ou danificou inúmeras paisagens urbanas históricas ao 

longo da costa americana do Golfo do México; mais recentemente, em 2008, o portão de 

Namdaemun (Figura 1c), localizado no centro de Seul (Coreia do Sul) teve sua estrutura 

seriamente danificada por um incêndio criminoso; e em 2009, o centro histórico da cidade 

de Áquila (Itália) foi devastado por um terremoto de grande magnitude. 
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Figura 1 – Sítios históricos destruídos nos últimos 15 anos: Budas Gigantes de Bamiyan (a); 
Cidade de Bam (b); Portão de Namdaemun (c) 

(a) (b) (c) 

 

 Fonte: KACYRA, 2009. 

Atualmente, o website1 da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO) disponibiliza uma lista com 46 sítios históricos ameaçados, com o 

intuito de sensibilizar a comunidade internacional e incentivar ações de proteção. 

No Brasil, a situação não é diferente, podendo-se citar os casos das enchentes e 

inundações, como em Cachoeira – BA durante vários séculos2, ou Goiás Velho – GO 

(2001), ou ainda, São Luiz do Paraitinga – SP (2010). Esta última cidade (Figura 2) teve 

25% das edificações do seu centro histórico destruído3. O dossiê de seu tombamento 

havia sido finalizado em 2009 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), mas precisou ser atualizado após a destruição (IPHAN, 2010).  

                                                
1 http://whc.unesco.org/en/danger/ 

2 Grandes enchentes em Cachoeira - 1792, 1839, 1840, 1844, 1875, 1882, 1893, 1914, 1960, 1963, 1969, 
1981 (FLEXOR, 2007). 

3 Trágico, absurdo, previsível. Revista Veja, 2147 ed., 13 de jan. de 2010. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/130110/tragico-absurdo-previsivel-p-054.shtml>. Acesso em: nov. 2013. 
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Figura 2 – São Luís do Paraitinga: devastação provocada pela enchente em 2010 

 

Fonte: FERRAZ, 2010. 

Qualquer que seja o motivo, é evidente que os casos de monumentos seriamente 

danificados ou completamente destruídos são muitos. Ao mesmo tempo em que deva 

existir a preocupação com a preservação do bem, uma vez que nem todos podem ser 

salvos, deve-se resguardar sua lembrança, documentando-o antes que seja perdido, 

permitindo, assim, que o seu registro transmita o conhecimento não só a profissionais da 

área de conservação e restauro, como também ao público em geral e às gerações 

futuras. 

A quantidade e qualidade da documentação existente sobre o patrimônio, tornam-se 

muito importantes para o entendimento e melhor compreensão do seu valor histórico, 

estético, científico, social e econômico; esse reconhecimento, muitas vezes, é o primeiro 

passo para sua conservação e a consequente adoção de medidas. Apropriando-se, 

assim, das palavras de Letellier (2007) “One of the options available to heritage managers 

and decision makers is to document this heritage before it is lost.”4, faz-se necessária a 

documentação completa e precisa de todos os bens de interesse histórico–cultural.  

A Fotogrametria é, comprovadamente, uma das principais ferramentas utilizadas em 

levantamentos e documentação de monumentos históricos. Atualmente, com os avanços 

possibilitados pela Fotogrametria Digital e a utilização de equipamentos de menor custo 

(câmeras digitais e computadores) e ferramentas mais simples (programas de restituição 

fotogramétrica) é possível obter-se uma documentação precisa, em curto espaço de 

tempo, para uso em projetos de restauração, estudos ou até no planejamento das 

cidades. 

                                                
4 Uma das opções disponíveis para os gestores e administradores do patrimônio é documentar essa herança 
antes que venha a ser destruída (tradução nossa). 
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Além do custo mais baixo, a Fotogrametria apresenta várias vantagens em relação a 

outras técnicas de levantamento, pois permite o levantamento em locais de difícil acesso, 

sem necessidade de contato físico direto com o objeto; as informações são obtidas 

através de fotografias, dispensando o uso de teodolitos ou estações totais, como 

também, as dimensões necessárias são obtidas apenas utilizando-se uma simples trena. 

Fornece grande variedade de produtos, como: modelos geométricos, modelos 

geométricos com texturas, ortofotos, fotografias retificadas, entre outros, além da própria 

fotografia; os dados gerados com o levantamento são de fácil armazenamento, o que 

permite a difusão do acervo digital.  

Os produtos obtidos a partir da restituição fotogramétrica também podem ser exportados 

em vários formatos e utilizados na criação de modelos digitais de cidades, seja com 

finalidade turística, seja para gestão ou planejamento, fornecendo informação confiável 

em tempo mais curto e com menor custo, quando comparada a outras técnicas de 

levantamento. 

Nesse trabalho, são apresentadas as principais técnicas de fotogrametria digital utilizadas 

para o levantamento de formas arquitetônicas, seus produtos e sua aplicação para 

geração de modelos geométricos que possam ser utilizados em outras áreas de estudo. 

Por meio de estudos de caso, discutem-se as potencialidades de três programas para 

restituição fotogramétrica, apresentando-se resultados obtidos em cada um deles, além 

da comparação de produtos gerados por meio da captura de imagens, utilizando câmera 

com objetiva de foco fixo e câmera com objetiva de foco variável, demonstrando, assim, 

as facilidades e limitações do uso da fotogrametria digital terrestre para o levantamento 

métrico de fachadas das edificações. 

Apresentam-se, também, experimentos com ferramentas para extração automática de 

feições com o intuito de facilitar o processo de vetorização na obtenção de desenhos. Os 

produtos obtidos (ortofotos) e desenhos de restituição das fachadas foram utilizados 

como fonte de dados para a geração do modelo geométrico tridimensional (parcial) do 

centro histórico da cidade de Mucugê (Chapada Diamantina – BA), demonstrando uma 

forma de aplicação subsequente de um produto fotogramétrico. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

Uma das maneiras de se apresentar as características das edificações é através de sua 

representação gráfica. Esta representação pode ser obtida por qualquer processo de 

levantamento cadastral do objeto real, elemento indispensável para a análise e o 

planejamento de ações de intervenção física sobre o objeto construído; documentação de 

sítios e monumentos históricos; planejamento urbano; entre outras. 

Para Oliveira (2008), independentemente da técnica de representação utilizada, é de 

extrema importância a exatidão das medidas e, para que isso seja alcançado, é 

necessário um levantamento métrico cadastral de precisão.  

Os levantamentos podem ser realizados empregando-se diversas técnicas ou 

tecnologias, como: a medição direta, os métodos topográficos, o 3D laser scanning ou 

varredura a laser, a fotogrametria a curta distância e a fotografia.  

Segundo Groetelaars (2004), a escolha do método a ser utilizado dependerá da 

finalidade do levantamento e das dimensões do objeto, assim como da forma de 

apresentação dos produtos.   

Dentre os métodos citados, a técnica de levantamento por medição direta apresenta 

como desvantagem ser um método lento, sensível ao tipo de objeto a ser levantado, que 

demanda muito tempo para a interpretação de croqui e elaboração de desenhos,  

principalmente para edifícios complexos; os métodos topográficos, indicados como 

complementares às técnicas de medição direta, possuem o inconveniente de apresentar 

custo elevado e, de serem demorados quando se trata de superfícies com grande 

número de pontos de interesse. Por sua vez, o 3D laser scanning pode substituir as 

técnicas convencionais de levantamento, mas possui como desvantagem o alto custo do 

equipamento, a necessidade de pessoal especializado e o longo trabalho de pós-

processamento dos dados obtidos. A fotografia é considerada um método complementar, 

que pode ser utilizado em conjunto com as técnicas de levantamento topográfico ou de 

medição direta, como apoio para o desenho de croquis e o traçado de detalhes 

complexos. 

Já as técnicas baseadas em fotogrametria passaram por grandes transformações desde 

o seu surgimento até sua fase atual, quando todo o processo é digital, desde a captura 

das imagens ao processamento e à obtenção dos produtos desejados (AMORIM, 2012). 
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Com o aumento da disponibilidade de software para extração/processamento de dados, e 

câmeras digitais de alta resolução e baixo custo para a aquisição das imagens, surgiram 

novos programas que, por meio de seus processos de calibração, dispensam o emprego 

de câmeras métricas ou semi-métricas.  

Esses processos passaram a ser mais simplificados, de modo que o levantamento pode 

ser realizado por uma equipe pequena, em um curto período de tempo e sem precisar de 

apoio topográfico, uma vez que se pode usar uma medida de referência, tomada com 

trena, para a correção da escala do objeto levantado. Atualmente, o trabalho de campo 

não difere muito de uma mera documentação fotográfica, que leva em consideração 

algumas regras específicas para a aquisição das imagens, registrando também, cores e 

texturas bem como as características exatas do objeto ou sítio e propiciando a 

compreensão do seu estado atual. Todas essas melhorias proporcionaram a redução nos 

custos com equipamentos, software, tempo de processamento e mão de obra. 

O uso das tecnologias digitais para a pesquisa em Patrimônio Cultural é um assunto que 

vem sendo muito discutido. Essas tecnologias devem ser vistas como uma maneira de 

facilitar, não só a manipulação de uma grande quantidade de dados, mas também uma 

proposição de novas formas de investigação, podendo refletir em um processo de 

transformação dos dados coletados em informação e, portanto, em mais conhecimento. 

Conforme Groetelaars e Amorim (2008), apesar das facilidades oferecidas pelo uso da 

fotogrametria para documentação arquitetônica, esta ainda é uma técnica pouco utilizada 

e conhecida no Brasil, o que pode ser constatado na publicação do IPHAN, Manual de 

Preenchimento – Levantamento de Campo, onde se recomenda que a parte físico–

arquitetônica do levantamento seja feita com o uso de trenas, metros, mangueiras de 

nível, entre outros; na etapa de gabinete, a digitação dos dados e digitalização dos 

croquis feitos em campo; e o levantamento fotográfico resume-se a uma fotografia da 

fachada de cada edificação, abrangendo toda a extensão e um pequeno trecho dos lotes 

imediatamente vizinhos (IPHAN, 2007, v. 82, p. 193–208). 

Letellier (2007) constata que a destruição do Patrimônio Arquitetônico acontece com uma 

velocidade maior do que a capacidade de documentar e, embora se deva preservar esse 

patrimônio, não se consegue salvaguardar todos, sendo a documentação uma forma 

disponível de preservar essa informação antes que ele seja destruído. Com esse objetivo, 

existem vários grupos de trabalho produzindo recomendações sobre Documentação de 

Patrimônio Cultural, como o Recording, Documentation, and Information Management for 
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the Conservation of Heritage Places – Guiding Principles (LETELLIER, 2007), para a 

criação de padrões de documentação e gestão de informação. 

Como pode ser observado nos objetivos e princípios da Carta de Londres (2006), o uso 

de tecnologias digitais como forma de documentar é tão válido e rigoroso como qualquer 

outro, permitindo, ainda, acesso a tipos de informação que não seriam possíveis por 

outros meios como, por exemplo, conexões geográficas, históricas e antropológicas.  

São vários os trabalhos publicados em anais de eventos internacionais5, conforme citado 

a seguir, onde pode-se perceber a importância da fotogrametria como ferramenta 

utilizada em documentação de patrimônio histórico. 

Hanke e Ebrahim (1997), dentre outros, comprovaram que utilizando-se câmeras não 

métricas para a captura de imagens e programas dedicados, é possível a obtenção de 

produtos precisos. Schulze–Horsel (2007) que o uso da fotogrametria digital é adequado 

para aplicações onde é necessária uma alta precisão geométrica. Já Remondino (2011) 

aponta a fotogrametria como uma técnica confiável e precisa, capaz de ser utilizada em 

diversas áreas, entre as quais, documentação geométrica tridimensional de Patrimônio.  

Ainda, Luhmann e Tecklenburg (2004), discutem o uso de imagens panorâmicas para a 

geração de modelos geométricos. Fangi (2009), como também Pisa, Zeppa e Fangi 

(2010), apresentam as possibilidades de utilização da fotogrametria esférica na criação 

de modelos geométricos e sua aplicação em conservação de patrimônio histórico.  

Patias e Santana (2011) consideram que a combinação da fotogrametria com outros 

métodos de levantamento é uma contribuição importante para a documentação e o 

monitoramento de edifícios históricos, do mesmo modo que a escolha adequada da 

tecnologia, dos procedimentos utilizados e do fluxo de trabalho, garantindo um produto 

final com qualidade. 

A literatura atual, também, faz referência à utilização de modelos geométricos 

tridimensionais na documentação do patrimônio cultural. Os modelos geométricos de 

reconstituição podem ser utilizados para a visualização de cidades destruídas ou 

desaparecidas, como o caso do sítio romano de Sagalassos6 (sudoeste da Turquia); a 

                                                
5 CIPA Heritage Documentation; International Society of Photogrammetry and Remote Sense (ISPRS); 
Internacional Council on Monuments and Sites (ICOMOS); English Heritage; entre outros. 

6 Disponível em: <http://www.sagalassos.be/en/the_forgotten_city>. 
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reconstrução da cidade medieval de Turku (Finlândia); como também o projeto “Rome 

Reborne”7 de 2008 (RODRIGUES; COELHO; REIS, 2012).  

Outros exemplos de aplicações em áreas de conservação do patrimônio histórico são 

citados por Kim (2004): o caso do Estado da Georgia (Estados Unidos) através do State 

Historic Preservation Offices (SHPO) que utiliza modelos geométricos de cidades para 

avaliar os efeitos de novas construções em áreas históricas; a visualização tridimensional 

da cidade Telc, na República Checa, utilizada para estudo da história e da arquitetura do 

local; e o modelo da cidade de Tsumago, no Japão, que foi a base para a análise e 

tomada de decisão sobre a preservação de edificações históricas na área. 

Segundo LeBlanc e Eppich8 (Getty, 2014), o procedimento de documentação do 

patrimônio inclui, além da captura de informações sobre o monumento (características 

físicas, história, estado de conservação etc.), o processo de organizar e orientar ações de 

conservação, fornecendo uma ferramenta para monitoramento e gestão desse 

patrimônio. Para que isto seja possível, é importante que profissionais envolvidos tenham 

informações completas sobre o bem, de forma que possam considerar as opções 

adequadas para conservação e as formas de intervenção. Assim, uma boa 

documentação economiza tempo e recursos, principalmente financeiros, ajudando a 

definir prioridades, evitando o desperdício de esforços e o retrabalho. 

Ainda segundo os autores, as melhores técnicas para documentação não são divulgadas, 

existindo poucos websites ou periódicos que possibilitem a troca de informações, como 

também, cada vez menos recursos, financeiros e de pessoal, são disponibilizados à 

documentação. Devido à grande demanda existente por documentação, há necessidade 

da utilização de ferramentas e metodologias flexíveis, rápidas, precisas e de baixo custo, 

como as que fazem uso de câmeras digitais, que satisfazem às necessidades de registro 

e documentação.  

No caso do Brasil, segundo o website do IPHAN “[...] são 77 conjuntos urbanos tombados 

em todo o território nacional, lugares que fazem parte da história do país e constituem a 

base do patrimônio cultural brasileiro que precisa ser preservado para que as gerações 

futuras possam vivenciá-los”9. Junta-se a esse volume de edificações, a arquitetura 

                                                
7 Disponível em: <http://romereborn.frischerconsulting.com/>. 

8 Disponível em: <http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/20_3/feature.html>. 
Acesso em: nov. 2014. 

9 A listagem com a localização dos conjuntos urbanos pode ser vista no ANEXO I. 
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industrial e a arquitetura moderna que também correm risco de deterioração ou até 

desaparecimento decorrentes dos processos de transformação das cidades. 

O uso de tecnologias que permitam atender a demanda existente de forma rápida, torna-

se imprescindível para que qualquer profissional possa fazer o levantamento métrico, 

utilizando equipamentos de baixo custo. Assim, o uso da fotogrametria permite a captura 

da forma, como também da textura dos objetos, fornecendo produtos precisos, de modo 

rápido e, ainda, passíveis de utilização em aplicações subsequentes. 

1.2 OBJETIVOS 

Partindo-se da premissa de que as técnicas fotogramétricas são pouco conhecidas e 

pouco utilizadas no Brasil e carecem de métodos e processos que permitam obter 

resultados rápidos e precisos em levantamentos utilizados para fins de Documentação 

Arquitetônica, a presente pesquisa tem como objetivo principal: 

 estudar as técnicas fotogramétricas para o levantamento de edificações e de 

sítios históricos, visando à identificação e ao estabelecimento de métodos, 

técnicas e procedimentos acessíveis, precisos, confiáveis e de baixo custo para 

finalidades de documentação. 

Assim, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 estudar técnicas fotogramétricas digitais para o levantamento de edificações, 

utilizando-se os programas PhotoModeler Scanner, Orthoware e Sphera10; 

 comparar as técnicas e as ferramentas visando estabelecer a adequação das 

mesmas a aspectos como: características das edificações; precisão; custo; tempo 

de execução; 

 identificar e descrever elementos de validação que demonstrem a adequação dos 

procedimentos estabelecidos, de modo a caracterizar um fluxo de trabalho para 

levantamentos baseados nessas ferramentas; 

 documentar fachadas e obter os desenhos de restituição; e 

                                                
10 Programa desenvolvido pelo engenheiro e professor Gabriele Fangi da Università Politecnica delle Marche, 
em Ancona na Itália. 
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 capturar e processar dados por meio das técnicas fotogramétricas para 

modelagem geométrica urbana baseada no padrão CityGML11, compatível com o 

nível de detalhe LoD 212. 

1.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Entendendo-se metodologia como um conjunto detalhado e sequencial de métodos e 

técnicas científicas a partir de um plano racional, visando a atender os objetivos de 

confiabilidade, eficácia e rapidez (MARCONI; LAKATOS, 2010), o tema foi, inicialmente, 

investigado por meio da pesquisa bibliográfica, abrangendo o estado da arte no que se 

refere a conceitos e técnicas fotogramétricas, programas para restituição e aspectos 

correlatos. 

Em um segundo momento, para a investigação do objeto, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório, pois sua fonte de dados é o ambiente natural, 

buscando-se o conhecimento das singularidades e não generalidades, para que se possa 

conhecer o objeto minuciosamente (SERRA, 2006). A pesquisa qualitativa considera uma 

relação indissociável entre o mundo objeto e a subjetividade do sujeito onde o 

pesquisador é o instrumento-chave e o processo e seu significado são as abordagens 

principais, não requerendo o uso de métodos e técnicas estatísticas (SILVA; MENEZES, 

2005).  

A partir da pesquisa qualitativa exploratória, indicada quando o objetivo é aprofundar os 

conhecimentos em processos complexos, foram realizados estudos de caso empregando 

as ferramentas escolhidas.  

De acordo com Serra (2006), baseado no estudo de caso, pretende-se esgotar o 

conhecimento sobre certo exemplar, fazendo-se estudos em profundidade e acumulando-

se informações. Nessa etapa, foi realizada a coleta de dados de fontes primárias, 

compreendendo a verificação da planta cadastral, a complementação de informações, a 

identificação de trechos das ruas e o levantamento fotogramétrico. Esses dados brutos 

obtidos exigem “tabulação” e interpretação, gerando um conjunto de relatórios descritivos 

dos ensaios, observações e objetos-concretos, denominados objetos-modelo, sendo esse 

uma base empírica formada por informações já processadas e organizadas (SERRA, 

                                                
11 City Geography Markup Language. 

12 Terceiro nível de detalhe onde são representados o Modelo Digital de Terreno - MDT (LoD 0) e os modelos 
simplificados das edificações, acrescidos da modelagem das coberturas com a possibilidade de adição da 
fototextura. 
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2006). Ainda, segundo o autor, para que se possa comparar os produtos, uma vez que a 

questão será tratada de maneira qualitativa, há a exigência de critérios de avaliação 

claros, sendo os básicos, a eficácia e a eficiência. Assim, serão avaliadas as limitações, 

as potencialidades e a precisão de cada uma das ferramentas, visando sugerir fluxos de 

trabalho que possibilitem obter resultados de maneira rápida e precisa. 

1.3.1 Etapas da Pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida por meio da revisão bibliografica sobre o tema, estudo e 

apreensão de ferramentas e, realização de experimentos práticos. As etapas realizadas 

na pesquisa estão descritas a seguir: 

 revisão de literatura, do estado da arte, sobre técnicas digitais de levantamento 

métrico baseado em imagens digitais, conceitos, princípios, usos e aplicações; 

 revisão de literatura sobre documentação de sítios históricos, conceituação e 

finalidade; 

 coleta de dados em fontes preexistentes (iconográficas e textuais); 

 coleta de dados de fontes primárias, consistindo na captura das imagens 

utilizadas neste trabalho e demais aspectos do levantamento de campo. Esta 

etapa foi realizada em setembro de 2013, contando com apoio de uma equipe de 

professores e estudantes dos cursos de graduação e pós–graduação da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e de pós–graduação da Universidade 

Federal do Pará (UFPA);  

 estudos de casos para a restituição das fachadas, em que as fotografias foram 

inseridas nos programas específicos para restituição fotogramétrica, geradas as 

ortofotos e comparados os resultados; 

 execução dos desenhos das fachadas a partir da vetorização interativa e 

automática das ortofotos; 

 geração das elevações das quadras a partir da junção dos desenhos de fachadas;  

 geração de modelos geométricos; 

 proposição de conjunto de procedimentos a serem empregados no levantamento 

de sítios históricos; e 
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 redação do trabalho. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta pesquisa foi estruturada em oito capítulos, iniciando com uma introdução, Capítulo 

1, sobre o tema abordado, sua justificativa, objetivos e aspectos metodológicos utilizados. 

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, abrangendo os conceitos de patrimônio 

cultural, traçando um panorama a partir das primeiras recomendações internacionais que 

visavam ao estabelecimento de princípios para a conservação e restauro de monumentos 

históricos. Ainda nesse Capítulo são discutidos a crescente preocupação com a proteção 

de monumentos históricos no Brasil, os diversos inventários executados no país, assim 

como, as informações geradas e sua importância como documento para ações de 

planejamento e gerenciamento da conservação. A fim de exemplificar as potencialidades 

e possibilidades do uso de tecnologias digitais em levantamentos, são apresentados 

exemplos nacionais e mundiais da sua aplicação. 

O Capítulo 3 apresenta as tecnologias mais recentes utilizadas em levantamentos 

métricos de formas arquitetônicas baseadas em imagens e varredura a laser, os 

conceitos e processos envolvidos. Neste capítulo são discutidas tecnologias como: 

Fotogrametria digital (tanto as técnicas baseadas em fotos convergentes, como as que 

fazem uso de panoramas esféricos), 3D laser scanning, Dense Stereo Machting (DSM), 

assim como os principais produtos fotogramétricos. 

O Capítulo 4 discute as técnicas de levantamento testadas, caracterizando o sistema 

fotogramétrico, discutindo os requisitos para as câmeras digitais bem como as 

orientações para levantamentos fotogramétricos e as principais ferramentas para 

restituição. 

O Capítulo 5 trata do problema de extração automática de feições a partir de imagens 

digitais, discutindo os principais conceitos e etapas de processamento. 

O Capítulo 6 discute a modelagem geométrica urbana baseada no padrão CityGML, sua 

utilização, a possibilidade de integração de dados procedentes de diversas fontes como 

fotogrametria e varredura a laser, como também, os cinco níveis de detalhe (LoD) em que 

os objetos podem ser representados. Ao final, são apresentados trabalhos internacionais 

de referência. 
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O Capítulo 7 faz a apresentação da etapa de estudo de caso, caracterizando o objeto 

escolhido (sítio histórico de Mucugê), sua localização, ambiência, histórico de ocupação, 

fazendo um breve relato sobre os estilos arquitetônicos existentes e suas características. 

São também apresentados os fluxos de trabalho nos programas para restituição 

fotogramétrica (PhotoModeler Scanner, Orthoware e pacote Sphera), os experimentos 

realizados com cada um e a avaliação comparativa dos mesmos quanto à interface do 

usuário, recursos disponíveis e produtos gerados.  

No Capítulo 8 apresentam-se as conclusões, bem como recomendações e possíveis 

desdobramentos para trabalhos que envolvam o tema abordado nesta pesquisa.  
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2 DOCUMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO 

A preocupação com a preservação do patrimônio cultural inicia-se no final do século XIX, 

tornando-se mais efetiva com a Carta de Atenas (1931), a primeira recomendação 

internacional, que visava ao estabelecimento de princípios para a conservação de 

monumentos históricos, proposta em um evento promovido pelos membros do Escritório 

Internacional dos Museus e da Sociedade das Nações, realizado na Grécia.  

A carta possuía como tema a longevidade dos monumentos históricos, considerados 

suscetíveis à ação dos agentes atmosféricos, recomendando o monitoramento constante 

das condições físicas de construções, evidenciando que a conservação preventiva 

começava a ser pensada de modo científico. Recomendava, também, que, em todos os 

países fosse feito um inventário com fotografias e notas explicativas, havendo, assim, um 

entendimento de que a documentação e sua divulgação constituem um meio privilegiado 

de conhecimento (MATEUS, 2012). 

Os grandes avanços para a proteção e preservação de patrimônio histórico deram-se 

após a II Guerra Mundial, com a criação da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1945; a Convenção de Genebra, em 

1949, proibindo atos de vandalismo contra os bens culturais em tempos de guerra; o 

Congresso de Moscou, em 1958; e o Congresso de Santiago de Compostela, em 1961. 

Com a crescente conscientização de que o patrimônio cultural constitui uma herança para 

a humanidade, a UNESCO propôs a criação do International Council of Monuments and 

Sites (ICOMOS) e, a partir das décadas de 60 e 70 do século passado, novas 

convenções, compromissos, cartas e declarações resultaram na adoção de normas 

internacionais de proteção, como a Carta de Veneza (1964) (PELEGRINI, 2006). 

A Carta de Veneza ampliava a noção de patrimônio não só das construções isoladas, 

mas também dos conjuntos, bairros e aldeias que apresentassem interesse histórico e 

cultural. Essa carta, referindo-se à conservação e restauração de monumentos e sítios, 

estabelece as diretrizes internacionais para a preservação e restauração de edifícios 

antigos. Em seu artigo 2º, determina que a conservação e a restauração de monumentos 

devem recorrer a todas as ciências e técnicas que possam contribuir para o estudo e a 

salvaguarda do patrimônio arquitetônico. Ainda, no artigo 10º, afirma que: quando as 

técnicas tradicionais revelarem-se inadequadas, a consolidação do monumento pode ser 

assegurada com o emprego de todas as técnicas modernas de conservação e 
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construção, cuja eficácia tenha sido demonstrada por dados científicos e comprovada 

pela experiência. O artigo 16º desta publicação ressalta que “[...] os trabalhos de 

conservação, restauro e escavação devem sempre ser acompanhados por um registro 

preciso, sob a forma de relatórios analíticos e críticos, ilustrado com desenhos e 

fotografias.” 

Em 1969, o ICOMOS em conjunto com International Society for Photogrammetry and 

Remote Sensing (ISPRS) criou o International Committee for Architectural 

Photogrammetry (CIPA)13 tendo como objetivos “[...] promover a documentação, a 

conservação, a proteção, a reabilitação e o uso dos monumentos, conjuntos e sítios de 

valor natural e histórico–cultural.” Com esse objetivo, na VIII Assembleia Geral do 

ICOMOS, realizada em Washington, em 1987, considerando as ameaças a que os 

monumentos e sítios estão continuamente sujeitos (particularmente às intempéries e 

forças da natureza) e levando em conta as possibilidades de documentação científica e 

registro oferecidas pela Fotogrametria, foi aprovada a Resolução nº 2, com a 

recomendação de que fossem constituídos arquivos fotogramétricos dos monumentos e 

sítios incluídos na Lista do Patrimônio Cultural da Humanidade. 

Outro importante documento é a Declaração de Amsterdã (1975) que considera como 

patrimônio não só as construções isoladas e seu entorno, mas também, conjuntos (bairro, 

aldeias etc.) que apresentem interesse histórico e cultural, afirmando que o planejamento 

das áreas urbanas e o planejamento físico–territorial devem atender às exigências da 

conservação do patrimônio arquitetônico em sua totalidade e não o considerar como 

elemento secundário. 

Em 1996, na XI Assembleia Geral do ICOMOS, em Sophia, é salientado que o registro 

deve ser visto como uma prioridade em contextos de inventário, ações de conservação e, 

em particular, antes, durante e depois da execução de obras. Esses métodos de registro 

podem incluir descrições textuais, fotografias, fotografias retificadas, ortofotos, mapas, 

desenhos, sendo utilizados métodos não destrutivos, sempre que possível, para que não 

haja danos ao objeto registrado (MATEUS, 2012). Para Oliveira (1979), nos projetos de 

preservação ou intervenção ou para inventários, a documentação do bem tem grande 

importância, havendo a necessidade de se ter um registro exato da iconografia para que 

se possa proceder, conforme avalizado pela Carta de Veneza, a reconstrução de partes 

que venham a sofrer danos com o passar do tempo. 

                                                
13 International Committee for Architectural Photogrammetry (1969 – 2000), atualmente CIPA - Heritage 
Documentation. 
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2.1 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL NO BRASIL 

O Brasil possui um valioso acervo cultural, herança de sua colonização, como a 

arquitetura religiosa, a arquitetura militar ao longo da costa brasileira, e em conjuntos 

arquitetônicos de cidades como Pelotas, Rio Grande e São Miguel das Missões no Rio 

Grande do Sul, São Francisco do Sul em Santa Catarina, São Luiz do Paraitinga e 

Paranapiacaba em São Paulo, Paraty no Rio de Janeiro, Ouro Preto, Tiradentes, Mariana 

e Diamantina entre outras cidades em Minas Gerais, Goiás Velho e Pirenópolis (Goiás), 

Laranjeiras e São Cristóvão em Sergipe, Olinda e Recife em Pernambuco, Alcântara e 

São Luís no Maranhão e Belém no Pará.  

Na Bahia, esse diversificado acervo pode ser encontrado em áreas do litoral em 

conjuntos como os de Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália, Trancoso e Salvador; do 

Recôncavo Baiano nas cidades de Maragogipe, Cachoeira e São Félix; e da Chapada 

Diamantina, em cidades tais como Jacobina, Rio de Contas, Lençóis, Mucugê,  

Andaraí/Igatu e Palmeiras, dentre outras. 

No Brasil, a preocupação com a proteção e conservação de monumentos históricos 

torna-se mais explícita a partir da década de 20, com a Semana de Arte Moderna (1922), 

quando começa a acontecer uma discussão mais sistematizada sobre a preservação do 

patrimônio cultural, mas como ação real somente em 1933, durante o governo Vargas, 

quando houve o tombamento da cidade de Ouro Preto (Minas Gerais) como “monumento 

nacional”. 

Conforme Luca (2007), essa preocupação é concretizada com a criação da Secretaria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1936, marcando o início de um 

período de ações de preservação do Patrimônio. Nesse período, mais seis cidades 

mineiras (Diamantina, Mariana, Sabará, São João Del Rei, Serro e Tiradentes) são 

tombadas. Posteriormente, em 1946, a Secretaria passa a ser denominada 

Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) e atualmente 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Durante os primeiros 30 

anos, a SPHAN dedicou-se ao reconhecimento e tombamento de bens culturais e 

monumentos isolados. A partir das décadas de 60 e 70, teve início uma nova política de 

tombamento, com prioridade na preservação de conjuntos urbanos e não mais os 

monumentos isolados. Assim, é instituído, pelo Governo Federal, o Programa de 
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Reconstrução das Cidades Históricas – PCH14, apoiado pela UNESCO, com prioridade 

em algumas capitais e cidades nordestinas e, mais tarde, no final da década de 1970, 

incorporado ao IPHAN. Esse programa baseava-se na relevância do turismo, como fator 

importante para a revitalização das cidades históricas.  

Nesse sentido, para atender a uma demanda de documentação mais precisa, foram 

executados diversos cadastramentos no país como o Inventário do Plano de Preservação 

do Acervo Cultural da região metropolitana de Curitiba (PR) em 1978, o Inventário de 

Proteção e Valorização do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro (RJ) em 

1983, o Inventário Geral do Patrimônio Ambiental e Cultural de São Paulo (SP), de Ouro 

Preto e Tiradentes (MG) e o do Centro Histórico de São Luís (MA), em 1987.  

Na Bahia, em 1970, é iniciado o Inventário de Proteção do Acervo Cultural do Estado da 

Bahia (IPAC-BA), sendo publicado o primeiro volume em 1975. Os volumes 

subsequentes, com ampliações e modificações metodológicas saíram em 1978, 1980, 

1982 e 1988 (VIEIRA; OLIVEIRA; SOUZA, 2012). Ainda, conforme esses autores, nessas 

publicações foram catalogados mais de mil monumentos, agrupados conforme as 

categorias: arquitetura religiosa assistencial ou funerária, arquitetura militar, arquitetura 

civil de função pública, arquitetura civil de função privada, arquitetura industrial ou 

agrícola, abrangendo quase todo o território baiano, ou seja, patrimônio edificado de 

Salvador (volume I), do Recôncavo Baiano (volumes II e III), da Serra Geral e da 

Chapada Diamantina (volume IV), do Litoral Sul do Estado (volume V) e das 

Mesorregiões Nordeste, Vale Sanfransciscano e Extremo Oeste baianos (volume VI) e 

Monumentos da Região Pastoril (volume VII), registrando as suas características, o 

estado de conservação e o uso dos imóveis.  

Em 1998, é firmado um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Cultura e a 

UNESCO, sob a coordenação do IPHAN e financiamento do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), para viabilizar um programa de preservação de patrimônio 

cultural com ênfase nos sítios e conjuntos urbanos, o programa Monumenta.  Esse 

programa inicia-se em 2000, tendo como objetivo preservar áreas prioritárias do 

patrimônio histórico e artístico urbano sob proteção federal, identificando-as em dois 

grupos: o primeiro, formado pelos Sítios Históricos Urbanos Nacionais (SHUN) tombados 

                                                
14 “[...] o programa desenvolvido entre 1973 e 1983, buscava integrar a riqueza patrimonial às políticas de 
desenvolvimento econômico e regional, com ênfase no turismo. A profunda crise financeira que se abateu 
sobre o país na década de 1980, impediu a continuidade do programa, que só foi retomado em 1999 com a 
implantação do Programa Monumenta” (IPHAN, 2009). 
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no âmbito nacional; e o segundo, os Conjuntos Urbanos de Monumentos Nacionais 

(CUMN), monumentos tombados isolados, mas em número mínimo de dois e que 

contribuíssem para a configuração do conjunto urbano. Assim, foi elaborado um banco de 

dados digital, com as possíveis áreas de atuação do programa, abrangendo 94 áreas15 

urbanas de 22 estados, sendo excluídos Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. A partir 

desta classificação, foi estabelecido um ranking, por meio de critérios de prioridade, para 

definir a ordem em que os sítios e conjuntos receberiam os recursos do programa. Neste 

banco de dados, os estados classificados com maior número de áreas urbanas de 

interesse cultural foram: Bahia com 9 SHUN e 11 CUMN; Minas Gerais com 12 SHUN e 8 

CUMN; e Rio de Janeiro com 8 SHUN e 5 CUMN. Quando da fusão administrativa entre 

a coordenação do Programa Monumenta e o IPHAN (2006), houve a seleção de imóveis 

privados e a inclusão de mais 892 edificações no Programa (DUARTE, 2010). 

Embora tenha sido feita ampliação do Programa, das 94 cidades inicialmente 

cadastradas, somente 26 efetivamente participaram, “[...] escolhidas de acordo com a 

representatividade histórica e artística, levando em consideração a urgência das obras de 

recuperação [...]”16. No estado da Bahia as cidades beneficiadas foram: Cachoeira, 

Lençóis e Salvador (IPAC, 2014). 

2.2 OS INVENTÁRIOS 

Para Gonzalez-Varas17 (2000 apud BASTOS, 2013), o período da antiguidade pode ser 

considerado como precursor das práticas de preservação de patrimônio, quando são 

vistas as primeiras medidas jurídicas criadas para a proteção das obras de arte. 

Determinadas pelo imperador romano Constantino com o objetivo de salvaguardar as 

obras da cultura grega, essas medidas previam a criação do cargo de Curator Statuarum 

e a elaboração de um inventário das obras.  

A partir do Renascimento, as ações sobre patrimônio passam a ser tratadas como uma 

forma de conhecer e avaliar as obras da Antiguidade e, assim, são valorizadas por suas 

                                                
15 Inicialmente foram classificadas 101 áreas, mas posteriormente com a fusão dos sítios e conjuntos dos 
centros históricos de Belém (conjunto do Mercado Ver-o-Peso e Praça Frei Caetano Brandão); Rio de Janeiro 
(Praça XV, Candelária e Cinelândia); São Luís (conjunto de São Luís e Praça Gonçalves Dias) e Salvador 
(Pelourinho, Pilar e Cairú), além de Sabará (Pedro II e Sabará), passou a 94 áreas (DUARTE, 2010). 

16 Disponível em: <http://www.ipac.ba.gov.br/preservacao/monumenta>. Acesso em: nov. 2014. 

17 GONZALEZ-VARAS, I. Conservación de bienes culturales: teoria, historia, principios y normas. Madrid: 
Catedra, 2000. 
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características artísticas e históricas e não somente por ser memória das grandes 

civilizações gregas e romanas.  

Durante o século XVIII, o patrimônio cultural passa a ser reconhecido como bem da 

coletividade com valor histórico e artístico. Neste período, quando se vê o surgimento da 

Arqueologia, o inventário é baseado em métodos científicos de catalogação das peças, 

como também é notado o início da proteção dos bens pelo Estado, aliada à ação 

institucional de academias e museus, no sentido de inspecionar, controlar e tutelar 

monumentos antigos e obras de arte (GONZALEZ–VARAS, 2000 apud BASTOS, 2013). 

Para André Chastel18 (1990), a ideia de inventário de bens na França, surge por volta dos 

anos de 1770 – 80, com o nome de “estatísticas” onde eram relacionados os recursos 

agrícolas, os recursos econômicos, obras históricas etc. Mais tarde, com a Revolução 

Francesa, por meio de uma determinação da Assembleia Geral, é que se iniciam os 

inventários de bens culturais com o objetivo de identificar, caracterizar e descrever os 

bens que, agora se encontravam sob a guarda do novo Estado.  

Também na Espanha, em 1802, por determinação de um decreto da Coroa, foi realizada 

a identificação de bens de valor histórico e artístico e, posteriormente, em 1835, foram 

criadas as comissões artísticas e culturais com o objetivo de inventariar objetos que se 

encontravam em conventos.  

Nessa época, vários países da Europa, seguindo a proposta de modelo francês, 

começaram a catalogar seus bens, utilizando os inventários com o intuito de atribuir um 

valor pecuniário, estatuto diferenciado, e algum tipo de proteção para o caso dos bens 

culturais reconhecidos pelo Estado. Esses inventários, pela dificuldade de sistematizar o 

trabalho, acabaram por não conseguir cumprir seu objetivo de realizar o levantamento 

completo dos bens, e muitos países somente conseguiram finalizá-los após a Segunda 

Guerra Mundial, sendo a Alemanha um dos poucos países que desenvolveu um trabalho 

contínuo, iniciado por Lander em 1860 (AZEVEDO, 1987). Para Bastos (2013), esses 

levantamentos, além da função inicial de conhecimento, foram transformados em 

documentos complementares ao tombamento, também, com a função de proteção dos 

bens.  

                                                
18 André Chastel (1912-1990) foi historiador, dedicando-se desde 1962 à elaboração das bases teóricas e 
organizativas de inventários. 
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De acordo com Carvalho e Amaral (2011), a partir da Carta de Atenas (1931) os 

inventários são citados como instrumentos de preservação, com informações gerais e 

levantamentos fotográficos sobre monumentos, formando uma documentação de caráter 

internacional, constituindo, assim, um importante documento para ações de planejamento 

e gerenciamento da conservação.  

A criação de órgãos internacionais no âmbito cultural, na segunda metade do século XX, 

como a Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Educação e Cultura 

(UNESCO) e o Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS), possibilitou 

o estabelecimento de conceitos, normas e recomendações como também políticas e 

planos de preservação, conservação e gestão direcionados às ações de proteção e 

preservação do patrimônio cultural.  

Em 1962, com o objetivo de atender à recomendação da UNESCO de uniformizar 

internacionalmente os métodos e critérios para inventários, foi desenvolvida pelo 

Conselho de Cooperação Cultural da Europa, um modelo de ficha de registro dos 

monumentos. Esse modelo foi aprovado em 1965, no documento reconhecido como 

“Recomendação de Palma” (Maiorca), que estabelecia o esquema metodológico (fichas 

de catalogação dos monumentos e dos sítios históricos) para o Inventário de Proteção do 

Patrimônio Cultural Europeu (IPCE), aprovado e muito utilizado por vários países 

europeus (VIEIRA; OLIVEIRA; SOUZA, 2012). 

A partir de 1976, na Recomendação de Nairóbi, o inventário é considerado como uma 

medida técnica que considera todo o conjunto urbano e não somente o bem 

isoladamente; mais tarde, a Carta de Petrópolis (1987) valoriza a importância dos 

inventários, considerando–os como parte dos procedimentos de preservação, com a 

mesma importância dada aos registros de tombamento e normas urbanísticas.  

No Brasil, a utilização de inventários como instrumento de conhecimento e proteção 

remonta a meados do século XVIII, ainda no período colonial. Segundo IPHAN (1980), o 

Vice–Rei do Estado do Brasil (1735 a 1749), D. André de Melo e Castro, Conde das 

Galveias, em carta datada de 1742 ao Governador de Pernambuco, demonstra sua 

preocupação em relação à proteção dos monumentos históricos deixados pelos 

holandeses no Estado.  
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Outros dois inventários, também do período colonial, são apresentados por Azevedo 

(1987): o levantamento dos prédios existentes em Recife e Maurícia19, onde foram 

cadastrados por Francisco Mesquita (escrivão da Fazenda Real), 290 imóveis com 

descrição de origem e técnica construtiva; e o inventário realizado pelo frei Agostinho de 

Santa Maria, onde foram levantadas e descritas as imagens da Virgem Maria e templos 

situados nos Acerbispados da Bahia e nos Bispados de Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro e Minas Gerais, compondo parte da 

obra intitulada “Santuário Mariano e histórias das imagens milagrosas de Nossa 

Senhora”, publicada em Lisboa, em 1722.  Esses inventários foram utilizados como forma 

de conhecimento e controle de bens por Portugal, sendo que alguns destes são os únicos 

registros existentes de obras de arte já desaparecidas. 

Na década de 1920, essa medida ainda era utilizada como forma de catalogação e 

quantificação. Com a criação da Inspetoria dos Museus Nacionais (1934) vinculada ao 

Museu Histórico Nacional, foi previsto o levantamento dos objetos de valor histórico-

artístico existentes no país. De forma semelhante, o Decreto-Lei nº 25, de 30 de 

novembro de 1937, cria a SPHAN e determina nos artigos 26 a 28, que se constitua um 

inventário dos bens tombados pelo Estado divididos em quatro livros de tombo20. Com a 

criação da SPHAN, os inventários passam a ser utilizados como instrumentos para o 

tombamento e, a partir de 1938, começam a ser mais minuciosos, levando em 

consideração características estéticas, técnicas construtivas e mobiliário (CARVALHO; 

AMARAL, 2011).  

Nesse período, os inventários eram uma ferramenta de reconhecimento utilizados para 

idendificação de edificações consideradas passíveis de preservação, principalmente as 

de arquitetura religiosa datadas dos séculos XVI, XVII e XVIII. 

Embora com maior nível de detalhamento, somente a partir dos anos 1970 é que esses 

inventários passaram a compreender não só a catalogação como também o 

conhecimento do bem como um todo, visando à sua perpetuação através dos tempos. 

Esse papel do inventário como parte dos procedimentos da análise e da compreensão da 

                                                
19 Nome dado a uma parte da cidade do Recife entre 1638 e 1654, durante o período da colonização 
holandesa, construída na Ilha de Antônio Vaz pelo então governador colonial de Pernambuco, Conde João 
Maurício de Nassau-Siegen. A designação "Cidade Maurícia" persistiu até 1654, ano da expulsão dos 
holandeses pelos luso-brasileiros (NEVES; MENDONÇA, 2007). 

20 Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das 
Belas Artes; Livro do Tombo das Artes Aplicadas (Decreto-Lei 25, 1937, p. 2). 
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realidade nos Sítios Históricos Urbanos (SHU) é ressaltado no texto da Carta de 

Petrópolis (1987): 

No processo de preservação do SHU, o inventário como parte dos 
procedimentos de análise e compreensão da realidade constitui-se na 
ferramenta básica para o conhecimento do acervo cultural e natural. A 
proteção legal do SHU far-se-á por meio de diferentes instrumentos, tais 
como: tombamento, inventário, normas urbanísticas, isenções e 
incentivos, declarações de interesse cultural e desapropriação (CARTA 
DE PETRÓPOLIS, 1987, p. 2, grifo nosso).  

Já a base legal do inventário, elevando–o a instrumento jurídico de proteção, foi dada na 

Constituição Brasileira de 1988, quando sua utilização foi incorporada ao texto no Artigo 

21621, como ferramenta de promoção e preservação de bens culturais. 

Os inventários realizados inicialmente pelo IPHAN, desde sua criação até 1967, na 

chamada “fase heroica”, caracterizavam-se por uma metodologia de cadastramento, 

restringindo-se ao registro das características estéticas dos bens considerados de valor 

(Figura 3), sendo instrumentos de tombamento de caráter emergencial com intuito de 

evitar a demolição ou o desabamento. Como exemplos, citam-se os inventários 

realizados em Ouro Preto (Minas Gerais) e Salvador (Bahia) (IPHAN, 1980). 

                                                
21 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. 
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Figura 3 – Modelo de ficha de inventário usada no IPAC-BA (frente) 

 
 Fonte: Inventário do IPAC–BA, 1980. 

Ainda, segundo IPHAN (1980), a fase moderna (1967 a 1979), é marcada pela 

descentralização das ações de preservação e a criação do Programa Integrado de 

Recuperação das Cidades Históricas (PCH) e o Centro Nacional de Referência Cultural 

(CNRC). Em 1973 é iniciado o Inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia 

(IPAC), primeiro trabalho baseado em critérios e metodologias definidos; seguido do 

inventário do Rio de Janeiro, realizado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 

(INEPAC); e de Pernambuco, executado pela Fundação para o Desenvolvimento da 

Região Metropolitana (FIDEM). Nesse período, que se estende até o início da década de 

1980, considerado renovador, existiam duas vertentes de atuação: a chamada Pedra e 

Cal22 – da antiga SPHAN; e de Referência – com base do Centro Nacional de Referência 

Cultural - CNRC. A partir dessa época, os inventários passam a ser sistemáticos e 

baseados nos critérios utilizados no modelo do IPAC-BA ou em outras metodologias e 

critérios próprios de cada estado.  

                                                
22 Referência aos materiais tradicionalmente utilizados nas construções luso-brasileiras de monumentos 
arquitetônicos vinculados ao período colonial brasileiro (conjuntos urbanos, fortes, igrejas etc.).   
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Em 1989, durante o seminário “Inventário de Centros Históricos: Avaliação e 

Perspectivas de Utilização de Dados”, realizado em Outro Preto (Minas Gerais), foi 

definida a necessidade de concluirem-se e analisarem-se dados sob um sítio histórico 

com intuito de avaliar e revisar a precisão dos métodos utilizados até o momento. Foi, 

então, escolhido o sítio histórico da cidade de Tiradentes (Minas Gerais) como projeto-

piloto. Nos anos de 1994 e 1997, respectivamente, foi concluída a análise dos dados 

desse projeto, e feitas algumas propostas de alteração nos formulários utilizados até o 

momento, culminando na criação do Formulário Geral do Sítio Urbano23 (IPHAN, 2007). 

Com o aperfeiçoamento dos formulários e a possibilidade de utilização de sistemas 

informatizados, no início do ano 2000 foram criados o Inventário Nacional de Bens 

Imóveis em Sítios Urbanos Tombados (INBI-SU) e o Inventário de Configuração de 

Espaços Urbanos (INCEU). Estes inventários concentravam-se nos sítios históricos 

tombados, mas levavam em consideração, também, a análise da paisagem existente, 

apresentando como produtos, plantas, fotografias e dados sobre as características dos 

imóveis e a situação socioeconômica dos proprietários e/ou moradores. 

Segundo Ribeiro e Nóbrega (2005), o método de trabalho desenvolvido pelo IPHAN para 

o INBI-SU elabora um registro atualizado dos imóveis com informações de todas as 

edificações inseridas no perímetro tombado, tendo como objetivo apoiar os trabalhos de 

planejamento e atualização das intervenções. Nesse registro, são feitas duas 

abordagens, sendo uma pesquisa histórica com o objetivo de coletar informações sobre o 

sítio e outra pesquisa de campo onde são elaborados os croqui das plantas-baixas de 

todos os pavimentos, planta de cobertura e planta de situação, além de questionários 

com características arquitetônicas e do lote, estado de conservação e tipo de uso 

(residencial ou não residencial) e levantamento fotográfico.  

Em 2007, com intuito de comemorar os 70 anos da criação do IPHAN e os 10 anos do 

Conselho Editorial do Senado Federal, foi lançada a coleção Cidades Históricas – 

Inventário e Pesquisa (Manual de Preenchimento, 2007, p. 12), que  apresenta parte da 

pesquisa realizada pelo IPHAN através do INBI-SU, sendo selecionados 65 sítios 

urbanos (Quadro 1) tombados ao longo de sua existência. Os três primeiros volumes 

correspondem ao Manual de Preenchimento, Tiradentes e São Luís, respectivamente e, 

                                                
23 Esse formulário sintetiza os dados do sítio, os dados da pesquisa histórica e os dados obtidos pela análise 
da configuração urbana atual com base na pesquisa de campo (IPHAN, 2007). 
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nos volumes seguintes, são divulgados os inventários de Parati, Praça XV (Rio de 

Janeiro), Belém, Ouro Preto, Mariana e Petrópolis. 

Quadro 1 – Resumo dos Sítios Históricos tombados pelo IPHAN 

Região Estado Nº de edificações 

Norte 
Pará    80 

Tocantins   250 

Nordeste 

Alagoas   800 

Bahia 5.535 

Ceará 1.770 

Maranhão 1.400 

Paraíba   420 

Pernambuco 1.200 

Sergipe   850 

Sudeste 

Minas Gerais 4.142 

Rio de Janeiro 1.395 

São Paulo     20 

Sul 

Paraná   140 

Rio Grande do Sul    305 

Santa Catarina 1.000 

Centro-Oeste 

Goiás 1.055 

Mato Grosso   600 

Mato Grosso do Sul    80 

Total                      21.042 

Fonte: adaptado de IPHAN, 2007.  

No volume intitulado Manual de Preenchimento, são apresentados 65 sítios onde 

constam, a exemplo da Figura 4, um breve descritivo do conjunto tombado, o polígono de 

delimitação do tombamento e uma imagem ilustrativa, para o caso dos municípios 

baianos, muitas vezes retirada do inventário do IPAC-BA. 
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Figura 4 – Conjunto arquitetônico e paisagístico de Mucugê (Bahia) 

 

Fonte: IPHAN (2007, v. 82, p. 46). 

Já os volumes correspondentes a Tiradentes, Parati e São Luís, segundo informações 

constantes nas publicações24, apresentam alguns dados textuais, fotos dos imóveis, 

plantas de localização e de cobertura (Figura 5). 

                                                
24 As três publicações analisadas ressaltam que os dados reunidos são provenientes dos levantamentos de 
campo – planimétrico, físico-arquitetônicos e entrevistas constantes no INBI-SU, como também que o sistema 
de informações “[...] encontra-se em fase de consolidação para disponibilização em ambiente Web.” (IPHAN, 
2007, v. 83, p. 69; IPHAN, 2007, v. 84, p. 69; IPHAN, 2007, v. 85, p. 75). 
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Figura 5 – Parati: Cidades Históricas, Inventário e Pesquisa: dados dos imóveis 

 

       Fonte: IPHAN (2007, p. 46). 

Com o objetivo de reforçar os inventários de conhecimento, para que o bem possa ser 

entendido no espaço em que está inserido, o IPHAN lançou, em 2009, o Sistema 

Integrado de Gestão e Conhecimento (SIGC). Segundo o portal do IPHAN:  

O SIGC é um instrumento desenvolvido para integrar os dados 
sobre o patrimônio cultural, com foco nos bens de natureza 
material, reunindo em uma base única informações sobre cidades 
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históricas, bens móveis e integrados, edificações, paisagens, 
arqueologia, patrimônio ferroviário e outras ocorrências do 
patrimônio cultural do Brasil (IPHAN, 2014). 

Esse sistema é constituído por três módulos de fichas (Conhecimento, Gestão e 

Cadastro), cada um deles correspondendo a um tipo de abordagem que, também, 

possibilita a utilização de outros métodos, como o Inventário Nacional de Referências 

Culturais (INRC), de forma a complementar as informações, tendo como proposta 

constituir  “[...] a base de uma cartografia do patrimônio, uma vez que todos os bens 

serão georreferenciados e classificados conforme sua categoria e recortes temático e 

territorial dos estudos.”25 (IPHAN, 2014).  

Atualmente, o IPAC-BA disponibiliza em seu website26 o Sistema de Informações do 

Patrimônio Cultural da Bahia (SIPAC), parte integrante do Sistema Estadual de 

Patrimônio Cultural27; conforme descreve o website: 

Trata-se de um instrumento de gestão, difusão e 
compartilhamento de informações – fonte de dados – para a 
política de patrimônio cultural do Estado, e para conhecimento e 
participação da sociedade. [...] Esse sistema tem como objetivos 
promover e difundir o patrimônio cultural (IPAC, 2014). 

Como também, “[...] disponibilizar informações básicas acerca do patrimônio cultural 

baiano através da internet.” (IPAC, 2014, grifo nosso). 

O SIPAC disponibiliza informação sobre 27 regiões cadastradas como territórios de 

Identidade da Bahia (Figura 6), permitindo identificar os bens tombados e os registrados 

pelo Estado e pela União, associando cada um à sua localização, conforme uma 

regionalização adotada pela Secretara Estadual de Cultura (SECULT).  

                                                
25 Atualmente o SICG está estruturado em base Word e Excell. 

26 Disponível em: <http://patrimonio.ipac.ba.gov.br/>. 

27 “[...] é uma das principais diretrizes desta gestão no campo da cultura. O sistema constitui-se de um 
processo de articulação, gestão e promoção conjunta de políticas, pactuadas entre os entes da federação – 
governos federal, estadual e municipais – e a sociedade civil.” (IPAC, 2014). 
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Figura 6 – Sistema de Informações do Patrimônio Cultural da Bahia (SIPAC) 

 

Fonte: IPAC – BA. Disponível em: <http://patrimonio.ipac.ba.gov.br/>. Acesso em: 19 out. 2013. 

A informação disponibilizada resume-se a um breve histórico do conjunto arquitetônico ou 

do bem, a uma relação dos bens em salvaguarda, e a um perfil socioeconômico do 

território, conforme apresenta a Figura 7 (IPAC-BA, 2013). 

Figura 7 – Ficha do Município (SIPAC) 

 
Fonte: IPAC – BA. Disponível em: <http://patrimonio.ipac.ba.gov.br/>. Acesso em: 19 out. 2013. 
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O Quadro 2 apresenta um resumo das informações disponibilizadas pelo SIPAC, onde se 

pode perceber a carência no registro dos bens e o grande passivo existente para a 

documentação desses. 

Quadro 2 – Resumo das informações disponibilizadas pelo SIPAC 

Território de 
identidade 

Nº municípios 
Nº bens 

tombados 
Nº bens 

registrados 

 A B C D E F G H I J 

Irecê 19 2 0 0 0 0 0 2 0 0 

Velho Chico 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chapada 
Diamantina 

13 3 1 0 5 0 5 17 10 0 

Sisal 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

Litoral Sul 5 2 1 0 0 0 0 4 1 0 

Baixo Sul 3 2 2 0 0 0 0 5 6 0 

Extremo Sul 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Médio Sudoeste da 
Bahia 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vale do Jequiriçá 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sertão do São 
Francisco 

9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Bacia do Rio 
Grande 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacia do 
Paramirim 

4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Sertão Produtivo 8 3 0 0 1 0 1 16 1 0 

Piemonte do 
Paraguaçu 

6 3 0 0 1 0 0 4 0 0 

Bacia do Jacuípe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piemonte da 
Diamantina 

6 1 1 0 0 0 0 2 2 0 

Semiárido 
Nordeste II 

3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Litoral Norte e 
Agreste Baiano 

7 4 1 0 0 0 0 4 1 0 

Portal do Sertão 1 3 0 0 0 0 0 19 0 0 

Vitória da 
Conquista 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

Recôncavo 8 11 7 3 1 0 2 22 52 3 

Médio Rio de 
Contas 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacia do Rio 
Corrente 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Itaparica 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piemonte Norte do 
Itapicuru 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Metropolitano de 
Salvador 

6 4 5 1 1 1 2 76 112 3 

Costa do 
Descobrimento 

3 0 0 0 0 0 2 0 3 0 

 

Fonte: adaptado de COSIS/IPAC, 2013.   
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Sendo: 
A Município com acervo arqueológico  
B Município com bens tombados pelo estado 
C Município com bens tombados pela União  
D Municípios com bens registrados pelo estado 
E Municípios com bens registrados pela União  
F Núcleo histórico e conjunto arquitetônico e/ou paisagístico tombados pelo estado 
G Núcleo histórico e conjunto arquitetônico e/ou paisagístico tombados pela União  
H Número de bens tombados pelo estado 
I Número de bens tombados pela União  
J Número de bens registrados pelo estado 

Além da metodologia adotada pelo IPHAN, existem outros modelos desenvolvidos por 

órgãos de proteção do patrimônio, como Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG), Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico de São Paulo (CONDEPHAAT/SP), Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (IPHAE/RS), Instituto 

Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro (INEPAC/RJ), dentre outros. De 

acordo com Scariato (2009) e ilustrado na Figura 8, as fichas de inventário são bastante 

resumidas, em alguns casos identificando somente o bem, sem o campo para as plantas 

do edifício e fotos detalhadas do imóvel. 

Figura 8 – Modelo de ficha do Bem Cultural Material IPAC–MG 

 

Fonte: Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais28. 

     

                                                
28 Disponível em: <http://www.ipac.iepha.mg.gov.br>. Acesso em: 19 out. 2013. 
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Para Tirello e Correa (2013), o levantamento deve ir além da geometria, registrando 

detalhes e degradações no sistema construtivo. Assim, a representação gráfica do 

levantamento tem como finalidade propiciar o pleno entendimento de uma obra 

arquitetônica, sendo a base para qualquer categoria de registro, possibilitando a 

comparação de diferentes tipos de informação, inclusive danos e, portanto, é necessário 

ter precisão e nível de detalhamento compatível com a escala representada. Com essa 

finalidade, o uso de técnicas fotogramétricas oferece imagens de alta resolução, sem 

deformações, que possibilitam estudos relativos à análise de degradação nos materiais. 

Segundo Veiga (2008), enquanto os levantamentos no Brasil exibem um baixo nível de 

precisão e detalhamento insuficiente, deixando, em grande parte dos casos, várias 

lacunas. As normas internacionais de preservação vêm requerendo um crescente rigor e, 

com isso, desencadeando a procura por técnicas que possam aliar precisão e apuro 

técnico (precisão e fidedignidade) à velocidade e produtividade no levantamento de bens 

patrimoniais. Assim, quanto mais precisos e completos forem esses levantamentos, mais 

eficazes serão os diagnósticos em possíveis intervenções. 

Como exemplos de projetos de documentação arquitetônica utilizando tecnologias digitais 

podem-se citar: o projeto Lençóis; a documentação do Sítio Histórico de Rio de Contas; e 

o projeto Cyark. 

O projeto Lençóis (2004), executado pelo Laboratório de estudos avançados em Cidade, 

Arquitetura e tecnologias Digitais (LCAD) da Faculdade de Arquitetura da UFBA29, na 

Chapada Diamantina, marcou o início de um amplo programa de documentação 

arquitetônica de sítios históricos da Bahia, utilizando levantamento por medição direta e 

tecnologias digitais, especialmente a Fotogrametria Digital terrestre (NOGUEIRA, 2010), 

onde foram feitas as restituições fotogramétricas de fachadas.  

Em 2008, foi iniciada a documentação do Sítio Histórico da Cidade de Rio de Contas 

(Chapada Diamantina – BA) e de edificações isoladas com a utilização de tecnologias 

digitais, como a Fotogrametria. Segundo Nogueira (2010), este trabalho resultou na 

criação do website Acervo Rio de Contas30, que tem como proposta a integração e a 

publicação de dados via web, além da interação do objeto entre pesquisadores, gestores,  

população local e público em geral. Nesse site, estão disponibilizados para download: 

                                                
29 LCAD – Laboratório de Computação Gráfica Aplicada à Arquitetura e ao Desenho (até 2014). 

30 Disponível em: <http://www.acervoriodecontas.ufba.br/>. 
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imagens, textos, desenhos, modelos geométricos, panoramas, mapas, entre outros 

produtos. 

Outro exemplo de trabalho de documentação é o projeto Cyark, iniciado em 2003. Tem 

como objetivo documentar sítios históricos e monumentos, garantindo que as 

informações perdurem para as gerações futuras. A Cyark, organização sem fins 

lucrativos, utiliza varredura a laser, fotogrametria, além de técnicas de medição direta 

para o levantamento e a produção de um acervo on-line, de acesso livre. No site da 

Cyark são apresentados panoramas, modelos geométricos, plantas, elevações, 

fotografias e vídeos, documentando o patrimônio cultural mundial. Seu projeto-piloto 

resultou no registro de 17 sítios históricos, em todo o mundo, cujos dados foram 

disponibilizados para acesso ao público. A Figura 9 apresenta alguns dos projetos de 

documentação realizados por esta organização. 

Figura 9 – Projetos Cyark 

 
Fonte: CYARK, 2014.  

A Cyark é referência internacional em documentação, principalmente na utilização da 

varredura a laser. No website da organização é possível consultar todos os projetos 

realizados, inclusive o “3D Virtual Pelourinho” (2004), realizado durante a 1st International 

Conference on 3D Laser Scanning Technology for Heritage Documentation (Figura 10). 
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Figura 10 – Documentação realizada pela Cyark 

 

Fonte: CYARK, 2014. 

A Figura 11 apresenta os produtos (fotos, nuvem de pontos, panoramas, vídeos, modelos 

geométricos georreferenciados, textos, mapas interativos, entre outros) para consulta e 

download disponíveis sobre o projeto Virtual Pelourinho. 

Figura 11 – Projeto Virtual Pelourinho 

 

Fonte: CYARK, 2014. 
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Apesar do empenho e do histórico de preservação da herança cultural brasileira, o 

IPHAN utiliza pouco dos recursos advindos das tecnologias digitais, limitando-se a 

“informatizar” os antigos modelos de inventários, resultando em uma documentação de 

difícil manipulação e, sobretudo, com informações muitas vezes desatualizadas 

(NOGUEIRA, 2010).  

2.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Como é discutido por Letellier (2007) e na publicação do English Heritage (2008), a 

documentação arquitetônica é um recurso essencial para que se tenha conhecimento 

sobre o bem, fornecendo dados para planejamento de ações de interveção, manutenção 

e conservação. Assim, deve ser atualizada em função de eventuais alterações sofridas 

na edificação, além de fornecer um registro permanente e disponível da edificação, para 

que a população em geral possa ter acesso a esse conhecimento. 

Com o avanço do conhecimento na área da Ciência da Computação, são disponibilizadas 

diversas tecnologias digitais, diversificando-se as possibilidades de aplicações em 

documentação arquitetônica, permitindo a ampliação dos trabalhos de inventário. Os 

inventários aqui citados podem ser chamados de exploratório ou de conhecimento; 

entretanto, há que se passar para a fase seguinte que é o “inventário científico”, de modo 

que se consiga realmente utilizar os produtos obtidos em trabalhos subsequentes. 

Por meio da documentação com tecnologias digitais, são coletadas informações sobre o 

estado atual da edificação, permitindo-se o conhecimento de processos patológicos e 

danos visíveis, análise da estrutura e detecção de danos estruturais. Desse modo, essas 

informações devidamente analisadas poderão ser utilizadas para outros fins que vão 

além do registro iconográfico. 

Para Nogueira (2010) o uso de ferramentas digitais possui as vantagens de coletar e 

registrar dados com maior precisão, além de ter uma maior facilidade em armazenar, 

atualizar e difundir essas informações. 

Com os avanços alcançados pelas tecnologias digitais, a fotogrametria digital terrestre 

tornou-se um método mais eficiente e econômico, sendo utilizada como técnica de 

levantamento arquitetônico em vários países da Europa.  
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Como se constata em trabalhos publicados na CIPA Heritage Documentation e 

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), a fotogrametria é 

utilizada em vários estudos realizados internacionalmente, que reforçam suas vantagens 

para documentação e conservação do patrimônio histórico. 

No Brasil, essa técnica ainda se restringe a trabalhos realizados por grupos de pesquisa 

ligados a instituições de ensino superior e poucas empresas. Desta forma, verifica-se a 

necessidade de aprofundamento nos aspectos conceituais e práticos do processo, 

envolvendo desde as fases inciais de aquisição de dados até as fases de processamento, 

como também, nos produtos obtidos e na comparação dos resultados. 
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3 TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO MÉTRICO DE EDIFICAÇÕES 

Neste Capítulo, é feita uma abordagem, baseada no estado da arte, sobre as técnicas de 

levantamento métrico baseadas em imagens e varredura a laser, os produtos obtidos a 

partir de cada uma delas. Ao final é realizada a análise e discussão sobre os métodos 

apresentados. 

3.1 TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO 

Atualmente, existe uma grande variedade de técnicas para levantamento métrico; 

Groetelaars (2015) separa os métodos de levantamento em duas grandes categorias, a 

saber: 

 métodos diretos – quando é necessário o contato físico do operador (ou do 

equipamento utilizado) com o objeto ou a área a ser levantanda; e 

 métodos indiretos – são aqueles que possuem sensores que emitem energia para 

a medição dos objetos. Estes são dividos em ativos, como é o caso da varredura 

a laser, e passivos, onde se enquadram a fotogrametria esférica, fotogrametria 

(strictu sensu), Dense Stereo Matching (DSM)31 e a videogrametria32. 

Para Luhmann e colaboradores (2006), os métodos que utilizam radiação 

eletromagnética para a obtenção de informação sobre objetos estão divididos em: 

 técnicas de triangulação – fotogrametria (estereoscópica, baseada em uma 

imagem, baseada em várias imagens convergentes), sistemas de medição por 

teodolitos, luz estruturada, métodos de focagem e sombras; 

 interferometria; e 

 varredura a laser - medições por tempo-de-voo (time-of-flight), modulação óptica e 

modulação de pulso. 

A escolha do método a ser utilizado dependerá de diversos fatores como a geometria e 

as dimensões do objeto, sua localização, a precisão requerida no levantamento, como 

também, disponibilidade de recursos e prazos. 

                                                
31 Dense Stereo Matching (DSM) é o processo de obtenção de modelos geométricos de formas complexas 
por meio de ténicas fotogramétricas automatizadas. 

32 A videogrametria é o processo de utilização de vídeos para levantamento de informações métricas de um 
objeto. 
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Conforme sintetizado na Figura 12, as técnicas de medição direta limitam-se à 

levantamentos de objetos com pequenas dimensões; para objetos maiores e mais 

complexos, a fotogrametria a curta distância e a varredura a laser são mais adequadas. 

Já para levantamentos de grandes áreas, a fotogrametria aérea se mostra uma 

alternativa melhor (ENGLISH HERITAGE, 2011).  

Figura 12 – Técnicas de levantamento caracterizadas pela precisão e dimensões do objeto 

 

    Fonte: ENGLISH HERITAGE, 2011. 

Embora as técnicas de levantamento, chamadas fotogramétricas, em lato sensu, 

englobem todos os métodos de obtenção de informações confiáveis33 de um objeto, por 

meio da gravação, medição, análise e interpretação de padrões de energia 

eletromagnética, nesse trabalho serão discutidas apenas as tecnologias mais recentes 

para aplicações arquitetônicas terrestres, em que os dados são obtidos na superfície da 

                                                
33 “[...] Lista de coordenadas, modelo tridimensional ou qualquer outro modo de representação 
geometricamente classificado dentro de tolerâncias de precisão e acurácia (ou exatidão) desejáveis [...] 
(BRITO; COELHO, 2007, p. 11). 
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Terra, e próximas ao objeto de interesse, como a varredura a laser (3D Laser scanning), 

Dense Stereo Matching34 (DSM) e a Fotogrametria Digital (fotos convergentes e esférica). 

3.2 SISTEMAS DE VARREDURA A LASER 

O Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER), designa além de um 

tipo de luz, também, um dispositivo que utiliza a integração entre luz e matéria para 

produzir um feixe de luz monocromática, unidirecional e de grande intensidade. A 

tecnologia a laser é foco de pesquisas desde os anos de 1960, mas sua utilização para 

fins de levantamento métrico é um conceito relativamente novo (ERGÜN, 2011). 

Atualmente, o laser possui um campo vasto de aplicações como: arqueologia, estudos de 

restauração em edificações, medição de túneis e estradas, modelagem urbana, projetos 

de mineração e infraestrutura, entre outros. Essa variedade de usos requer diferentes 

configurações, geometrias e potências (MATEUS, 2012). 

Böhler e Marbs (2002) definem, genericamente, os equipamentos de varredura a laser 

que utilizam essa tecnologia, como qualquer dispositivo que captura coordenadas 

espaciais de uma dada região da superfície de um objeto, de forma automática, em um 

curto espaço de tempo, resultando em um modelo geométrico parcial sob a forma de 

“nuvem de pontos”.  

O princípio de funcionamento de um dispositivo de varredura a laser, conforme 

demonstrado na Figura 13, é bastante simples, sendo composto por uma unidade óptica 

que emite o feixe laser, um dispositivo óptico-mecânico que reflete o feixe de laser e um 

sensor que captura e registra o raio refletido pelo ambiente. Assim, as informações 

capturadas pelo scanner permitem calcular o posicionamento de cada ponto de reflexão, 

em relação ao sistema de coordenadas do equipamento (AMORIM, 2012). 

 

 

 

 

                                                
34 Atualmente a terminologia Dense Stereo Matching é a mais utilizada, embora ainda não esteja 
consolidada. 
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Figura 13 – Representação esquemática de um dispositivo de varredura a laser 

 

                        Fonte: adaptado de MATEUS, 2012.  

Ainda segundo Amorim (2012), na varredura a laser, para cada feixe emitido são 

conhecidos seu ângulo horizontal e vertical e, sabendo-se que esse feixe viaja à 

velocidade da luz, medindo-se o tempo de retorno do raio após atingir o alvo é possível 

determinar a distância do ponto de reflexão ao centro de emissão, origem do sistema de 

coordenadas esféricas.  

Conforme pode ser observado na Figura 14, as coordenadas esféricas do ponto P são 

obtidas por meio das medições dos ângulos α e θ e da distância (S) do equipamento ao 

ponto.  

Figura 14 – Parâmetros utilizados determinação de um ponto no espaço 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2015.  

Assim, ficam determinadas as posições desses pontos no espaço (coordenadas 

esféricas) que, em seguida são convertidas ao sistema de coordenadas cartesianas (X, 

Y, Z), como mostra o sistema de equações a seguir: 
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𝑋 = 𝑆. 𝑠𝑒𝑛 𝜃. 𝑐𝑜𝑠𝜃 

(1) 
𝑌 = 𝑆. 𝑠𝑒𝑛𝜃. 𝑠𝑒𝑛𝛼                                                  

𝑍 = 𝑆. 𝑐𝑜𝑠 ∝ 

 

Pirotti e colaboradores (2013), classificam os sistemas de varredura laser em: 

 aerotransportados - Airbone Laser Scanning (ALS), utilizados para levantamentos 

da superfície terrestre, criação de Modelos Digitais de Terrenos (MDT), aplicações 

cartográficas, para a estimativa de parâmetros florestais (estimativa de volume e 

biomassa), dentre outras; e 

 terrestres - Terrestrial Laser Scanning (TLS), são utilizados em aplicações 

industriais, para levantamento de formas arquitetônicas, em arqueologia etc.  

Nesse trabalho serão discutidos apenas os sistemas terrestres. Esses podem ser 

classificados em três grupos, correspondentes ao método de medição das distâncias e a 

resolução típica, sendo eles (MATEUS, 2012): 

 sistemas de tempo de voo (Time of Flight – TOF): baseiam-se no cálculo do 

tempo decorrido entre a ida e retorno dos impulsos de luz (Figura 15). Quanto à 

precisão de medição, pode-se considerar na ordem de ± 3,0 mm a 20,0 mm; 

Figura 15 – Varredura a laser: sistema de tempo de voo 

 
        Fonte: LEICA, 2011. 

 sistemas de diferença de fase (Phase Shift – PS): a emissão do laser é contínua e 

modulada. O instrumento envia um feixe de laser com ondas harmônicas, sendo  

a distância determinada através da comparação da diferença entre a onda 

transmitida e recebida (Figura 16). A precisão desse sistema é da ordem de 1% 

do comprimento da onda da modulação. Como esse é um processo contínuo, 
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consegue ser mais rápido que os sistemas de tempo de voo, apresentando maior 

velocidade de captura de dados; e 

Figura 16 – Varredura a laser: sistema de diferença de fase 

 
Fonte: LEICA, 2011. 

 sistemas de triangulação óptica: baseiam-se na medição de distâncias na 

triangulação da posição em que o laser é refletido. O sistema emite um feixe de 

laser e a linha de interseção desse com o objeto é capturada por um sensor tipo 

CCD (Charge-Couple Device) ou CMOS (Complementary Metal-Oxide-

Semiconductor) integrado a uma câmera fotográfica. 

Conforme o esquema da Figura 17, as coordenadas de qualquer ponto do objeto 

são calculadas em função das coordenadas do ponto imagem (xN, yN) 

correspondentes, da inclinação do feixe de laser (α), da distância principal (dp) e 

da distância de base (distância entre os dispositivos de emissão e recepção do 

laser – B). 

Figura 17 – Varredura a laser: esquema de sistemas de triangulação 

 

                 Fonte: adaptado de MINOLTA, 2006. 
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São várias as especificações de laser scanners disponibilizados por empresas, como 

IQSun, Leica, Optech, Callidus, Trimbe, Riegl e etc. O Quadro 3, a seguir, apresenta a 

comparação dos três sistemas de varredura a laser terrestre e sua utilização. 

Quadro 3 – Características dos principais tipos de laser scanner terrestres 

Sistema 
Alcance 

(m) 
Precisão 

(mm) 

Taxa de 
captura 

(pontos/s) 
Emprego Fornecedor 

Triangulação  0,1–25 0,05 – 0,50 105 

Pequenas peças ou 
aplicações de curta 
distância (menores 
que um metro) 

Mensi, Minolta 

Tempo de 
voo  

5 - 6000 3 - 20 106 

Levantamentos a 
médias e grandes 
distâncias 

Optech, Leica, 
Mensi, 
Callidus, Riegl 

Diferença de 
fase  

0,3 - 300 1 – 5 105 – 106 
Levantamentos a 
pequenas distâncias 
(50 – 100 m) 

IQSun, Leica, 
Visimage, Z – 
F 

Fonte: adaptado de MICHOUD; DERRON; JABOYEDOFF, 2013. 

Segundo Groetelaars e Amorim (2011), as etapas realizadas em um levantamento 

utilizando varredura a laser estão divididas em:  

 planejamento – em que são definidos a finalidade do levantamento, a área e os 

objetos a serem capturados, o posicionamento do scanner e o nível de 

detalhamento requerido; 

 aquisição de dados – quando é realizada a varredura do objeto visando a captura 

de dados e o levantamento de pontos de controle; 

 pré-processamento – tratamento da nuvem de pontos, alinhamento das cenas35 e 

realização de operações visando a otimização da nuvem; e 

 processamento – em que são realizadas operações de filtragem, segmentação, 

modelagem, otimização e edição do modelo, assim como, a exportação dos 

produtos. 

A fase de processamento exige disponibilidade de software adequado, pois alguns 

fabricantes dos sistemas de varredura a laser fornecem programas que realizam um 

processamento mínimo dos dados (visualização e conversão de dados RAW36, detecção 

automática de alvos e orientação de nuvens de pontos). Já fabricantes como a Riegl, 

                                                
35 Cada captura de dados realizada em uma varredura é chamada de cena (AMORIM, 2012). 

36 Formato “cru”, do inglês RAW, é o nome dado a imagem “bruta” sem qualquer tipo de compactação, 
processamento ou perda de qualidade. 
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Leica, Z+F disponibilizam pacotes completos. Entretanto, o mais comum é a realização 

do processamento em software com funcionalidades específicas como é o caso do 

Polyworks e o JRC 3D Reconstructor (MATEUS, 2012). 

Ao término do processamento, podem-se obter diversos produtos, para além dos 

primários gerados pelos sistemas de varredura a laser (nuvem de pontos, coordenadas, 

distâncias e ângulos), como modelos geométricos (sólidos ou de superfícies), ortofotos e 

desenhos. 

3.3 DENSE STEREO MATCHING 

Nos últimos anos, houve um considerável desenvolvimento de pesquisas, tanto na área 

de Fotogrametria quanto na área de Visão Computacional, buscando novas tecnologias 

para automatizar a geração de modelos geométricos por meio de imagens fotográficas. 

Atualmente, essa técnica testada por Remondino e colaboradores (2013), Salonia e 

colaboradores (2011), Cardone e Giordano (2011), dentre outros, é conhecida por Dense 

Stereo Matching (DSM), como também Structure from Motion (SfM), Dense Surface 

Modeling (DSM), além de outras denominações. 

Segundo Erickson e colaboradores (2013), o campo de utilização da tecnologia DSM é 

vasto, sendo utilizada desde a geração de modelos da anatomia humana, a obtenção de 

modelos digitais de terreno até a documentação arquitetônica e arqueológica. Quando 

comparada a outras técnicas fotogramétricas, possui a vantagem de não exigir a 

identificação interativa de pontos homólogos nas várias fotografias, uma vez que os 

programas utilizados para a geração dos modelos possuem algoritmos que identificam 

automaticamente características dos objetos que estão visíveis nas várias imagens; o 

resultado final é um modelo de nuvem de pontos com a informação radiométrica (textura) 

obtida por meio das fotografias. Para Mateus (2012), o nível de precisão desse modelo 

dependerá dos equipamentos utilizados, dos algoritmos disponíveis nos programas e do 

nível de experiência dos operadores envolvidos no processo. 

O processamento, feito por meio dos algoritmos de reconhecimento de padrões, compara 

os valores das intensidades radiométricas dos pixeis de pequenas áreas de pares de 

imagens sobrepostas, o que irá possibilitar a restituição do ponto e a determinação de 

suas coordenadas espaciais e, assim, é gerada a nuvem de pontos que representa a 

superfície do objeto levantado (AMORIM, 2012a).  
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Pierrot–Deseilligny e colaboradores (2011) recomendam que cada parte do objeto seja 

registrada em pelo menos três posicionamentos distintos, com ângulos de convergência 

menores do que 10º entre si (ou em fotos paralelas); que exista sobreposição de, no 

mínimo, 80% entre as tomadas fotográficas; e que a relação entre a distância entre as 

estações na tomada fotográfica e a distância da estação para o objeto esteja no intervalo 

entre 0,1 e 0,4. O número de imagens necessárias para o levantamento dependerá das 

dimensões, forma e morfologia do objeto bem como da distância focal da lente utilizada. 

Para Groetelaars e Amorim (2012), o processo de levantamento caracterizado como 

DSM pode ser resumido em quatro etapas: 

 planejamento – em que são definidos os equipamentos (câmera digital, 

trena/estação total a depender da precisão requerida no levantamento) e 

determinado o posicionamento das estações para a tomada fotográfica; 

 aquisição de dados – nesta etapa são realizadas as tomadas fotográficas e o 

levantamento de dimensões, que serão utilizadas na fase de processamento, para 

a correção da escala e rotação do modelo; 

 processamento – inserção das fotografias em programas específicos para DSM, 

quando as fotografias são importadas; determinados os parâmetros da câmera 

(orientação interna); determinadas as posições e orientações da câmera no 

momento da tomada fotográfica (orientação externa relativa); geração da nuvem 

de pontos; correção da escala e rotação do modelo a partir das dimensões 

tomadas na fase de aquisição de dados (orientação externa absoluta); edição do 

modelo e exportação em formato compatível para utilização na fase de pós-

processamento; e 

 pós-processamento das nuvens de pontos para obtenção dos produtos 

(desenhos, ortofotos, modelos geométricos, modelos BIM etc.) feito em programas 

específicos para o processamento de nuvens de pontos ou com o auxílio de plug-

ins instalados em ferramentas CAD-BIM ou ainda, diretamente nas ferramentas 

CAD-BIM. 

Ainda com base em Groetelaars e Amorim (2012), os objetos com textura uniforme 

podem inviabilizar o processo ou ainda apresentar um resultado pouco preciso, com 

muito ruído, como também as condições de iluminação devem ser constantes durante as 

tomadas fotográficas. 
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Os programas para DSM podem ser: para processamento remoto gratuito via web - 

programas ARC 3D, Microsoft Photosynth, Hypr3D, My3dscanner, Autodesk 123DCatch, 

em que os modelos gerados podem ser visualizados na internet ou descarregados no 

computador do usuário; programas livres gratuitos - Structure from Motion Toolkit, 

VisualSfM, APERO-MicMac; e programas comerciais - PhotoModeler Scanner; Zscan; 

Smart3Dcapture scanner, Orthoware, Samantha, EyeDea entre outros (GROETELAARS; 

AMORIM, 2012; MATEUS, 2012).  

Ainda segundo Mateus (2012), a técnica SfM, para aplicação em modelagem, pode ser 

feita por meio da captura de uma sequência de vídeos, em que esses são processados 

em ferramentas como o VideoTrace, ou ainda on–line, como ProFORMA, de modo a se 

obter os parâmetros de orientação dos vários quadros gerando, assim, o modelo 

geométrico (3D) da cena registrada com a textura associada. Nesse caso, os modelos 

obtidos apresentam qualidade apenas para efeitos de visualização.  

3.4 FOTOGRAMETRIA DIGITAL  

Luhmann e colaboradores (2006) classificam a Fotogrametria quanto à distância entre a 

câmera e o objeto; ao número de imagens utilizadas; ao método de aquisição e 

processamento; à disponibilidade de obtenção de dados; e à área de aplicação. 

 Distância entre a câmera e o objeto – fotogrametria orbital, aerofotogrametria, 

fotogrametria terrestre, fotogrametria a curta distância (close range 

Photogrammetry) e fotogrametria microscópica. 

 Número de imagens utilizadas – monorrestituição (uso de uma única imagem), a 

estereorrestituição (uso duas imagens paralelas e sobrepostas - estereopar), 

fotogrametria convergente (uso de imagens convergentes) e a fotogrametria 

panorâmica (uso de panoramas - mosaicos fotográficos). 

 Método de aquisição e processamento - fotogrametria gráfica (restituição gráfica -

utilizada até 1930), a fotogrametria analógica (1901-1960), a fotogrametria 

analítica (1960 – 1990), a fotogrametria digital (a partir de 1990). 

 Disponibilidade de obtenção de dados – fotogrametria em tempo real, a 

fotogrametria off-line e a fotogrametria on-line. 

 Área de aplicação - fotogrametria arquitetônica (arquitetura, arqueologia e 

conservação e restauro), a fotogrametria de engenharia (construção e engenharia 
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em geral), a fotogrametria industrial (medições industriais e engenharia reversa), a 

fotogrametria forense (aplicações em criminalistica), a bioestereometria 

(aplicações em medicina). 

Ressalta-se que, nesta pesquisa, serão discutidas somente as técnicas de fotogrametria 

terrestres aplicadas à arquitetura.  

Segundo Brito e Coelho (2007, p. 16) o principal objetivo da fotogrametria é “[...] a 

reconstrução de um espaço tridimensional, chamado espaço-objeto37, a partir de um 

conjunto não-vazio de imagens bidimensionais, chamado de espaço-imagem38”; portanto, 

a transformação de um sistema bidimensional (sistema fotográfico) em um sistema 

tridimensional (espaço-objeto). Esta transformação não se trata de um problema simples, 

pois implica perda de informação, uma vez que a posição de cada ponto do objeto é 

definida por três coordenadas e, nas imagens, existem apenas duas coordenadas para 

definir esta posição. 

Outros pontos a serem considerados são o posicionamento relativo da câmera em 

relação ao objeto e as distorções decorrentes de perspectiva e da inclinação do eixo da 

câmera no momento da captura da imagem. Assim, para a reconstrução do objeto a partir 

de suas imagens é necessário conhecer todos os elementos do sistema óptico por meio 

do qual a imagem é formada, como também, os sistemas que permitam identificar e 

relacionar cada ponto do objeto, a partir de seus dados radiométricos (intensidade, brilho 

e cor), a um ponto da imagem e, desse modo, obter a posição deste ponto na mesma 

(dados geométricos).  

Para Luhmann e colaboradores (2006) o processo fotogramétrico envolve modelos físicos 

e matemáticos, como se observa na Figura 18, mas, também, é importante que se tenha 

conhecimento, experiência e habilidade para que o modelo obtido seja preciso.  

 

 

 

 

                                                
37 Objeto (ou conjunto de objetos) tridimensional a ser imageado (BRITO; COELHO, 2007). 

38 Fotografia do objeto a ser levantado. 
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Figura 18 – Processo fotogramétrico – do objeto ao modelo 

 

    Fonte: adaptado de LUHMANN et al., 2006. 

Assim, a geração do modelo envolve: referenciar a imagem em relação à câmera e, para 

isso, é preciso conhecer seus parâmetros (distância focal, distorções das lentes e 

coordenadas do ponto principal); determinar a posição relativa entre as imagens no 

momento da tomada fotográfica; e determinar a orientação dos eixos (x, y e z) e a escala 

do modelo. Essas operações são chamadas de orientação e seus conceitos serão 

discutidos nas seções subsequentes. 

Para se determinar as posições (coordenadas) dos pontos do objeto e, 

consequentemente, sua forma, são necessários pelo dois pontos homólogos 

(correspondentes) nas imagens, para cada posicionamento da câmera. O que se dá, por 

meio da interseção dos feixes de raios (PP’) que passam pelo centro de projeções (O’). 

Figura 19 – Processo fotogramétrico 

 

                Fonte: LUHMANN et al., 2006. 
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Segundo Luhmann e colaboradores (2006), as principais etapas de um levantamento 

fotogramétrico podem ser resumidas em: 

 registro – em que são obtidas informações sobre o objeto como determinação de 

pontos de controle para definição do sistema de coordenadas do objeto, 

dimensões de referência e a captura fotográfica; 

 orientação – nessa etapa, é feito o ajuste dos feixes de raios perspectivos (bundle 

ajustment) que determinará os parâmetros de orientação como também, a 

correlação dos pontos de controle (obtidos na etapa de campo) com os pontos da 

imagem; e 

 restituição – a partir da orientação, é possível a obtenção de informações gráficas 

ou geométricas sobre o objeto fotografado, uma vez que o sistema bidimensional 

foi transformado no sistema tridimensional que representa o espaço-objeto. 

3.4.1 Modelos de restituição 

A restituição do modelo do objeto pode ser classificada segundo o processo de 

restituição (gráfica, analógica, analítica e digital) ou quanto ao número de fotografias 

utilizadas. Aqui serão consideradas somente a monorrestituição, estereorrestituição e 

restituição baseada em fotos convergentes, ou seja, a restituição quanto ao número de 

fotografias realizada através de processo digital. 

3.4.1.1 Monorrestituição (baseada em uma única imagem)  

A monorrestituição pressupõe a reconstrução do espaço tridimensional (espaço-objeto) a 

partir de uma única imagem (Figura 20). Teoricamente, essa operação não seria 

possível, pois, como visto anteriormente, é necessária a interseção de pelo menos dois 

feixes de raios perspectivos (em pelo menos duas imagens). Entretanto, segundo 

Grussenmeyer e colaboradores (2002), conhecendo-se algumas características do objeto 

como as coordenadas de quatro pontos de controle, é possível restituir a posição da 

câmera no momento da tomada fotográfica e, assim, o objeto. 
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Figura 20 – Fotogrametria baseada em uma única imagem 

 

     Fonte: GRUSSENMEYER; HANKE; STREILEIN, 2002. 

A relação entre o plano do objeto e o plano da imagem pode ser descrita pelas seguintes 

equações (GRUSSENMEYER; HANKE; STREILEIN, 2002): 

 

(2) 

Em que X e Y são as coordenadas do plano do objeto, x e y são as coordenadas 

medidas na imagem e ai, bi, ci são os oito parâmetros que descrevem essa relação de 

projeção. Assim, quando são conhecidas as coordenadas de quatro pontos de controle, 

podem-se determinar os oito parâmetros desconhecidos e, deste modo, obter as 

coordenadas de qualquer ponto contido no plano do objeto. No processamento de 

imagens digitais, essas equações são aplicadas a cada pixel da imagem original 

produzindo uma vista ortogonal do plano do objeto (imagem retificada – Figura 21b). 

Figura 21 – Imagem: original (a); retificada (b) 

(a) (b) 

        
Fonte: GRUSSENMEYER; HANKE; STREILEIN, 2002. 
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Então, para que a monorrestituição seja possível, é necessário o conhecimento sobre a 

forma do objeto (paralelismo e perpendicularidade das arestas, e coplanaridade de certos 

pontos). Assim, os pontos podem ser calculados pela interseção entre raios da câmera e 

a superfície do objeto. 

O processo da monorrestituição aplica-se bem a: objetos planos, com formas bem 

definidas; a objetos planos onde são conhecidas as coordenadas de quatro vértices ou 

duas dimensões (uma horizontal e uma vertical); como também a objetos que, embora 

possuam diversos planos, tenham suas características geométricas bem definidas, sendo 

possível a identificação dos eixos X, Y e Z (GROETELAARS, 2004). 

Outra aplicação, descrita por Hemmleb (1999), é a restituição de monumentos históricos 

destruídos ou alterados. Por meio de fotografias existentes, é possível a reconstrução 

dos planos das fachadas e, caso parte da edificação ainda exista, esta pode ser utilizada 

como referência para o cálculo da escala do objeto. A Figura 22b apresenta a fotografia 

retificada do edifício Town Hall (Naumburg – Alemanha) obtida a partir de uma 

reprodução da fotografia datada de 1906 (Figura 22a), existente nos arquivos de imagens 

de Meydenbauer. 

Figura 22 –  Edifício Town Hall: reprodução da fotografia original (a); fotografia retificada (b) 

(a) (b) 

  

Fonte: HEMMLEB, 1999. 

O resultado da retificação pode ser utilizado para visualização de detalhes arquitetônicos 

em diversas escalas, em ações de restauro, bem como para a produção de desenhos da 

fachada e utilização na geração de modelos para utilização em realidade virtual, 

apresentando baixo custo e rapidez na geração dos produtos. 
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Mateus (2012) salienta que a foto retificada é obtida por meio de uma transformação 

projetiva, em que são retirados os efeitos de perspectiva em uma dada direção e 

atribuida uma escala definida a um dos planos. Não deve ser confundida com ortofoto em 

que são corrigidos os deslocamentos decorrentes de diferenças de profundidade entre os 

planos do objeto. 

3.4.1.2 Estereorrestituição 

De acordo com Grussenmeyer e colaboradores (2002), os princípios da estereoscopia 

permitem que um par de imagens de um mesmo objeto (estereopar) seja utilizado para 

restituição tridimensional de fachadas desde que a área de interesse esteja presente nas 

duas imagens. Conforme a Figura 23, para que isto seja possível, os eixos ópticos das 

câmeras devem ser paralelos entre si, a relação da distância entre as câmeras e a 

distância entre câmera e objeto deve estar entre 1:5 e 1:15. 

 Figura 23 – Levantamento fotográfico baseado em Estereoscopia 

 
Fonte: GRUSSENMEYER; HANKE; STREILEIN, 2002. 

A Figura 24 ilustra um exemplo de par de imagens (estereopar) utilizando essa técnica. 

Figura 24 – Estereopar: imagem esquerda (a); imagem direita (b) 

(a) (b) 

 
 Fonte: GRUSSENMEYER; HANKE; STREILEIN, 2002. 
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Por meio da estereorrestituição podem ser obtidos desenhos de fachada (Figura 25), 

como, também, modelos wireframe, modelos de superfície, além de levantamento de 

coordenadas. 

Figura 25 – Desenho de fachada obtido por meio de 
estereorrestituição 

 
Fonte: GRUSSENMEYER; HANKE; STREILEIN, 2002. 

Nesse processo, cada ponto do objeto é determinado a partir da identificação de seus 

pontos homólogos presentes nas partes superpostas das duas imagens. Para que isso 

seja possível é necessário conhecer os parâmetros de translação e rotação da câmera, 

obtidos diretamente no momento da tomada fotográfica ou indiretamente com a utilização 

de pontos de controle (coordenadas obtidas por meio de topografia), método que 

apresenta maior precisão; e as fotografias devem ter uma área de superposição de 60% 

na horizontal (direção do eixo ótica da câmera na horizontal) e 30% na vertical 

(GROETELAARS, 2004).  

Ainda segundo Groetelaars (2004), por apresentar precisão elevada, pode ser utilizada 

para o levantamento de qualquer tipo de objeto, independente de sua forma geométrica; 

de superfícies não planas como colunas, capitéis, estátuas, cúpulas, etc; e em 

levantamentos urbanos. 

3.4.1.3 Baseada em fotos e imagens convergentes 

O uso de um único par de imagens, às vezes, não é suficiente para a restituição de 

formas mais complexas, havendo a necessidade de utilização de um número maior de 

imagens para que se consiga cobrir todo o objeto. Uma vantagem na utilização de várias 

imagens é a melhoria do processo de calibração da câmera, aumentando a precisão no 

caso de câmeras sem calibração ou com calibração desconhecida, não ficando restrito às 

câmeras métricas ou calibradas, o que possibilita uma aplicação mais flexível. Outra 
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vantagem é não necessitar que os eixos ópticos das câmeras estejam paralelos, podendo 

estar posicionados de forma convergente na vertical/horizontal ou oblíqua, conforme 

ilustra a Figura 26. Existe, ainda, a possibilidade de uso combinado de diferentes 

câmeras e lentes.  

Figura 26 – Exemplo de fotogrametria baseada em fotos convergentes 

(a)     (b) 

  

Fonte: GRUSSENMEYER; HANKE; STREILEIN, 2002. 

De acordo com Koch e Kaehler (2009), a Fotogrametria baseada em fotos convergentes 

utiliza o princípio da triangulação, onde a interseção de retas convergentes no espaço 

determina (numericamente) com precisão um ponto. Conforme a Figura 27, a base para 

determinação de um ponto no espaço é orientar as imagens para um sistema de 

coordenadas, o que significa que as posições (x, y, z) e os ângulos rotação (ω, φ, κ) das 

imagens devem ser determinados antes da triangulação. Para tanto, as coordenadas do 

ponto na imagem (x', y'), no momento da tomada fotográfica devem ser conhecidas em 

pelo menos duas imagens39 (BASTIAN, 2013).  

Figura 27 – Princípio da Fotogrametria baseada em fotos convergentes 

 
Fonte: adaptado de KOCH; KAEHLER, 2009. 

As coordenadas dos pontos do objeto no espaço tridimensional são determinadas pela 

interseção dos raios que partem da representação do ponto na imagem, passam pelo 

                                                
39 Para melhorar a precisão dos produtos gerados o ideal é que se utilize três ou mais imagens. 
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centro de projeção e atingem o objeto. Nesse sentido, a restituição fotogramétrica pode 

ser entendida como o processo inverso ao da captura fotográfica, ou seja, a devolução do 

objeto do espaço 2D para o espaço 3D. A precisão do processo e a orientação das 

imagens dependerão do tamanho do pixel da imagem, da escala da foto, da distância 

entre as posições da câmera, dos ângulos entre as tomadas fotográficas, além da 

habilidade do operador. 

A tomada fotográfica deve ser feita de modo que cada ponto do objeto seja visível em 

pelo menos duas imagens. Os ângulos entre as tomadas fotográficas devem ser, 

preferencialmente, entre 45° e 90°, para uma melhor precisão na interseção dos feixes, 

devendo ser evitados ângulos muito fechados (GROETELAARS, 2004).  

Segundo Mateus (2012), hoje esta é a técnica mais comum utilizada em levantamentos 

arquitetônicos, permitindo a restituição de modelos geométricos (3D) e a representação 

gráfica dos objetos registrados, além de possibilitar a extração de dimensões lineares, 

áreas e volumes. Os produtos gráficos podem ser empregados em usos tradicionais, para 

visualização em meio digital, ou como elementos de preservação integrantes de base de 

dados digitais multimídia. 

Ainda conforme Mateus (2012), o processamento das imagens pode ser manual (utilizado 

pelo programa PhotoModeler40 e outros), em que identificação dos pontos homólogos nas 

várias imagens para orientação é feita pelo operador, e somente após esse procedimento 

pode-se gerar o modelo geométrico do objeto. Já o procedimento semiautomático pode 

ser feito por reconhecimento de padrões de geometria predefinidos, como também por 

reconhecimento de alvos codificados sendo esse o tipo de procedimento utilizado no 

PhotoModeler para a calibração da câmera. Na versão “scanner”, e nas ferramentas 

PhotoScan e Image Master, as imagens são correlacionadas para facilitar a marcação de 

pontos ou realizar a reconstrução automática de superfícies.  

                                                
40 Software da empresa canadense EOS Systems, comercializado em três versões: PhotoModeler; 
PhotoModeler Scanner  que contém todas as funcionalidades do PhotoModeler acriscido da ferramenta 
SmartMatch, para DSM; e PhotoModeler Motion, que contém todas as funcionalidade do PhotoModeler 
Scanner, com opção de realizar medições ao longo do tempo. Maiores informações em: 
<http://www.photomodeler.com>.  
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3.3.1.4 Baseada em Panoramas 

São vários os trabalhos recentes que utilizam imagens panorâmicas, tanto esféricas 

(FANGI, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) como cilíndricas (SCHNEIDER; MAAS, 2005; 

LUHMANN, 2004, 2005, 2007) em fotogrametria. 

Uma imagem panorâmica pode ser produzida com o uso de câmeras panorâmicas com 

lentes móveis (com um ângulo de varredura de 100º a 140º); com obturador linear; e 

câmeras com varredura de 360º – lente olho-de-peixe, piramidais ou com espelhos 

parabólicos, como também, a partir de múltiplas imagens planas (LUHMANN, 2005; 

MACDONALD, 2006; WELLS et al., 2007).  

De acordo com Wells e colaboradores (2007), a partir dos anos de 1990, com o 

desenvolvimento das imagens digitais e os avanços das ferramentas computacionais 

(programas para stitching) tornou-se possível a “costura” de uma série de imagens 

digitais para a produção de um único panorama. Dessa forma, foi possível dispensar o 

uso de câmeras panorâmicas, técnica que vem sendo mais utilizada para a criação de 

panoramas desde então.  

Conforme Wahbeh (2011), para se produzir um panorama é fundamental que se entenda 

como as imagens podem ser projetadas em uma superfície. O problema da projeção em 

superfícies é bastante estudado em cartografia, para representação de uma superfície 

esférica em forma de mapa - representação do planisfério.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,1998), as projeções 

podem ser classificadas quanto ao método utilizado (geométricas e analíticas); quanto à 

superfície de projeção (planas, cônicas, cilíndricas e poli superficiais); quanto às 

propriedades (equidistantes, conformes, equivalentes e afiláticas) e quanto ao tipo de 

contato entre as superfícies de projeção e referências (tangentes e secantes).  

São citadas neste trabalho as mais utilizadas e suportadas pelos principais programas de 

"costura" como: Autostitch41, Hugin42, PTGui43, Panorama Tools44, Microsoft Research 

                                                
41 Autostich - programa gratuito para a geração de panoramas, desenvolvido por Matthew Brown e David G. 
Lowe da universidade canadense University of British Columbia, com versões para iPhone, iPad, Android, 
Windows 64 bits, Mac OSX, disponível para download através do link: <http://www.cs.bath.ac.uk/brown/ 
autostitch/autostitch.html>.  

42 Hugin – programa de código aberto, gratuito para geração de panoramas e imagens de Grande Alcance 
Dinâmico, ou High Dynamic Range (HDR), disponível para download no website: <http://www. 
hugin.sourceforge.net> (HUGIN, 2014). 
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Image composite Editor45, CleVR Stitcher46, Photoshop (Photomerge e Auto-Blend)47, 

Autopano48, Autodesk Stitcher49 ou Panorama Factory50, entre outros. São elas: 

 projeção plana – em que as linhas retas do mundo real são exibidas sem 

distorções no panorama, sendo feita a projeção em um plano (Figura 28). Neste 

tipo de projeção a superfície pode assumir três posições básicas em relação à 

superfície de referência: polar, equatorial e oblíqua; 

Figura 28 – Projeção plana: polar (a); equatorial (b); horizontal (c) 

(a)              (b)              (c) 

   
Fonte: adaptado de IBGE, 1998. 

 projeção cilíndrica – a projeção é feita em uma superfície cilíndrica (Figura 29), 

sendo que a escala vertical aumenta rapidamente quando se afasta da linha 

central do mapa; 

 

 

                                                                                                                                              
43 PTGui – programa para “costura” de imagens, segundo informações do fabricante, a ferramenta gera 
panoramas cilíndricos, planos e esféricos de até 360° x 180°. Suas versões têm valor variando entre 79,00 e 
349,00 euros (PTGui, 2014). 

44 Panorama Tools – programa gratuito para geração de panoramas desenvolvido pelo prof. Helmut Dersch, 
da Universidade de Ciências Aplicadas Furtwangen, na Alemanha. 

45 Microsoft Research Image Composite Editor – programa gratuito desenvolvido pela Microsoft Research  
para costura de imagens. Permite a geração de panoramas com alta resolução incorporando todas as 
imagens inseridas (MICROSOFT RESEARCH, 2014). 

46 CleVR Stitcher – segundo informações do desenvolvedor, os panoramas são gerados pelo programa, de 
modo gratuito, após o upload das imagens (CLEVR, 2014).  

47 Photoshop (Photomerge e Auto-Blend) – são comandos disponíveis do programa Photoshop que permite 
mesclar imagens. 

48 Autopano – conforme informações do fabricante, este programa para costura de imagens possui duas 
versões: Autopano Pro 4.0 (€ 99,00) e Autopano Giga 4.0 (€ 199,00) (KOLOR, 2014). 

49 Autodesk Stitcher – conforme informações da Autodesk, o programa permite criação de panoramas, 
passeios virtuais, conteúdo 3D interativo e impressões panorâmicas sem costura. Seu preço de revenda 
sugerido é de US$ 350,00 (AUTODESK, 2008). 
50 Panorama Factory – desenvolvido pela empresa Smoky City Design, segundo informações do fabricante, é 
um programa para criação de panoramas de até 360º a partir de sobreposição de imagens. Possui versões a 
partir de US$ 79,95 (PANORAMA FACTORY, 2014). 
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Figura 29 – Projeção cilíndrica 

 

Fonte: WAHBEH, 2011. 

 projeção de Mercator ou cilíndrica equatorial – foi introduzida por Gerardus 

Mercator (1512-1594), pioneiro na confecção de mapas de navegação. É 

semelhante à projeção cilíndrica, mas com alongamento menor na parte inferior e 

superior (Figura 30). Esse sistema sofreu modificações, dando origem à projeção 

atualmente conhecida como Universal Transversa de Mercator (UTM), sendo o 

padrão utilizado na produção das cartas topográficas do Sistema Cartográfico 

Nacional produzidas pelo IBGE; 

Figura 30 – Projeção UTM 

  

 
Fonte: GEODESIA – UFBA, 201451.  

 projeção equiretangular – foi desenvolvida por Marinus de Tiro, cerca de 100 d. 

C., sendo, talvez, a mais simples das projeções. Conforme mostra a Figura 31, a 

projeção é feita em uma superfície esférica, utilizando latitude e longitude em que 

os polos da esfera são representados por dois segmentos de comprimento igual à 

circunferência da esfera de projeção; consequentemente, o equador e os dois 

polos tem o mesmo comprimento; e 

                                                
51 Disponível em: <http://www.geodesia.ufba.br/site/sites/cascabgrad.edu.br/files/GNSS_2011_resumido.pdf>. 
Acesso em: dez. 2014. 
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Figura 31 – Projeção equiretangular 

 
Fonte: WAHBEH, 2011. 

 projeção cúbica – conforme apresentado na Figura 32, a projeção é feita em cada 

uma das faces de um cubo, assim, a projeção de linhas retas é feita sem 

distorções, uma vez que se trata de uma projeção plana. 

Figura 32 – Projeção cúbica 

 
Fonte: WAHBEH, 2011. 

Para utilização de panoramas em fotogrametria, Luhman (2007) resume o processo nas 

seguintes etapas: calibração da câmera (para o caso de câmeras não-métricas); tomada 

fotográfica mantendo um centro de projeções único (eixo de rotação da câmera 

coincidente com o ponto principal) para que as imagens sejam obtidas sem paralaxe; 

determinação de pontos de controle; e ajuste dos feixes de raios (orientação das 

imagens); e, por fim, a reprojeção dessas imagens em uma superfície. 

Quando são utilizadas superfícies cilíndricas, conforme representado na Figura 33, o 

modelo matemático baseia-se na relação entre as coordenadas do pixel da imagem e as 

coordenadas espaciais dos pontos do objeto, onde a posição de cada pixel pode ser 

transformada em um vetor com direção correspondente aos pontos do objeto.  
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Figura 33 – Relação entre o pixel e o sistema de coordenadas cilíndricas 

 
Fonte: LUHMANN, 2007. 

Sendo assim, a condição de colinearidade para panoramas cilíndricos pode ser descrita 

como (LUHMANN, 2007): 

 

(3) 

Em que x, y e z são as coordenadas do ponto na superfície cilíndrica, ri o raio da 

superfície cilíndrica de revolução; X, Y e X as coordenadas do ponto do objeto e Xo, Yo e 

Z0 as coordenadas do ponto principal. 

Assim, as coordenadas do pixel x’ e y’ podem ser calculadas a partir da introdução de um 

fator de escala (λ), de um deslocamento vertical devido à inclinação do eixo da imagem 

(yh) e das correções decorrentes da calibração da câmera (Δx e Δy), conforme descrito 

nas equações a seguir (LUHMANN, 2007). 

 

(4) 
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(5) 

Para obtenção do modelo do objeto, é necessária a utilização de mais de um panorama 

para que se possa orientá-los (definir seu posicionamento e rotação). De acordo com 

Luhman e Tecklenburg (2004), são necessários, no mínimo, quatro panoramas, sendo 

que dois deles deslocados na direção do eixo z, e quatro pontos conhecidos do objeto 

para que se possa fazer o ajuste dos feixes perspectivos (bundle ajustment) e, 

consequentemente, a orientação. 

Conforme apresentado na Figura 34, por meio da condição de coplanaridade, define-se 

um plano (plano epipolar) passando pelos pontos P do objeto; P’ e P’’ da projeção 

cilíndrica ou dos pontos principais O’ e O’’ e os panoramas são orientados dois a dois. 

Figura 34 – Orientação dos panoramas cilíndricos 

 

Fonte: LUHMANN, 2007. 

A partir da orientação interior e exterior já é possível a geração do modelo. A Figura 35 

apresenta o levantamento do hall do Castelo de Oldenburg, como exemplo de utilização 

de panoramas cilíndricos em fotogrametria.  
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Figura 35 – Fotografias originais para geração de um panorama cilíndrico 

 
 Fonte: LUHMANN, 2007. 

Para a geração de cada panorama (Figura 36) foram utilizadas dez imagens, capturas 

nos cantos do hall. 

Figura 36 – Panoramas cilíndricos gerados a partir das imagens 

 
   Fonte: LUHMANN, 2007. 

A imagem resultante (Figura 37) possui uma resolução de 25900 x 5300 pixeis. 
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Figura 37 – Hall do Castelo de Oldenburg - Imagem resultante 

 
Fonte: LUHMANN, 2007. 

O processo utilizando panoramas esféricos será discutido na Seção 3.3.3 Fotogrametria 

esférica. 

3.4.2 Fotogrametria Digital Arquitetônica  

A Fotogrametria tem início no século XIX, com a restituição de objetos a partir de 

processos gráficos baseados na Geometria Projetiva. Com o surgimento da 

estereorrestituição (1901) e utilização de aparelhos óptico-mecânicos passou-se à fase 

analógica. Na sua terceira fase, com a invenção dos computadores, surgiu a 

Fotogrametria Analítica (1960-1990) e, após os anos de 1990 inicia-se a fase digital. 

Maiores detalhes podem ser vistos em Groetelaars (2004). 

Assim, os processos fotogramétricos, que antes eram realizados com equipamentos 

ópticos e mecânicos, com o advento da Fotogrametria Digital, passam a ser feitos 

totalmente em meio digital, utilizando-se uma câmera digital e programas específicos, em 

que o usuário pode extrair as medidas de um objeto (MIKAHIL; BETHEL; MACGLONE, 

2001). 

Ainda com base em Mikahil, Bethel e Macglone (2001), para que se possa estabelecer a 

relação geométrica entre a imagem e o objeto no momento da tomada fotográfica, e 

assim proceder a restituição fotogramétrica, são necessárias duas fases, denominadas 

de orientação. 

Primeiramente, é preciso posicionar a imagem no espaço, determinando os parâmetros 

que possibilitem a reconstrução dos feixes de raios que passam pelos pontos da imagem 

e convergem para o ponto principal referenciando, assim, a imagem em relação à 

câmera. Essa primeira fase é conhecida como orientação interna ou calibração da 

câmera. Nesse processo, para o caso das câmeras digitais, conforme recomendação da 

ISPRS (2010), é necessária a determinação dos principais parâmetros referentes aos 

sistemas de imagens – distância focal da câmera (f), coordenadas do ponto principal (xP, 
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yP), distorção radial da lente (K1, K2, K3), distorção tangencial da lente (P1, P2). A 

precisão desses parâmetros, entre outros fatores, é que determinará a acurácia final dos 

produtos gerados a partir das imagens. Esses valores podem ser obtidos em laboratório 

através de técnicas de colimação, folhas de calibração ou ainda, através de ferramentas 

de calibração disponíveis em programas como: Matlab, PhotoModeler, iWitness, Camera 

Calibrator, LISA-FOTO entre outros (MATEUS, 2012). Também, é recomendado que o 

processo de calibração seja refeito a cada 12 meses, no caso de substituição da lente ou 

no caso de projetos que requeiram grande precisão.  

Mas, para que os pontos sobre a fotografia e suas respectivas coordenadas possam ser 

relacionados ao sistema de referência do objeto é necessária uma segunda fase, a 

orientação externa. Esta é dividida em duas operações: na primeira, denominada de 

orientação relativa, determina-se a posição relativa entre as fotografias, posicionando as 

imagens no momento da tomada fotográfica, o que é feito por meio da identificação dos 

pontos homólogos nas várias fotografias; a segunda operação (orientação absoluta) 

consiste em determinar a rotação e escala do modelo a partir da sua correspondência 

com as coordenadas do objeto. 

Em fotogrametria digital, os parâmetros da orientação exterior são obtidos por meio dos 

processos da resseção, da interseção e da triangulação. Por meio da resseção, a 

imagem é posicionada e orientada no espaço (orientação exterior), pelo processo da 

interseção são determinadas as coordenadas de pontos representados em pelo menos 

duas imagens. Na triangulação52 (combinação dos processos de resseção e interseção) 

são determinados, simultaneamente, a orientação das imagens e as coordenadas dos 

pontos homólogos identificados.  

Essas operações baseiam-se em equações de condição de colineariadade e condição de 

coplanaridade, que relacionam pontos da imagem, pontos do objeto e parâmetros do 

sistema de imagem. 

Como demonstrado na Figura 38, a condição de colinearidade determina que os pontos 

NE, N e Oi pertencem a uma mesma reta n. 

  

                                                
52 Bundle adjustment – ajustamento dos feixes perspectivos (GROETELAARS, 2004). 
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Figura 38 – Referência espacial da imagem 

 
Fonte: MATEUS, 2012. 

 

A condição de coplanaridade, representada na Figura 39, considera que as retas n1 e n2 

devem ser coplanares. 

Figura 39 – Condição de coplanaridade 

 
Fonte: MATEUS, 2012. 

A equação de coplanaridade expressa matematicamente esta condição, em que (XNi, YNi, 

ZNi) correspondem as coordenadas N¹ e N² das projeções do ponto N e (xni, yni, zni) 

correspondem as coordenadas dos vetores (𝑉𝑛𝑖⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) paralelos às retas projetantes n1 e n2 

respectivamente (MATEUS, 2012). 
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(6) 

Segundo Groetelaars (2004) essas condições descrevem o sistema fotográfico em 

função dos parâmetros da câmera – distância focal e coordenadas do ponto principal, 

posicionamento da câmera e rotações da imagem, sendo essas condições a 

fundamentação matemática da Fotogrametria Digital.  

Por meio dos processos descritos anteriormente, o sistema fotográfico (sistema 

bidimensional) é transformado no sistema que representa o objeto a ser levantado 

(sistema tridimensional) por meio da orientação das fotografias e a correção das 

distorções do sistema óptico. Assim, é obtido o modelo geométrico restituído, 

possibilitando a geração dos produtos fotogramétricos que podem ser: modelos 

geométricos wireframe (aramados), modelos geométricos de superfície, modelos 

geométricos com aplicação de textura, ortofotos, mosaico de ortofotos, fotos retificadas 

ou ainda dimensões, coordenadas e desenhos. 

3.4.3 Fotogrametria esférica 

Segundo Fangi e colaboradores (2013), as imagens panorâmicas estão sendo cada vez 

mais utilizadas em documentação do patrimônio cultural, principalmente quando 

integradas a sistemas de varredura a laser. Diferentes técnicas podem ser utilizadas para 

a geração de imagens panorâmicas como câmeras digitais rotativas (imagens giga–

pixel), conjunto de câmeras como as utilizadas pelo Google Street View e Cyclomedia. 

Pesquisas realizadas com esses sistemas, quando consideranda a calibração da câmera 

e a orientação das imagens, apontam seu alto custo como desvantagem em comparação 

às técnicas de obtenção de panoramas através de costura de imagens. 

Desenvolvida na década de 1990, por Szeliskie e Shum, com o intuito de melhorar a 

baixa resolução das imagens digitais, a técnica de costura de imagens oferece a 

possibilidade de obtenção de panoramas pela fusão de imagens planas (mosaicos) que 

se sobrepõem parcialmente. Apresenta como vantagens a exigência de um número 

menor de imagens; um campo de visão maior e com melhor resolução do que uma 

imagem única (mesmo para um panorama parcial), o que possibilita uma melhor 

compreensão do objeto. Além disso, a captura das imagens pode ser feita com câmeras 
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não-métricas colocadas em um tripé com cabeça esférica (três graus de liberdade), de 

modo que o centro de projeções e a distância focal permaneçam os mesmos durante 

toda a fase de tomada fotográfica (WAHBEH, 2011). 

A técnica fotogramétrica baseada em panoramas esféricos, chamada de Fotogrametria 

Esférica segundo D’Annibale e colaboradores (2011), é uma técnica desenvolvida na 

Università Politecnica delle Marche, Ancona, Itália, pelo engenheiro e professor Gabriele 

Fangi. Essa técnica baseia-se em um tipo de projeção cartográfica onde as imagens são 

capturadas a partir de um único ponto (estação), de modo a cobrir total (360° sólidos) ou 

parcialmente o seu entorno, e projetadas em uma esfera virtual. 

Para Fangi (2013), as vantagens de utilização da Fotogrametria Esférica são muitas, 

desde a velocidade para aquisição das imagens fotográficas, a cobertura de até 360º 

(ângulo de varredura), a alta resolução das imagens panorâmicas, a integralidade da 

documentação, até a ausência de distorções de perspectiva, que são estimadas e 

corrigidas pelo próprio software de costura. 

Na Fotogrametria Esférica, as fotografias são inseridas em um software comercial (como 

PTGui), são “costuradas” e gerados os panoramas. Para que esses panoramas possam 

ser utilizados para se obter informações métricas sobre o objeto, deve-se cumprir certas 

exigências geométricas rígidas como: a coincidência do centro de projeção das imagens; 

e a compensação tanto da distorção radial quanto os deslocamentos residual, horizontal 

e vertical. Assim, a imagem final é gerada quase sem distorção.  

Após a costura, os panoramas são mapeados e projetados em uma esfera virtual de raio 

R igual à distância focal da câmera utilizada, por meio da projeção equiretangular. Nessa 

projeção, os meridianos e paralelos são representados por linhas retas verticais e 

horizontais, igualmente espaçadas, e os dois polos por linhas retas de comprimento igual 

ao do equador.  

Conforme demonstrado na equação 7 a seguir, a projeção equiretangular é uma maneira 

simples de transformar o sistema de coordenadas esféricas em coordenadas cartesianas, 

onde θ corresponde à longitude, φ à latitude e R ao raio da esfera (FANGI; 

NARDINOCCHI, 2013). 

x = θ.R 

y = φ.R 
(7) 
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Esse tipo de projeção é muito útil, uma vez que existe uma relação simples entre a 

posição de um pixel da imagem P (x, y) e seu ponto correspondente na imagem esférica.  

Conforme apresentado na Figura 40, assim é feita a correspondência entre um ponto P’ 

(x, y) da imagem e um ponto P (X, Y, Z) do objeto (FANGI; NARDINOCCHI, 2013).  

Figura 40 – Relação entre as coordenadas de um ponto P na esfera e no objeto  

 

Fonte: adaptado de FANGI; NARDINOCCHI, 2013. 

Para que sejam obtidos dados tridimensionais de objeto é necessário que se tenha mais 

de um panorama e esses devem ter definidos seu posicionamento e rotação (orientação). 

O processo inicia-se com a formação do modelo, utilizando a condição de coplanaridade, 

com apenas duas esferas virtuais; com isto, são determinados seis parâmetros de 

orientação por panorama. Assim, os modelos são referenciados dois a dois, e 

posteriormente  ligados entre si, de maneira similar à fotogrametria clássica. 

Conforme demonstra a Figura 41, por meio dessa condição, a interseção de duas 

imagens e o plano epipolar definido pelo centro das imagens e um ponto P qualquer do 

objeto retrata a linha epipolar que contém os pontos correspondentes das duas imagens. 

Figura 41 – Relação de coplanaridade entre dois panoramas esféricos  

 
       Fonte: FANGI; WAHBEH, 2010. 
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Com os modelos já orientados, é executado o ajuste do pacote de feixes perspectivos 

(block bundle adjustment), por meio das condições de colinearidade expressadas 

matematicamente como: 

𝑥 = 𝑅 × (−𝜃0 + 𝑎𝑡𝑔
(𝑋 − 𝑋0 ) −  𝛼𝑦  (𝑌 − 𝑌0)

(𝑌 − 𝑌0) + 𝛼𝑥  (𝑍 − 𝑍0)
) 

𝑦 = 𝑅 × acos
𝛼𝑦(𝑋 − 𝑋0 ) − 𝛼𝑦  (𝑌 − 𝑌0) + (𝑍 − 𝑍0)

√(𝑋 − 𝑋0 )2 + (𝑌 − 𝑌0)2 + (𝑍 − 𝑍0)
 

(8) 

Em que são estimados os valores finais dos parâmetros de orientação e as coordenadas 

dos pontos do objeto (FANGI, 2010). 

O fluxograma de trabalho em Fotogrametria Esférica pode ser resumido conforme o 

Quadro 4. 

Quadro 4 – Fluxograma de trabalho em Fotogrametria Esférica 

 
Fonte: adaptado de FANGI; NARDINOCCHI, 2013. 

A Figura 42a mostra a restituição da fachada da Igreja de Anime Sante em L’Aquila 

(Itália), utilizando cinco panoramas (Figura 42b) com resolução de 10.000 x 10.000 pixeis, 

feita por meio da técnica de Fotogrametria esférica. 
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Figura 42 – Igreja de Anime Sante: desenho da fachada (a); panoramas utilizados (b)  
(a) (b) 

 

 
 

 

Fonte: D’ANNIBALE et al., 2012. 

3.5 PRODUTOS FOTOGRAMÉTRICOS 

Conforme visto anteriormente, são vários os produtos da Fotogrametria gerados a partir 

do modelo restituído. Esses produtos podem ser dividos em: (a) produtos primários - 

fotografias retificadas, orotofotos, modelos geométricos wireframe, modelos geométricos 

(texturizados) e, desenhos; e (b) produtos derivados - modelos geométricos sólidos. 

Nesta Seção serão discutidos os principais produtos obtidos. 

3.5.1 Modelos geométricos 

Os modelos geométricos podem ser definidos como construções teóricas, implementadas 

em ambiente computacional, que visam representar a forma de objetos existentes ou 

projetados, simulando o elemento ou sistema representado para uma dada finalidade 

(AMORIM, 2012b). 

Existem três formas principais para obtenção de modelos geométricos:  

 a partir de modeladores tridimensionais e processos interativos, utilizando-se 

ferramentas CAD ou através de modelagem paramétrica, em situações de 

projetos ou para a geração de modelos aproximados; 
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 a partir de sistemas de varredura a laser -  utilizando-se feixes de raio laser e 

equipamento específico (3D laser scanner) são obtidos modelos geométricos 

(tridimensionais) do tipo "nuvem de pontos"; e 

 a partir de programas para Fotogrametria Digital, utilizados na geração de 

modelos geométricos tridimensionais fotorrealísticos que permitem a 

documentação completa da edificação. 

Com base em Remondino (2013), por meio das técnicas fotogramétricas é possível a 

obtenção de modelos geométricos realistas, com precisão geométrica e radiométrica, que 

permitem registrar de forma precisa exemplares arquitetônicos e arqueológicos. Esses 

modelos podem ser utilizados para várias finalidades, como: documentação e registro de 

patrimônio histórico; preservação digital; monitoramento; simulações (envelhecimento e 

deterioração); realidade virtual; criação de catálogos em sistemas web; e exposições 

multimídia entre outras. Para Groetelaars (2015), as técnicas fotogramétricas digitais 

representam o estado da arte com relação à aquisição de dados geométricos de 

edificações. 

Os modelos numéricos para a representação tridimensionais de formas podem ser 

divididos em quatro classes distintas: 

 modelos de pontos (pointcloud); 

 modelos de arestas (wireframe); 

 modelos de superfície; e 

 modelos sólidos. 

O modelo de “nuvem de pontos” pode ser obtido a partir da captura através de sistemas 

de varredura a laser ou através da fotogrametria digital utilizando a técnica de Dense 

Stereo Matching (DSM). Por questões de conveniência, esse modelo será tratado à parte, 

na Seção 3.4.2. 

Os modelos wireframe são definidos por arestas que se conectam por meio de vértices. 

Segundo Weiler (1986), foi uma das primeiras técnicas desenvolvidas para modelagem, 

derivada dos primeiros sistemas de desenho auxiliado por computador (CAD). Esses 

modelos descrevem o objeto de forma precisa e simples, mas sua representação é 

ambígua e requer interpretação, uma vez que não é possível determinar quais arestas 



94 
 

 
 

pertencem às faces frontais ou posteriores do objeto. Assim, como a manipulação do 

objeto só é possível por meio de suas arestas, isto pode acarretar a geração de um 

modelo que não represente um objeto fisicamente. 

Os modelos de superfície, ainda segundo Weiler (1986), foram desenvolvidos a partir de 

1960, como um avanço das representações wireframe realizado através de descrições 

matemáticas das superfícies dos objetos, o que permite um controle maior na construção 

do mesmo. A principal informação da estrutura de dados do modelo de superfície é dada 

por superfícies mais simples que, quando combinadas, formam a envoltória do objeto. 

Geralmente as superfícies mais complexas são representadas por malhas poligonais que 

podem ser parametrizadas, como curvas de Bezier, spline53 e B-spline54. A desvantagem 

desse tipo de modelo é não apresentar as propriedades do interior do objeto 

(GRUSSENMEYER; HANKE; STREILEIN, 2002). 

A aplicação de texturas fotorrealísticas às superfícies dos modelos permite a visualização 

e a análise de vários aspectos do objeto como cores, materiais de acabamento, estilo, 

dentre outros. A Figura 43 apresenta três exemplos de modelos: em wireframe; com 

aplicação de cor sólida (genérica) e com aplicação de textura fotorrealística. 

Figura 43 – Modelo wireframe (a); com cor sólida (b); com textura fotorrealística (c) 

(a) (b) (c) 

   

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

A técnica de modelagem mais recente começou a ser desenvolvida a partir dos anos de 

1970. Esse tipo de modelo contém informações implícitas ou explícitas sobre o 

fechamento e a conectividade de objetos sólidos, formando modelos completos e não-

ambíguos. Esses modelos, denominados de modelos sólidos, oferecem grandes 

vantagens em relação aos de superfície e wireframe, uma vez que garantem que 

                                                
53 As curvas spline são uma variação das curvas de Bezier, representadas por equações matemáticas em 
que o grau da curvatura depende do número de pontos de controle, como também, as alterações feitas 
nesses pontos possuem efeito local, provocando mudanças nos pontos de controle mais próximos. 

54 B-spline são splines em que existe uma função matemática associada a cada ponto de controle, podendo 
ser gerada a partir de qualquer número de pontos e, em que as alterações nos pontos de controle propagam-
se somente para os vizinhos mais próximos. 
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qualquer modelo gerado formará objetos com volumes fechados e com contornos 

definidos (WEILER, 1986). Segundo Grussenmeyer e colaboradores (2002), a geração 

desses modelos é baseada em esquemas de representação, sendo as mais comuns a 

representação de fronteiras (Boundary Representation - B-Rep) e a Geometria Sólida 

Construtiva (Constructive Solid Geometry - CSG). 

O esquema chamado de B-Rep descreve o objeto por meio de fronteiras (faces, arestas e 

vértices), em que os componentes possuem uma hierarquia definida. Conforme 

demonstrado na Figura 44 o objeto é definido por suas faces, que por sua vez são 

definidas por suas arestas; estas são definidas por seus vértices que são representados 

por suas coordenadas, ou seja, o modelo é organizado topologicamente (relação de 

vizinhança entre faces, arestas e vértices) e geometricamente (equações das superfícies 

que contêm as faces, e das curvas que contêm as arestas e as coordenadas dos 

vértices).  

Figura 44 – Esquema de representação de um objeto por fronteira – B-Rep 

 
Fonte: adaptado de WEILER, 1986. 

No esquema CSG, o objeto é definido pela combinação de sólidos primitivos e operações 

de união, subtração e interseção entre eles, denominadas de operações booleanas. 

Geuzaine e colaboradores (2008) define como formas geométricas primitivas os cilindros, 

os toros, as esferas, os cones, os paralelepípedos e outras que são criadas por 

operações de varredura (sweep) do contorno de uma superfície ao longo de uma curva, 

como também por extrusão e rotação. Cada primitiva possui um sistema de coordenadas 

local utilizado para localizá-las no espaço tridimensional. 

A representação CSG permite a criação de inúmeras formas a partir da combinação de 

poucos elementos e operações booleanas. A Figura 45 apresenta o resultado das 

operações de união (a), interseção (b) e subtração (c) aplicadas a dois sólidos.  
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Figura 45 – Operações booleanas entre dois sólidos A e B: união (a); interseção (b); subtração (c) 

             (a)         (b)                                     (c) 

 
Fonte: adaptado de MEI; TIPPER, 2013.  

É frequente a utilização de modelos chamados “híbridos” que utilizam parte da 

representação CSG, como também, parte da estrutura B-Rep. Assim, existe uma 

estrutura primária responsável pela exatidão e algoritmos do modelo e uma estrutura 

secundária para tarefas específicas, como para a visualização interna dos modelos 

(GRUSSENMEYER; HANKE; STREILEIN, 2002). 

Os modelos geométricos wireframe e de superfícies (com ou sem aplicação de textura 

fotorrealistica) podem ser obtidos a partir de programas como o PhotoModeler Scanner. 

Já com o Pacote Esfera, somente os modelos em "estrutura de arame". 

Para Groetelaars (2015): 

A escolha do método de modelagem depende de alguns fatores como: 
tipos de produtos e níveis de detalhe requeridos (em função de sua 
aplicação), tempo, recursos humanos, financeiros e tecnológicos 
disponíveis, dentre outros. Dependendo da natureza do trabalho e da 
diferenciação dos níveis de detalhe, partes do produto final podem ser 
gerados a partir de diferentes métodos (GROETELAARS, 2015, p. 142). 

 
Destacando ainda, a importância de se verificar a interoperabilidade entre os programas 

a serem utilizados para que não haja problemas de compatibilidade e, 

consequentemente, a perda de informação. 

3.5.2 Modelo de “nuvem de pontos” 

O modelo de “nuvem de pontos” é o nível mais básico de visualização de dados obtidos a 

partir da captura por sistemas de varredura a laser, como também, a partir da 

fotogrametria digital utilizando a técnica de DSM. 
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Nos modelos de nuvem de pontos as superfícies do objeto são representadas por meio 

de uma quantidade de pontos, sem nenhum tipo de relação topológica entre si, em que 

cada ponto da nuvem é descrito por suas coordenadas cartesianas (x, y, e z) e um ou 

mais atributos associados a estes pontos (AMORIM, 2012; MATEUS, 2012). 

Segundo Groetelaars e Amorim (2012), a nuvem de pontos pode corresponder aos 

componentes RGB55 normalmente expressos através de uma escala de 8 bits (0 a 255), 

como também a outros atributos como refletância do material, temperatura, distância do 

ponto a um dado referencial ou outras propriedades de interesse, sendo mostradas em 

“falsa cor”. 

Existe um vasto campo de aplicações possíveis que utilizam esse recurso, como: 

animações; aplicações industriais (controle de qualidade e medições); simulações em 

criminalística; e visualização tridimensional (documentação arquitetônica e arqueológica). 

Para a maior parte das aplicações é necessário que a nuvem de pontos seja convertida, 

através de modelagem apropriada, em modelos de superfície (SANSONI, TREBESCHI, 

DOCCHIO, 2009).  

Para Mateus (2012), o modelo de superfície mais comum obtido partir de nuvem de 

pontos é um arranjo espacial de polígonos adjacentes, denominado de malha (mesh), em 

que esses polígonos são as faces da malha. Quando os polígonos são regulares, a 

malha é denominada de rede (grid); já para o caso de triângulos distribuídos de modo 

irregular a malha é chamada de Triangular Irregular Network (TIN). A construção da 

malha é feita por meio de algoritmos matemáticos de interpolação que permitem definir 

seus vértices e suas faces. A geração dos modelos pode ser realizada com maior ou 

menor grau de automação a depender da ferramenta utilizada (AMORIM, 2012). 

Para Remondino (2003), a conversão da nuvem de pontos em uma superfície é realizada 

a partir de quatro etapas: o pré-processamento, em que são eliminados pontos 

indesejáveis, reduzidos os ruídos e preenchidos os vazios; a segunda etapa consiste na 

determinação da topologia dos objetos da superfície, agrupando-os de acordo com suas 

relações de vizinhança; na terceira fase é realizada a geração da superfície por meio da 

criação de uma malha triangular ou tetraédrica que satisfaça os padrões de precisão 

requeridos; a última etapa consiste nas operações de pós-processamento onde é feito o 

                                                
55 Do inglês Red, Green and Blue. 
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refinamento da malha (correção de vértices, inserção de triângulos, edição de polígonos, 

etc.). 

Segundo Dutescu (2006), as nuvens de pontos devem ser tratadas antes da geração dos 

modelos. Essas operações visam eliminar pontos indesejados e remover ruídos, 

melhorando a qualidade do modelo. Para Genechten e colaboradores (2008), o primeiro 

passo é a remoção de ruídos, seguido da reamostragem (redução do número de pontos 

da nuvem), onde pontos que representam áreas mais planas e homogêneas são 

retirados sem que se percam as características do objeto. A partir desse ponto já possível 

passar para a fase de processamento. 

Nesta fase, a primeira etapa é a triangulação, mais comumente realizada por meio de 

algoritmos de Delaunay, em que os pontos são ligados formando triângulos ou 

quadriláteros; a segunda parte do processamento, realizada por algoritmos de 

interpolação, resolve o problema dos vazios gerados devido à falta de dados causada 

pelas oclusões existentes na fase de aquisição/geração da nuvem de pontos. Embora na 

fase de pré-processamento o número de pontos tenha sido reduzido, é necessária uma 

segunda etapa conhecida como decimação, para otimização da malha objetivando 

diminuir a quantidade de triângulos gerados e reduzir o tamanho do arquivo sem que se 

perca o nível de detalhe. Outras formas de otimizar a malha é por meio de aproximação, 

utilizando-se superfícies do tipo Non Uniform Rational Basis Spline (NURBS), que podem 

ser manipuladas a partir de pontos de controle (GENECHTEN et al., 2008). 

Ao término das operações descritas anteriormente, que variam de denominação 

conforme o autor, é feita a modelagem (geração dos produtos - obtenção de desenhos e 

de outros tipos de modelos geométricos) e, finalmente, a exportação dos produtos para 

programas CAD e BIM, ferramentas para animação, rendering, simulação, realidade 

virtual, prototipagem rápida, dentre outros, conforme os requisitos previstos para sua 

aplicação. 

Groetelaars e Amorim (2011) citam como ferramentas para visualização e manipulação 

de “nuvem de pontos” os programas: 

 PolyWorks/IMView, Geomagic Review, Cyclone TruView, Cyclone Viewer, 

Rapidform Explorer, Point Tools View Pro e Meshlab – para visualização; e 

 Cyclone-MODEL, Easypoint, PointCloud, LupoScan, Pointools, Polyworks, 

Meshlab, Rapidform XOR/Redesign, Geomagic Studio, Edgewise, SilverLining e 
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3Dreshape – para processamento, em que é possível realizar as operações de 

importação de diversos tipos de arquivos; de filtragem da nuvem de pontos; 

medição de distâncias, cálculo de áreas e volumes; de criação de malhas 

poligonais tridimensionais; e de extração automática de seções a partir da malha 

poligonal tridimensional ou da nuvem de pontos; de edição do modelo e 

preenchimento automático de vazios; de modelagem semiautomática, para 

associação de primitivas tridimensionais; e de exportação dos modelos para 

diversos formatos, como STL, OBJ, VRML1, VRML2, DXF, 3DS e verificação da 

qualidade do produto gerado.  

Além dessas ferramentas, é possível a criação de modelos BIM a partir de nuvem de 

pontos utilizando o Revit56 (Autodesk). Diversas operações sobre a nuvem de pontos 

podem ser automatizadas com uso de programas específicos, como o plugin Scan to BIM 

(IMAGINiT) do Revit. 

3.5.3 Fotografias retificadas 

Segundo Mateus (2012), uma fotografia retificada corresponde a uma imagem, em que, 

aplicada uma transformação projetiva do plano (da imagem) sobre si próprio, são 

eliminadas as distorções de perspectiva decorrentes da inclinação do eixo da câmera em 

relação ao objeto no momento da tomada fotográfica. 

Para Groetelaars (2004), os métodos de retificação podem ser baseados na Geometria 

Projetiva (métodos gráficos); realizados utilizando câmera clara (métodos óticos); 

realizados a partir de método ótico-mecânico com retificador (método fotográfico); como 

também, com o uso de ferramentas computacionais específicas (método digital). Aqui, 

será discutido somente o método digital. 

Programas comerciais CAD/CAM (DigiCAD 3D 957, ELCOVISION 10 ELSP58, 

PhoToPlan59, entre outros) oferecem ferramentas para retificação de imagens, quando 

conhecidas as coordenadas dos vértices da superfície a ser retificada. Esses programas 

não levam em consideração as distorções da câmera.  

                                                
56 Para versões a partir de 2011. 

57 Desenvolvido pela empresa InterStudio. Website: <http://en.interstudio.net/DigicadE.html>. 

58 Desenvolvido pela empresa Elconvision. Website: <http://www.elcovision.com/e_elsp.html>. 

59 Desenvolvido pela empresa Kubit. Website: <http://www.kubit-software.com/CAD/Products/PhoToPlan_ 
Camera/CAD_photogrammetry.php>. 
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As Figuras 46 e 47 apresentam a imagem original e retificada produzidas utilizando o 

programa DigiCAD 3D e o programa ELCOVISION respectivamente. 

Figura 46 – Retificação de imagem utilizando DigiCAD 3D 

 
Fonte: Disponível em: <http://en.interstudio.net/jpeg/digicad8win.jpg>. 
Acesso em 5 nov. 2014. 

 

Figura 47 – Retificação de imagem utilizando ELCOVISION 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.elcovision.com/Flyer/ELSP_Englisch.pdf>. 
Acesso em: nov. 2014 

Programas mais complexos, como o PhotoModeler, específicos para fotogrametria digital, 

utilizam o processo da monorrestituição e consideram os parâmetros da câmera, o que 

permite gerar resultados mais precisos. A Figura 48 apresenta a fotografia original e a 

fotografia retificada de uma fachada obtida por meio deste programa. 
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Figura 48 –  Fotografia da fachada (a); foto retificada (b) 

(a) (b) 

 

 

Fonte: BASTIAN; AMORIM, 2012.  

Conforme Groetelaars (2004) a fotografia retificada pode substituir, em grande parte, a 

necessidade de representação gráfica de objetos planos (com formas bem definidas), 

objetos com diversos planos que apresentam características geométricas definidas e 

objetos planos com formas irregulares onde são conhecidas duas dimensões (direção 

horizontal e vertical) ou as coordenadas de quatro de seus vértices. Deste modo, permite 

o levantamento de medidas com precisão satisfatória.  

3.5.4 Ortofotos 

As imagens capturadas por câmeras convencionais estão sujeitas a deformações 

inerentes à perspectiva cônica e ao sistema óptico; assim sendo, não são uma fonte 

precisa de informação métrica. No caso de uma projeção ortogonal, a imagem final não 

possui distorções e, portanto, pode ser utilizada em qualquer aplicação como fonte de 

dados; essa imagem sem distorções é chamada de ortofoto ou ortoimagem (BRITO; 

COELHO, 2007). 

Para que se possa obter uma ortofoto, a imagem passa por transformações que eliminam 

as distorções de perspectiva. Essa operação pode ser realizada por meio do método da 

estereorrestituição, baseado na utilização de duas fotografias do mesmo objeto 

(estereopar), como também, através da restituição a partir de várias fotografias 

(fotografias convergentes) tiradas de pontos de vista diferentes.  

Para Mateus (2012), as ortofotos também podem ser obtidas em modelos geométricos e 

"nuvem de pontos", a partir da projeção ortogonal das feições sobre um determinado 

plano, definido pelo usuário. 
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Um exemplo de ortofoto gerada no PhotoModeler pela restituição de fotografias 

convergentes  pode ser visto na Figura 49. Para obteção da ortofoto foi necessário gerar 

um modelo geométrico texturizado da fachada principal com base em três fotografias, 

para a posterior exportação do modelo visualizado em vista frontal (projeção cilíndrica).  

Figura 49 –  Fotografia da fachada (a); ortofoto (b) 

(a) (b) 

 

 

Fonte: BASTIAN; AMORIM, 2012.  

Um outro exemplo de produto que se pode obter é o mosaico de ortofotos (composto pela 

junção de várias ortofotos), cobrindo área mais extensa, conforme se observa na Figura 

50.  

Figura 50 – Mosaico de ortofotos 

 
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

3.5.5 Desenhos 

A representação gráfica permite a visualização e torna disponível características 

presentes na arquitetura, o que possibilita o entendimento de vários momentos da vida do 

objeto, como alterações sofridas e verificação de anomalias existentes, sendo um 

instrumento indispensável para análise e planejamento de ações de intervenção física 

sobre o objeto construído (MATEUS, 2012). Assim, o desenho das fachadas obtidas por 
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meio da vetorização60 das imagens retificadas e das ortofotos, é um importante 

subproduto que fornece informações precisas para utilização em documentação de bens. 

Esta vetorização pode ser feita de forma interativa, utilizando editor de desenhos como 

AutoCAD, em que as imagens são importadas, colocadas como pano de fundo, e sobre 

elas traçadas as características geométricas do objeto de interesse. Outra forma de 

extração de feições é através da vetorização automática. Os conceitos e processos 

envolvidos serão discutidos no Capítulo 5. 

A Figura 51 apresenta um desenho de fachada obtido por meio de vetorização interativa 

realizada em AutoCAD. 

Figura 51 –  Ortofoto da fachada (a); desenho da fachada (b) 

(a) (b) 

  

Fonte: BASTIAN; AMORIM, 2012. 

A produção de desenhos de forma interativa é um processo que demanda tempo, 

principalmente quando se trata de objetos com grande nível de detalhe. 

Vale salientar que, utilizando-se programas para restituição fotogramétrica como o 

PhotoModeler Scanner e o pacote Sphera, também é possível a obtenção de desenhos 

de forma interativa, traçando-se sobre a imagem as características do objeto. 

3.6 DISCUSSÃO SOBRE AS TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO BASEADAS EM 

IMAGENS 

Conforme demonstrado neste Capítulo são várias as técnicas de levantamento baseadas 

em imagens e a adoção de uma ou outra técnica depende de fatores que irão condicionar 

                                                
60 Processo de conversão de uma imagem raster formada por pixeis em um desenho formado por vetores. 
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seu desempenho. A natureza dos objetos (dimensões e características), as condições 

atmosféricas (chuva, luz solar, excesso de poeira etc.) no local, a finalidade do 

levantamento e os produtos desejados, são aspectos importantes que devem ser 

considerados na escolha do método a ser adotado. 

As características do objeto são determinantes na escolha da técnica. Edificações com 

geometria indefinida (intrínseca ao objeto ou causada por deterioração) dificultarão a 

identificação de pontos homólogos nas imagens e, consequentemente, a utilização da 

fotogrametria baseada em fotografias convergentes. Já as técnicas de correlação 

automática de imagens (DSM) dependem da textura dos objetos, o que as torna pouco 

eficientes para objetos com textura homogênea. Para levantamentos utilizando varredura 

a laser, a textura, a refletância e a cor dos materiais afetam a qualidade métrica dos 

dados capturados; materiais com baixa refletância, como vidro, refletem uma pequena 

parte da energia, dificultando ou impedindo o registro correto dos dados pelo sistema. O 

mesmo ocorre nas superfícies muito polidas, uma vez que refletem todo o feixe em uma 

única direção.  

Além das características do objeto, devem-se levar em consideração as condições de 

acesso ao mesmo; o espaço adequado para as tomadas fotográficas ou posicionamento 

das estações; a portabilidade do equipamento; e para o caso da varredura a laser, 

condições relacionadas à classe de segurança61 do equipamento utilizado. 

As condições atmosféricas, assim como a incidência direta de luz solar, são bastante 

relevantes, pois afetam a qualidade das imagens. Para o caso do 3D laser scanning, a 

presença de gotas de água (chuva) provocará reflexões indevidas, afetando a qualidade 

dos dados, da mesma forma, a incidência direta de luz solar pode gerar ausência de sinal 

ou aumento da quantidade de ruídos. Esses fatores são aspectos importantes a serem 

considerados não só pela qualidade dos dados, mas também para proteção dos 

equipamentos utilizados e condições de salubridade para o levantador em campo. 

Os produtos obtidos podem ser vários, por isso é importante a definição da forma de 

apresentação desses antes do início do levantamento, evitando assim, o registro de 

dados inúteis ou a falta deles, que implicaria em retrabalho ou maior tempo de 

processamento em gabinete.  

                                                
61 A norma da International Electrotechnical Commission - IEC 60825 - 2007 classifica os sistemas a laser em 
quatro classes de segurança (1, 2, 3 e 4) referente aos perigos de exposição da pele e olhos à radiação laser.  
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Segundo a publicação Measured and Drawn Techniques and practice for the metric 

survey of historic buildings, do English Heritage (2009), o equilíbrio entre custo e precisão 

pode ser alcançado com a escolha do método adequado para o levantamento. A eficácia 

da técnica dependerá da qualidade métrica dos seus dados; portanto, a clareza sobre os 

produtos desejados é essencial. Em muitos casos o levantamento exige a combinação 

das técnicas para que seja bem sucedido e, para que isto seja possível, é importante que 

o levantador tenha conhecimento das diversas técnicas para que possa decidir o(s) 

melhor(es) método(s) a ser(em) empregado(s), tirando proveito das potencialidades de 

cada uma delas e, consequentemente, reduzindo custo, tempo de levantamento e tempo 

de processamento na obtenção dos produtos desejados. 

3.7 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Este capítulo apresentou diversas tecnologias, bem como os processos e conceitos 

envolvidos, visando a um aprofundamento do conhecimento das técnicas de 

levantamento a partir de imagens. 

A fundamentação teórica permitiu a identificação das peculiaridades e características de 

cada técnica, objetivando dar suporte à escolha das ferramentas. O estudo desses 

aspectos possibilitou um melhor entendimento dos programas para restituição 

fotogramétrica, seu funcionamento e aspectos que interferem na qualidade e na precisão 

dos produtos gerados, apresentados nos estudos de caso (Capítulo 7). 

Assim, pode-se perceber que: (1) dentre as vantagens da varredura a laser estão a 

rapidez, a precisão e a grande quantidade de dados obtidos, apresentando como 

desvantagem o custo elevado do equipamento e necessidade de mão de obra 

especializada; (2) o DSM apresenta um baixo custo, mas é indicada para objetos que 

apresentam texturas não uniformes ou aplicação de sinalização (alvos codificados), além 

de ser suscetível à variação de iluminação direcionada ao objeto; (3) para a 

Fotogrametria Digital (stricto sensu) e a Esférica, o custo dos equipamentos é baixo 

(câmera digital e software para restituição fotogramétrica), sendo mais indicada para 

fachadas de edificações com formas regulares, tendo como desvantagem a dificuldade 

no levantamento completo de edificações (interior e exterior). 

O Capítulo 4, apresenta a definição das técnicas utilizadas nesta pesquisa e a 

caracterização das ferramentas para restituição fotogramétrica estudadas.  
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4 TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO TESTADAS  

Para a definição das técnicas a serem utilizadas nesta pesquisa, levaram-se em 

consideração a disponibilidade de recursos financeiros e técnicos; a experiência da 

equipe envolvida; o prazo para a obtenção dos resultados; e a precisão requerida no 

levantamento. Assim, foram definidos os seguintes pré-requisitos: 

 utilização de insumos62 de baixo custo; 

 coleta de dados em campo ser realizada por uma equipe reduzida e em curto 

período de tempo; e 

 demanda de menor tempo possível para o processamento dos dados em gabinete 

e geração dos produtos desejados (ortofotos, ortofotomosaicos, desenhos das 

fachadas e modelos geométricos). 

A partir dessas definições, a técnica adotada seria aquela que melhor respondesse a 

essas questões. 

Em uma primeira análise, levando-se em consideração o custo e a disponibilidade dos 

equipamentos, como também o tempo de processamento dos dados, foram excluídos: a 

varredura a laser, uma vez que ainda é uma tecnologia de custo alto e gera uma grande 

quantidade de dados a serem processados; como também, a técnica DSM que, embora 

tenha um custo mais baixo quando comparado ao 3D Laser scanning, também demanda 

bastante tempo de processamento dos dados para a produção dos modelos geométricos, 

além do tempo, em gabinete, para geração da nuvem de pontos propriamente dita. 

A fotogrametria baseada na estereorrestituição (tradicional) requer maior rigor nas 

tomadas fotográficas (relação de distância correta entre objeto e câmera) e necessita de 

equipamento específico, não se enquadrando nas premissas formuladas, além de ser 

mais indicada para formas complexas e irregulares (GROETELAARS, 2004). 

Assim, a monorrestituição, a restituição de múltiplas fotografias convergentes e a 

fotogrametria esférica mostraram-se as técnicas mais adequadas, uma vez que 

necessitam de equipamentos de custo mais baixo (câmera digital e programa específico), 

de menor tempo de processamento em gabinete (devido à simplificação dos processos 

                                                
62 Considerados aqui: câmera fotográfica e o programa para restituição fotogramétrica. 
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envolvidos), além da necessidade de uma equipe pequena para a etapa de aquisição de 

dados em campo. 

4.1 SISTEMA FOTOGRAMÉTRICO DIGITAL 

Um sistema fotogramétrico digital caracteriza-se pela utilização de ferramentas digitais 

desde a captura até o processamento dos dados (software específico), assim sendo, o 

equipamento utilizado para o levantamento fotogramétrico consiste em câmera 

fotográfica digital e acessórios, plataformas elevadas (tripé, caminhão concha etc.), 

quando necessário e, um programa para processamento dos dados e obtenção de 

produtos.  

4.1.1 Câmera fotográfica 

Para a reconstrução de um objeto a partir de fotografias ou imagens, é necessário 

descrever o processo óptico a partir do qual a imagem é formada. O modelo de câmera 

fotográfica mais simples corresponde ao da câmera escura (pin-hole). Conforme 

esquematizado na Figura 52, trata-se de uma câmera com as paredes escuras exceto 

uma, sensível à luz que passa através de um orifício, em que a imagem é formada de 

maneira invertida. Em um sistema ideal, considerando apenas um único raio de luz, o 

processo seria completamente feito pelas regras de projeções cônicas, em que a imagem 

formada preserva as mesmas propriedades da imagem original.  

Os principais parâmetros envolvidos são: o plano de formação da imagem chamado de 

plano focal; o ponto por onde passam todos os raios perspectivos denominado de centro 

perspectivo (O); o eixo óptico (e) perpendicular ao plano focal no ponto principal (PP); e a 

distância entre o plano da imagem e o centro perspectivo chamada de distância principal 

ou distância focal (f). Esses parâmetros, chamados de parâmetros de orientação interior, 

descrevem a geometria interna da câmera. 

Figura 52 – Modelo de câmera pinhole 

 
Fonte: adaptado de LUHMANN et al., 2006. 
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Um dos princípios importantes na restituição fotogramétrica, relacionado à formação da 

imagem, é o princípio da colinearidade, em que um ponto P do objeto, o respectivo ponto 

P’ da imagem e o centro perspectivo (O) pertencem à mesma reta. Por este princípio, 

determina-se a relação geométrica entre os pontos do objeto e os pontos da imagem.  

Outro princípio é a escala da foto ou escala da imagem, definida pela relação entre a 

distância focal (f) e a distância entre o centro óptico da objetiva e o objeto (H) (LUHMANN 

et al., 2006).  

𝑚 =
𝑓

𝐻
 (8) 

Na prática, como representado no esquema da Figura 53, uma câmera fotográfica é bem 

diferente do modelo ideal, sendo necessário um sistema de lentes e diafragma63 

(objetivas), instalado no orifício da câmera, reduzindo, assim, o tempo de exposição 

necessário para a formação da imagem; o corpo contendo um espelho móvel; a 

superfície sensível a luz (CCD ou CMOS, no caso de câmeras digitais); e a ocular. Nesse 

sistema, por questões de simplificação, admite-se que o sistema de lentes é definido por 

um único ponto, o centro perspectivo (CP), e pela distância focal da objetiva (f). 

Figura 53 – Esquema de câmera fotográfica 

 
Fonte: MATEUS, 2012. 

 

Segundo Mateus (2012), o objetivo das lentes é refratar um feixe de luz, refletido por um 

ponto do objeto, fazendo com que esse feixe seja convergente em outro ponto. A 

                                                
63 O diafragma controla a quantidade de luz que entra no sistema óptico da câmera. 
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refração pode ser calculada em função dos índices de refração dos dois meios e dos 

ângulos de incidência do raio de luz com a normal no ponto de incidência (Lei de Snell).  

Para Brito e Coelho (2007), um conceito importante em relação às câmeras fotográficas é 

a velocidade do obturador, chamado de f-stop, determinado pela relação entre distância 

focal da câmera e diâmetro da lente. Esse valor não é contínuo e convenciona-se, para 

um valor x de f-stop, representá-lo como f/x na razão de √2. Conforme ilustrado na Figura 

54, quanto maior a abertura do diafragma (pequenos valores de f-stop), mais luz chegará 

ao sensor, o que possibilitará a diminuição do tempo de exposição (geralmente expresso 

em fração de segundos), já pequenas aberturas obrigam maiores tempos de exposição. 

Figura 54 – Abertura do diafragma 

 

Fonte: adaptado de ALMEIDA, 2012. 

Valores de f-stop 11, 16, 22, têm pequenas aberturas, sendo utilizados para se fotografar 

paisagens em que se necessita de profundidade de campo maior para que os elementos 

da cena em primeiro plano e de fundo fiquem nítidos. Já com os valores de 2.8 e 4.0 a 

profundidade de campo é menor, desfocando o plano de fundo das imagens. 

Outro ponto importante a ser considerado - e que afeta a nitidez das imagens - é a 

profundidade de campo e profundidade de foco. O intervalo de distâncias em torno do 

plano focal, com foco aceitável, designa-se por profundidade de campo; esta é função da 

abertura do diafragma e quanto maior for a abertura, menor a profundidade de campo; as 

zonas da imagem que se localizam fora da área da profundidade de campo tornam-se 

cada vez menos nítidas e, portanto, mais afastadas do plano de foco principal. Em termos 

práticos, de um modo geral, cerca de um terço da profundidade de campo está à frente 

do plano de foco principal (mais próximo da câmera), e dois terços estão atrás dele, mas 

para o caso de fotografias close-up, a profundidade de campo torna-se mais 

uniformemente distribuída. 

Conforme representado na Figura 55, a profundidade de campo não se altera de uma 

região da imagem para outra de modo brusco (nitidez – desfoque); esta transição, que 
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acontece de modo gradual, é chamada de círculo de confusão (CoC). A lente tem como 

função focar o feixe de raios luminosos no sensor; assim, um ponto do objeto contido no 

plano focal será projetado como um ponto bem definido no sensor. Já qualquer ponto da 

cena à frente ou atrás do plano focal é projetado em forma de cone, cruzando a 

superfície do sensor em círculo ao em vez de um ponto (CURTIN, 2007; MATEUS, 2012). 

Figura 55 – Formação dos círculos de confusão 

 
Fonte: <http://www.cambridgeincolour.com/pt-br/tutorials/depth-of-field.htm>. Acesso em: 13 dez. 2014. 

Uma consequência dos círculos de confusão é a profundidade de foco, que se refere ao 

intervalo em que se pode variar a posição do plano focal mantendo a imagem nítida, ou 

seja, conceito inverso ao de profundidade de campo. 

Segundo Groetelaars (2004), por mais que seja precisa a objetiva da câmera sempre 

estará sujeita a defeitos. Esses desvios chamados de aberrações podem ser causados 

pela não convergência dos raios luminosos (aberração esférica, astigmatismo e coma); 

pela dispersão produzida pelo vidro das lentes (aberração cromática); distorções 

radiométricas resultantes da variação do índice de refração com o comprimento de onda; 

e deformação geométrica da imagem (distorções). Mateus (2012) considera a distorção 

geométrica a mais importante, devendo-se considerar e quantificar esses aspectos, com 

maior ou menor rigor quando as imagens são utilizadas em fotogrametria, uma vez que 

interferem na precisão métrica da imagem. 

A distorção geométrica pode ser dividida em radial positiva ou negativa, conforme 

ilustrado na Figura 56.  
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Figura 56 – Distorção radial positiva e negativa 

 

Fonte: MATEUS, 2012. 

De acordo com Mateus (2012), a distorção radial é função da distância entre os pontos 

da imagem e o ponto principal. Outro tipo de distorção decorrente de erros na montagem 

das lentes é a distorção tangencial ou descentrada, que provoca um deslocamento linear 

fazendo com que o eixo ótico não fique perpendicular à superfície do sensor. O valor 

deste deslocamento pode ser determinado por meio do processo de calibração da 

câmera. 

Brito e Coelho (2007) classificam as câmeras quanto à mídia em analógicas (sensibilizam 

um filme que, ao ser revelado, produzem uma imagem analógica) e digitais (onde a 

imagem é obtida diretamente em formato digital). Outra classificação possível é feita 

quanto à precisão, dividindo-as em: câmeras métricas (apresentam geometria interna 

estável e precisamente conhecida); câmeras semimétricas (menos precisas que as 

anteriores); e câmeras não-métricas (apresentam custo e precisão menores). Mais 

detalhes sobre os tipos podem ser vistos em Groetelaars (2004). 

Neste trabalho, serão discutidas somente as câmeras digitais não-métricas, visto que os 

programas para restituição fotogramétrica atualmente utilizados possuem recursos para 

sua calibração. 

4.1.1.1 Sistema de Lentes (Objetivas) 

As objetivas são formadas por conjuntos de lentes que têm por objetivo receber a luz 

refletida pela cena e direcioná-la para o sensor da câmera. Sua qualidade será 

determinada pela qualidade dos cristais e produtos químicos aplicados às lentes. 

A principal característica que diferencia os tipos de objetivas é a distância focal (mm). 

Esta influenciará o campo de visão coberto pela objetiva, ou seja, quanto maior for a 
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distância focal, menor será a área visualizada da cena e maior a sensação de 

proximidade dos planos que compõem a imagem.  

As objetivas cujo ângulo de visão se aproxima do observado pelo olho humano 

(aproximadamente 50º) e distância focal entre 35 e 70 mm, são denominadas de 

normais. As objetivas com distância focal curta, até 35 mm, são chamadas de grande-

angulares, pois permitem captar uma grande extensão da cena. Essas objetivas têm 

como característica apresentar distorções dos objetos fotografados muito próximos às 

lentes ou quando estes se localizam nos cantos do quadro fotográfico. O terceiro tipo são 

as teleobjetivas, de distância focal longa (acima de 70 mm), que permitem registrar 

objetos a grandes distâncias praticamente sem distorcer a imagem, mas fazendo com 

que os objetos da cena pareçam mais próximos do que na realidade estão (CURTIN, 

2007; ALMEIDA, 2012). As objetivas ainda podem ser do tipo olho-de-peixe (fish eye) 

quando possuem ângulo de visão de 180º, macro (capaz de focar objetos a poucos 

centímetros), perspective control (grande angular com capacidade para corrigir 

distorções) e ainda objetivas com distância focal variável (zoom) (Figura 57). 

Figura 57 – Classificação das objetivas de acordo com a distância focal 

 

Fonte: ALMEIDA, 2012. 

Cada modelo de objetiva tem diferentes valores máximos e mínimos para as aberturas de 

diafragma. Valores f mais baixos (f/1.8 e f/2.8) permitem maior entrada de luz e 

costumam encarecer o valor das objetivas. A abertura mínima normalmente encontrada 
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está no intervalo entre f/11 e f/22 e por isso não é descrito no modelo (exemplo: 50 mm 

f/1.8). 

4.1.1.2 Sensibilidade (ISO) 

Como pode ser observado na Figura 58, a ISO define a sensibilidade do sensor à luz, ou 

seja, valores mais altos de ISO significam que o sensor captará mais luz no registro da 

cena.  

Figura 58 – Captação de luz em diferentes escalas de ISO: ISO 100 (a); ISO 320 (b) 

(a) (b) 

 
Fonte: <http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/01/explore-o-mundo-da-fotografia-manual-com-
sua-camera-dslr.html>. Acesso em nov. 2014. 

Para Almeida (2012), valores baixos de ISO, no intervalo de 50 a 200, são utilizados em 

situações com grande disponibilidade de luz (como um dia de sol), igualmente, valores 

acima de 800 são escolhidos para situações com baixa intensidade de luz. Um problema 

da utilização de valores altos de ISO, dependendo da câmera utilizada, é a captura de 

amostras da imagem muito espaçadas, deixando-a com aspecto granulado (ruído). 

Segundo a publicação Aerial and Close-Range Photogrammetric Technology: Providing 

Resource Documentation, Interpretation, and Preservation64 (2008), para uso em 

Fotogrametria, as capturas feitas em ambientes externos e em dias ensolarados, é 

indicado ISO 100 ou ainda menor, caso a câmera suporte. Em situações de pouca luz, 

recomenda-se que sejam feitos testes para definir o valor ideal de ISO. 

4.1.1.3 Câmera digital 

Uma das principais características que diferencia as câmeras digitais é o dispositivo de 

detecção da imagem. Nas câmeras digitais, a luz refletida na cena atravessa o conjunto 

de lentes, passa por um filtro de cor disposto em um mosaico, chamado de padrão 

                                                
64 Technical Note 428 do The United States Department of the Interior, Bureau of Land Management (2008). 
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Bayer65, para que a informação de cor seja gerada e, algoritmos (demosaicing) 

transformam esses dados brutos em pontos chamados de “Picture Elements” – pixeis 

coloridos da imagem. A partir daí, o sinal elétrico é convertido em informação digital 

(linguagem binária) e os sistemas de processamento de imagem da câmera calculam os 

dados digitais criados em cada imagem capturada e os armazenam no cartão de 

memória (NIKON, 2013). A Figura 59 ilustra esse processo. 

 Figura 59 – Processo de captura e processamento de imagem digital 

 
Fonte: adaptado de NIKON, 2013. 

Os conceitos relativos à imagem digital e resolução da imagem serão discutidos, 

posteriormente, na Seção 5.1.1 deste trabalho. 

As câmeras digitais podem ser compactas, mirrorless66 ou ainda Digital Single Lens 

Reflex (DSLR). Para que as câmeras compactas possam ser utilizadas em fotogrametria 

é necessário que permitam a utilização de configurações manuais (obturador, abertura do 

                                                
65 Tipo mais comum de filtro encontrado em câmeras digitais, no filtro de Bayer “[...] as cores são compostas 
por interpolação onde os pixels que captam a componente azul (B - Blue) necessitam das informações das 
componentes vermelho (R - Red) e verde (G - Green), assim o tom de vermelho é obtido pela interpolação 
dos quatro pixels diagonais mais próximos que captam a componente vermelho, e o tom de verde é calculado 
a partir dos quatro pixeis laterais que captam a componente verde Já nos pixeis que captam a componente 
verde, os tons de vermelho e azul são interpolados a partir de dois pixeis vizinhos uma vez que 50% do 
sensor capta a componente verde [...]” (RUY, 2008, p. 28). 

66 Também chamadas de híbridas possuem corpo compacto, recursos de DSLR e uso de lentes 
intercambiáveis, sem a presença do espelho interno que direciona a imagem para o visor óptico. 
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diafragma, ISO e foco); caso contrário, não será possível a calibração adequada da 

câmera.  

As câmeras do tipo DSLR ainda são classificadas de acordo com as dimensões do 

sensor. Os modelos do tipo “full-frame” são aquelas em que as dimensões do sensor 

correspondem ao tamanho do negativo de um filme tradicional de 35 mm, cujo quadro 

mede 36 x 24 mm. Geralmente essas câmeras têm custo mais alto, mas as imagens são 

mais nítidas, com tons mais suaves, resultando em uma melhor qualidade da imagem. Já 

a maior parte das câmeras utiliza sensores próximos do formato de filme Advanced Photo 

System type C (APS-C) (24 x 16 mm) - sensor “cropado”, sendo frequentemente 

chamadas de “APS-C”. Esses sensores menores possuem um fator de corte67 em relação 

ao sensor full-frame, que varia de acordo com o fabricante. Assim, uma mesma objetiva 

permite um ângulo de visão maior em uma câmera full-frame do que em uma câmera 

APS-C. Essa relação é dada multiplicando-se a distância focal pelo fator de corte. Existe, 

ainda, o sensor do tipo quatro terços, desenvolvido conjuntamente pelas empresas 

Olympus, Kodak, e Fuji, possuindo dimensões 18 x 13,5 mm, correspondentes à 

proporção 4/3 em relação ao filme de 35 mm (NIKON, 2013). 

A Figura 60 representa a proporção entre as três dimensões de sensores. 

Figura 60 – Comparação entre as dimensões dos sensores full-frame, APS-C e 4:3 

 
                Fonte: adaptado de NIKON, 2013. 

                                                
67 O fator de corte define a área final da imagem que será captada pelo sensor em relação ao sensor das 
câmeras “full-frame”, variando de acordo com o fabricante. Câmeras da marca Nikon apresentam fator de 
corte de 1,5; a Canon usa sensores de dimensão APS-C, com fator 1,6.  
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As objetivas utilizadas nas câmeras digitais seguem a mesma classificação citada 

anteriormente68. Já os sensores digitais apresentam a vantagem de poder alterar a 

escala de ISO em cada foto, ajudando a obter imagens nítidas sob várias condições de 

luz. Cada incremento na escala, corresponde a dobrar ou dividir o valor da exposição e 

valores muito altos, também significam uma amplificação na variação aleatória do sinal, 

conhecido como “ruído”, provocando manchas e grãos nas imagens (Figura 61). 

Figura 61 – Comparação entre escalas de ISO: 100 (a); 800 (b); 1600 (c); 3200 (d) 

(a) (b) (c) (d) 

 
Fonte: <http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/01/explore-o-mundo-da-fotografia-manual-com-sua-
camera-dslr.html>. Acesso em nov. 2014. 

Os dados digitais registrados nas câmeras podem ser armazenados em vários formatos 

de arquivo, sendo o JPEG o mais comum. Ao se utilizar este formato, a informação 

capturada pelo sensor sofre um processamento automático em que os dados são 

comprimidos antes que o arquivo seja gravado. Outro padrão, oferecido por todas as 

câmeras DSLR, é o formato RAW69, que pode ser comparado ao negativo das fotos. 

Diferentemente do formato JPEG, os dados não sofrem processamento, resultando em 

uma imagem com mais informação por pixel e, consequentemente, um arquivo de 

tamanho maior.  

Segundo a ISPRS (2010), para utilização em levantamentos fotogramétricos, as câmeras 

DSLR tendem a dar melhores resultados do que as câmeras digitais compactas, embora 

ambas forneçam imagens com altas resoluções. Normalmente, possibilitam maior 

controle na captura das imagens e oferecem escalas ISO mais altas, o que permite a 

utilização em ambientes pouco iluminados. Além disso, as lentes são de melhor 

qualidade quando comparadas às lentes das câmeras compactas. 

Objetivas com distância focal fixa são mais estáveis; entretanto, objetivas com distância 

focal variável (18 - 70 mm em câmeras full-frame ou APS-C) podem ser utilizadas em 

                                                
68 A terminologia usual utilizada pelos fabricantes, para as objetivas, encontra-se no Anexo 1. 

69 A extensão desse tipo de arquivo varia de acordo com o fabricante da câmera. A Nikon utiliza NEF ou 
NRW, enquanto que a Canon utiliza CRW ou CR2. 
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projetos que necessitem de uma precisão mediana. Apesar das objetivas do tipo grande 

angular permitirem diminuir a quantidade de fotografias a serem levantadas em campo e 

(posteriormente) processadas, possuem uma distorção radial grande o que reduzirá a 

precisão do sistema70. Vale ressaltar que a maioria dos programas para restituição 

fotogramétrica não utiliza fotografias capturadas com objetiva do tipo olho-de-peixe, 

devido à elevada distorção. 

4.1.2 Recomendações para levantamentos fotogramétricos 

O levantamento métrico de edificações utilizando técnicas fotogramétricas segue 

recomendações que servem como guias para o processo. Este conjunto de regras 

denominado de “regras 3x3 da fotogrametria” foi proposto por Waldhäusl e Ogleby 

(1994), recomendado por Grussenmeyer e colaboradores (2002), e reeditado pela CIPA 

em 2013 (ANEXO 2). Embora se referissem à estereofotogrametria, podem ser aplicados 

a qualquer técnica fotogramétrica, simplificando o processo de aquisição de imagens, até 

mesmo dispensando o uso de instrumentos topográficos (ALMAGRO, 2013). Essas 

mesmas regras também são consideradas na publicação do English Heritage – Metric 

Survey Specifications for Cultural Heritage (2009) e 3D Laser Scanning for Heritage 

(2011). 

Nesta matriz são definidas três regras geométricas, três regras correspondentes à 

câmera e três regras de procedimentos. Para cada uma das regras, são descritos 

procedimentos a serem considerados, conforme sintetizado a seguir: 

 regras geométricas: 

 controle - medir grandes distâncias entre pontos bem definidos; definir no 

mínimo duas medidas de controle - uma medida vertical e uma horizontal 

em cada fachada da edificação; quando necessário estabelecer uma rede 

de pontos de controle (coordenadas tridimensionais); 

 cobertura fotográfica – capturar as fotografias com uma sobreposição 

mínima de 50% e se possível a meia altura do edifício; incluir o entorno e 

se possível a cobertura; adicionar uma fotografia ortogonal das fachadas 

para uma visão global e eventual utilização na retificação; e 

                                                
70 Por exemplo: objetivas com distância focal inferior a 20 mm em câmeras com sensor de dimensões APS-C. 
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 cobertura fotográfica dos detalhes – garantir a distância da câmera e o 

objeto na razão de 1:4/1:5 a 1:15 (fotografias paralelas) e 1:10 e 1:15 

(fotografias convergentes); incluir fotografias frontais. 

 regras a respeito da câmera: 

 propriedades – utilizar, sempre que possível, objetiva com distância focal 

fixa; fixar a distância focal no infinito ou a meia distância; desligar a função 

autofoco; considerar como documentos originais os arquivos no formato 

RAW;  

 calibração – utilizar a melhor qualidade, a maior resolução e a maior 

dimensão de sensor possíveis; utilizar, preferencialmente, lentes grande 

angulares evitando o uso de lentes olho de peixe; câmeras calibradas (ou 

métricas) são melhores do que câmeras não-métricas; é necessária uma 

calibração para cada conjunto de câmera e objetiva; e 

 exposição da imagem – evitar zonas com sombras; utilizar o tripé como 

forma de controle; e utilizar formatos de arquivos com baixa compressão, 

no caso de câmeras digitais. 

 regras de procedimentos: 

 registro – executar croquis e esquemas apropriados para registrar a planta 

geral com indicação no norte; a elevação de cada fachada em escala 

apropriada (1/50, 1/100 etc.); o posicionamento das estações na tomada 

fotográfica; e registrar pontos de controle e distâncias; 

 registro de metadados – incluir dados do local (nome, localização e geo-

referência); dados climáticos; e dados da câmera, se possível, com 

relatório de calibração e a descrição do sítio; e 

 arquivo – deve ser completo, estável, seguro e acessível. 

As regras apresentas são, provavelmente, as mais citadas em trabalhos relacionados a 

levantamentos.  
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O Grupo de investigación em Fotogrametría y Láser Escáner (GIFLE),71 da Universidade 

Politécnica de Valência (Espanha), apresenta doze recomendações para a 

levantamentos fotogramétricos utilizando câmeras digitais não-métricas. São elas: manter 

a distância focal fixa, não alterar o zoom e desligar a função autofocos; maximizar a 

profundidade de campo; utilizar sempre o formato RAW; capturar várias imagens 

(estereopar e imagens convergentes); capturar fotografias do entorno; registrar 

referências métricas; registrar as fotografias na menor escala de ISO possível; registrar 

croquis das tomadas fotográficas; capturar as fotografias com iluminação homogênea, 

preferencialmente no início da manhã ou final da tarde; utilizar cartão de referência de 

cores; registrar metadados e utilizar acessórios (tripé, controle remoto etc.). 

O que se percebe é que o domínio dessas recomendações é o primeiro passo a ser 

tomado para que se possam extrair informações métricas precisas do modelo gerado.  

4.1.3 Software para restituição fotogramétrica 

A fotogrametria digital evoluiu rapidamente com o uso de câmeras digitais e programas 

para restituição fotogramétrica. A qualidade e a precisão dos levantamentos dependem 

de fatores como a resolução da imagem, o tipo de câmera, e a habilidade do operador na 

tomada fotográfica e na utilização do software escolhido.  

São diversos os programas disponíveis para restituição fotogramétrica, variando nas 

principais funcionalidades que apresentam e com custos diferenciados. Para 

Grussenmeyer e Al Khalil (2000), os pacotes comerciais são interativos e de fácil manejo, 

permitindo a utilização de uma ou mais imagens, capturadas com câmeras métricas, 

como também, com câmeras digitais não-métricas, oferecendo a opção de calibração da 

câmera. 

Segundo Groetelaars (2004), a escolha da ferramenta dependerá da finalidade a que o 

modelo gerado se destina. Para modelos utilizados em documentação é importante um 

nível alto de precisão e grande número de detalhes, já para a criação de “museus 

virtuais”, os modelos precisam ser leves e fotorrealísticos. Outras características que 

também são desejáveis incluem automatização completa do processo, baixo custo e 

tamanho reduzido para arquivo do modelo. 

                                                
71 Disponível em: <http://gifle.webs.upv.es/Miscellany.php#Consejos>. Acesso em: jan. 2015. 
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Os programas podem realizar a retificação de fotografias como: PhoToPlan e Monumap, 

Asrix, Perspective Rectifier e DigiCAD 3D, ou apresentar módulos com diferentes 

ferramentas, como é o caso do Pictran, Archimedes3D e, Elconvision. Outros permitem a 

restituição, a obtenção de modelos geométricos e uma grande variedade de produtos, 

são eles: ImageModeler, Photo 3D, Image Master (Photo, Pro e Std), Iwitness, 

ShapeCapture, PhotoModeler (versões Scanner e Motion), Evosuit. 

Os programas que realizam a retificação de imagens geralmente têm um custo mais 

baixo, mas se restringem a objetos planos, como é o caso das versões básicas do 

PhoToPlan (da Kubit72), que trabalham no ambiente do AutoCAD. Nas versões mais 

completas do PhoToPlan (Pro e Ultimate), é possível criar modelos geométricos 

(tridimensionais) de arestas (Figura 62) e de superfícies a partir da identificação de 

pontos homólogos de diferentes fotos inseridas no AutoCAD. Outros produtos que podem 

ser gerados são ortofotos, ortofotomosaicos e planificações de formas cilindricas.  

O MonuMap é outro programa da Kubit, que utiliza imagens retificadas para mapeamento 

de danos e inventário de materiais.  

Figura 62 – Modelo wireframe gerado no programa PhotoTo Plan 3D 

 
Fonte: <http://br.kubit-software.com/CAD/Products/PhoToPlan_Camera/CAD_ 
photogrammetry.php>. Acesso em jan. 2015. 

O programa Digital Image Rectifier – ASRix (v2.beta), disponível no endereço 

<http://nickerson.icomos.org/asrix/>, utiliza imagens digitais nos formatos BMP, TIFF e 

                                                
72 Desenvolvido pela empresa Kulbit - Software for Surveying and As-Built Documentation. Website: 
<http://br.kubit-software.com/CAD/Products/PhoToPlan_Camera/CAD_photogrammetry.php>. 
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JPEG, e necessita de um mínimo de quatro coordenadas que definem o plano do objeto 

que será processado para produzir a imagem retificada. Esta imagem pode ser exportada 

para o AutoCAD, como, também, utilizada em editores de imagem. 

No programa Perspective Rectifier são necessárias duas dimensões (que podem ser 

inseridas manualmente) ou pontos de controle obtidos por métodos topográficos, para 

retificar uma imagem. A ferramenta importa a fotografia em diversos formatos, inclusive 

fotografias panorâmicas e permite a seleção da área a ser retificada. A Figura 63 

apresenta a imagem retificada feita a partir de duas imagens de uma fachada plana. 

Figura 63 – Programa Perspective Rectifier: Fotografias da fachada (a); Foto retificada (b) 

(a) (b) 

 
Fonte: <http://www.perspectiverectifier.com/>. Acesso em 11 jan. 2015. 

O DigiCAD 973 permite a retificação da imagem a partir da determinação de quatro ou 

cinco pontos de referência especificados diretamente sobre esta, ou em elementos 

desenhados sobre ela. A retificação pode ser feita em apenas uma parte de imagem, 

delimitando-se a área por um polígono. Recursos ou ferramentas de transparência 

permitem que sejam selecionados somente alguns detalhes na imagem ou na fotografia 

original. O programa também permite a junção de várias fotografias de um mesmo objeto, 

formando um mosaico retificado. 

                                                
73 Desenvolvido pela empresa InterStudio, website: <http://en.interstudio.net/DigicadE.html>. 
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O pacote Pictran, desenvolvido pela empresa Technet, possui vários módulos: Pictran-E 

requer que o objeto seja plano, como também, necessita de quatro pontos de controle 

para realizar a retificação da imagem. Pictran-O gera ortofotos, sem que 

necessariamente o objeto seja plano, mas requer a orientação interna e externa das 

imagens e o seu modelo geométrico. Pictran-D permite a restituição do modelo 

geométrico de objeto a partir da identificação de pontos homólogos em duas ou mais 

imagens capturadas a partir de uma ou mais câmeras. O módulo Pictran-B determina a 

orientação externa da imagens, os parâmetros de calibração da(s) câmera(s) e fornece a 

análise estatística dos erros; o Pictran-A oferece a detecção automática de alvos 

codificados que podem ser criados e impressos pelo próprio usuário, adaptando-os às 

condições da cada projeto.  

O software Archimedes3D é composto por módulos e está disponível em várias versões. 

A versão completa (professional) é composta de cinco módulos: processamento de dados 

obtidos por estação total (FAMES); geração e edição de modelos de superfície de 

fachadas (FASE); retificação de imagens digitais (IMDIS); ajuste dos feixes perspectivos, 

ou, bundle ajustment (IMBUN); criação de mosaicos a partir das imagens retificadas 

(MOSAIC), conforme a Figura 64. 

Figura 64 – Mosaico de imagens retificadas gerado com programa Archimedes3D (a); 
Desenho de restituição realizado em AutoCAD (b) 

(a) 

 
(b) 

 
Fonte: <http://www.archimedes3d.de/docs/start.php?enter=Haupteingang>. Acesso em 11 jan. 2015. 
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O Elcovision74 10 ELSP permite a retificação de imagens por meio: da definição de 

restrições (linhas paralelas e perpendiculares); a partir de cinco distâncias conhecidas; ou 

a partir de quatro ou mais pontos de controle. Já o módulo Elconvision 10, permite a 

utilização de uma, duas ou várias fotografias e realiza a calibração automática da 

câmera. Segundo informações disponibilizadas no website do fabricante, a precisão dos 

resultados dependerá da câmera escolhida para a captura das imagens. As câmeras com 

sensores de dimensões menores (4:3) produzirão resultados de menor precisão do que 

as de sensor APS-C e full-frame. O fabricante também disponibiliza o módulo 

ELCOVISION ELSP Auto, para a aplicação de texturas nos modelos e a geração de 

nuvem de pontos. 

Programas mais simples para a geração de modelos geométricos tendem a ter custo 

mais baixo, mas possuem a limitação quanto à forma do objeto a ser modelado. 

Geralmente, precisam de formas planas e fáceis de se identificar nas imagens (cantos e 

arestas bem definidas), como também a modelagem é feita a partir de primitivas 

geométricas tridimensionais (cubos, cilindros etc.). 

Este é o caso do software da Autodesk ImageModeler75, que permite a criação de 

modelos geométricos a partir de duas ou mais fotografias quando conhecidos os 

parâmetros da câmera, três ou mais fotografias caso sejam desconhecidos ou a partir de 

imagens panorâmicas. Ao se identificarem os pontos homólogos nas imagens, o 

programa realiza a orientação interna e externa das fotografias; para realizar a calibração 

com maior precisão podem ser fornecidos pontos de controle, distâncias conhecidas 

entre dois pontos, e restrições referentes à coplanaridade de superfícies. A partir desse 

ponto, a geração do modelo é realizada por meio de primitivas, traçadas sobre uma 

imagem ou por extrusão de polilinhas. A aplicação de textura pode ser feita a partir da 

seleção de uma ou de várias imagens e, assim, finalizado o modelo fotorrealístico do 

objeto (AUTODESK, 2009). A Figura 65 apresenta a sequência de etapas para a criação 

do modelo geométrico utilizando fotografias convergentes no ImageModeler. 

 

 

 

                                                
74 Desenvolvido por Photo Mess Systeme AG: <http://www.elcovision.com/e_index.html>. 

75 Este programa teve sua versão descontinuada a partir de 2009, atualmente, sua licença faz parte dos 
pacotes Autodesk 3Ds Max, Autodesk 3Ds Max Design, ou Autodesk Maya 2010. 
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Figura 65 – Programa ImageModeler – etapas de criação do modelo geométrico: fotografias 
convergentes (a); identificação dos pontos homólogos (b); criação das superfícies a partir de 

primitivas (c); modelo geométrico wireframe (d); modelo geométrico fotorrealístico (e) 
(a) 

 
(b) 

 

(c) (d) 

  
(e) 

 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=VdA0m_sou-g>. Acesso em: 12 nov. 2013. 
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O Photo3D76, desenvolvido pela empresa japonesa SoftCube Co, permite criação de 

modelos geométricos com textura a partir de uma ou de várias imagens. A correção das 

distorções da lente é feita a partir da utilização de restrições geométricas como 

ortogonalidade e paralelismo para a determinação dos eixos x, y e z do modelo. De 

posse dessas informações, o programa calcula automaticamente o posicionamento da 

câmera sem a necessidade de seus parâmetros de calibração. Assim, o modelo pode ser 

gerado a partir da determinação dos planos do objeto sobre a fotografia. 

Programas mais complexos para restituição fotogramétrica permitem a geração de 

diversos produtos (coordenadas, desenhos, distâncias, ortofotos, modelos geométricos 

fotorrealísticos, entre outros) com maior precisão e nível de detalhe. Esses programas 

utilizam elementos básicos (pontos, linhas e curvas) além das primitivas geométricas, o 

que permite maior flexibilidade na geração das superfícies dos modelos, não se 

restringindo a objetos com superfícies planas, permitindo também a reconstrução do 

objeto a partir de uma ou várias imagens tomadas com câmeras digitais não-métricas, 

pois oferecem procedimentos para a calibração da câmera e correção das distorções das 

objetivas. Algumas dessas ferramentas permitem a correlação automática de pontos 

homólogos, facilitando a extração das feições principalmente de objetos mais complexos, 

utilizando-se a técnica Dense Stereo Matching (DSM).  

Uma das ferramentas comerciais com essas características é o ImageMaster77, 

desenvolvido pela empresa TerraDat Geophysics nas versões Photo, Pro e Std, e permite 

a geração dos modelos a partir de duas imagens (estereopar), como também utiliza 

pontos de controle obtidos com estação total; a calibração da câmera é automática nas 

versões Photo e Pro. Possui a função “stereo matching”, possibilitando a extração 

automática das feições nas imagens, em que o trabalho do operador se limita a 

determinar a área da imagem a ser utilizada para a geração dos dados na forma de 

malha TIN. 

Apesar de ser mais utilizado para reconstituição de acidentes e medições forenses, o 

software iWitness78, também tem aplicação em engenharia, arquitetura, documentação 

de patrimônio e realidade virtual. As fotografias podem ser capturadas a partir de 

câmeras digitais comuns, como também, por câmeras desconhecidas, pois a calibração é 

                                                
76 Informações disponíveis no website: <http://www.softcube.co.jp/productinfo/photo3d_eg/eindex.html>. 

77 Informações disponíveis no website: <http://www.terrageomatics.com/products/>. 

78 Informações disponíveis no website: <http://www.iwitnessphoto.com/index.html>. 
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automática. Os pontos homólogos são marcados em duas ou mais imagens sobrepostas 

e o programa processa automaticamente, gerando o modelo geométrico a partir de 

pontos e linhas. A Figura 66a apresenta um exemplo, obtido a partir de fotografias 

capturadas com câmera Canon PowerShot G1, de um edifício histórico (1755) localizado 

em Melbourne (Austrália), e tela a capturada do programa (Figura 66b), com identificação 

de linhas e pontos que caracterizam as principais feições do objeto. 

Figura 66 – iWitness: modelo geométrico do edifício (a); captura de tela (b) 

(a) 

 
(b) 

 

Fonte: <http://www.iwitnessphoto.com/solutions/cook.html>. Acesso em: 11 jan. 2015. 

O ShapeCapture79 é um programa que permite a criação de modelos geométricos a partir 

de uma ou várias fotografias, como, também, aceita dados provenientes de 

levantamentos feitos por varredura a laser, além de possibilitar a combinação de modelos 

criados de forma independente a partir de diferentes conjuntos de imagens, unindo 

automaticamente os vértices e removendo as distorções de perspectiva das texturas. 

Nessa ferramenta a calibração da câmera é automática e, quando são utilizados alvos 

                                                
79 Desenvolvido pela empresa ShapeQuest Inc.  
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codificados, a identificação automática dessas marcas é feita com precisão de sub-pixel 

(Figura 67).  

Figura 67 – Programa ShapeCapture: identificação de pontos nas imagens (a);  modelo 
geométrico com aplicação de textura (b) 

(a) 

 

(b) 

 
Fonte: <http://www.shapecapture.com/gallery/ShapeScan_SM2.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2015. 

O pacote ShapeCapture Suite, é composto pelos ShapeGauge, ShapeCapture, 

ShapeScan, ShapeTexture, ShapePattern e Innovmetric PolyWorks / Modeler permitindo 

que se trabalhe com todas as formas de dados digitalizados e gerando modelos também 

em nuvem de pontos. 

O Agisoft PhotoScan80 é disponibilizado nas versões professional e standard. A versão 

professional gera modelos geométricos, nuvem de pontos e modelos digitais de 

superfície a partir de fotografias digitais, capturadas com câmeras métricas ou não-

métricas. O fabricante faz algumas recomendações: utilização de câmeras com resolução 

acima de cinco megapixel; objetivas com distância focal, preferencialmente fixa, entre 20 

                                                
80 Informações disponibilizadas pelo desenvolvedor. Website: <http://www.agisoft.com/>. 
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e 80 mm; valores baixos de ISO; e uso do formato RAW convertido em TIFF. As 

fotografias podem ser capturadas de qualquer posicionamento, desde que o objeto a ser 

restituído tenha seus pontos visíveis em pelo menos duas fotos. Conforme informações 

contidas no manual do usuário, a orientação das imagens e a geração do modelo são 

realizadas por um processo totalmente automatizado. A Figura 68 ilustra um modelo de 

nuvem de pontos (a) e um modelo geométrico com aplicação de textura (b), gerados com 

a utilização desse processo. 

Figura 68 – Programa PhotoScan: modelo de nuvem de pontos (a); modelo geométrico com 
aplicação de texturas (b) 

(a) 

 

(b) 

 

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=FkcmhVFD_38>. Acesso em: 20 set. 2014. 
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Desenvolvido pela empresa italiana Menci, o EvoSuit é uma nova versão do antigo 

software ZSCAN. Possui processos automatizados, permitindo a restituição de modelos a 

partir de imagens digitais tomadas, com sobreposição de 60%, de diferentes ângulos. 

Segundo Caldarelli e colaboradores (2012), o sistema é composto por: programa; câmera 

DSLR de alta resolução e objetiva de foco fixo; suporte topográfico; e tablet com conexão 

usb (Figura 69). De fácil utilização, apresenta dados precisos e de qualidade, 

demandando pouco tempo de processamento. 

Figura 69 – Sistema Evo 

 
Fonte: CALDARELLI et al., 2012. 

Smart3DCapture81 é desenvolvido pela empresa Acute3D, que disponibiliza duas versões 

com funcionalidades básicas (sendo uma grátis) além de outras três versões (Advanced, 

Expert e Ultimate). Essa ferramenta utiliza a correlação automática de pontos para a 

geração dos modelos geométricos e modelos digitais de superfície82 tendo como 

diferencial a resolução das imagens utilizadas que podem chegar a 30 gigapixel (versão 

Expert) ou mais, para levantamento de grandes áreas (Figura 70).  

                                                
81 Informações disponíveis no website: <http://www.acute3d.com/>. 

82 O Modelo Digital de Superfície (MDS) é um conjunto de pontos com coordenadas conhecidas em um 
determinado sistema de referência cartográfica, equidistantes ou não, e com elevação conhecida  
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Figura 70 – Versões e funcionalidades do programa Smart3DCapture 

 
 Fonte:<http://www.acute3d.com/software/>. Acesso em: 20 set. 2014. 

Segundo informações do fabricante, apresenta um algoritmo de otimização da malha 

tridimensional com base em mapas de profundidade, que recupera detalhes e deixa as 

bordas mais definidas, diminuindo os problemas de oclusão e melhorando a precisão 

geométrica do modelo, como, também, controla, por meio de algoritmos de decimação da 

malha, o tamanho dos arquivos gerados, sem que a precisão do mesmo seja reduzida. 

As fotografias são tomadas sem a necessidade de pessoal especializado ou 

equipamentos especiais. Conforme ilustrado na Figura 71, a versão ultimate foi utilizada 

para a geração do modelo fotorrealístico de parte da cidade de Paris (França), com 

resolução de sete a nove centímetros. 

Figura 71 – Modelo fotorrealístico de Paris 

 

Fonte: <http://www.acute3d.com/city-mapping/>. Acesso em 20 set. 2014. 
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Desenvolvido pela empresa canadense EOS Systems Inc., o programa PhotoModeler é 

comercializado, também, nas versões Scanner e Motion83. A ferramenta permite obter 

modelos geométricos e uma grande variedade de produtos a partir de fotografias 

capturadas com câmera digital não-métrica. Para a geração do modelo, é necessário o 

conhecimento dos parâmetros da câmera, que podem ser obtidos por meio de 

procedimentos de calibração disponíveis no próprio programa. A partir deste ponto, para 

orientação externa é necessário o traçado das feições de interesse e identificação dos 

pontos homólogos nas fotografias, que é feito de modo interativo. Já as versões Scanner 

e Motion permitem a correlação automática dos pontos, facilitando o processo no caso de 

objetos complexos. A segunda etapa, após a orientação das fotografias e do traçado das 

feições, é a criação das superfícies gerando, assim, o modelo em estrutura de arame. 

Após a criação das superfícies é possível a aplicação das texturas (advindas das 

fotografias)  obtendo então, o modelo fotorrealístico do objeto e, por fim, a exportação 

dos produtos.  

O Orthoware é desenvolvido pela empresa espanhola Metria Digital. O programa utiliza o 

princípio da fotogrametria a partir de fotografias convergentes, permitido a geração de 

ortofotos e a criação de modelos geométricos utilizando imagens capturadas com 

câmeras não-métricas. Os parâmetros da câmera podem ser obtidos de maneira 

automatizada pelo software a partir do EXIF84 das fotos ou através de arquivo de 

calibração obtido previamente. A identificação dos pontos homólogos pode ser realizada 

de maneira interativa, ou com maior grau de automação, contribuindo para a 

simplificação do processo. A orientação absoluta pode ser feita por meio da identificação 

de três pontos, dois pontos com distância conhecida, ou pontos de controle obtidos por 

métodos topográficos. A partir daí, é possível exportar o modelo geométrico e a ortofoto.  

Além dos programas comerciais descritos anteriormente, existem outros pacotes 

desenvolvidos por universidades. Segundo Grussenmeyer e Al Khalil (2000), geralmente, 

os programas não-comerciais fornecem informações detalhadas sobre todos os cálculos 

envolvidos no processo, assim como valores de desvio-padrão utilizados para avaliar a 

precisão dos parâmetros calculados. Os algoritmos utilizados permitem cálculo preciso 

dos parâmetros de orientação e das coordenadas tridimensionais; no entanto, esses 

                                                
83 PhotoModeler Motion trabalha com dois tipos de situações: a primeira utiliza múltiplas câmeras (duas ou 
mais) sincronizadas e estáticas fixadas em tripés ou similar; a segunda, uma câmera que se movimenta para 
registro do objeto a partir de diferentes ângulos; possibilitando o registro de objetos em movimento ou que 
sofrem alterações/deformações ao longo do tempo (PHOTOMODELER, 2014). 

84 Padrão para armazenamento de metadados relativos às características da câmera e parâmetros da 
captura da imagem. 
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pacotes exigem mais conhecimento e experiência por parte do operador. Outras 

considerações importantes referem-se à interface do programa, que nem sempre pode 

ser considerada “amigável”, como pode ser observado na Figura 72; e à pouca 

disponibilidade de tutoriais e materiais de apoio que possibilitem o aprendizado da 

ferramenta, por parte de usuários menos experientes.  

Figura 72 – Interface do programa SURE 

 
Fonte: <ftp://ftp.ifp.uni-stuttgart.de/sure_public/SURE_Manual.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2015. 

Dentre os programas não-comerciais podem-se citar: Orpheus, SURE – 

Photogrammetric Surface Reconstruction from Imagery e o pacote Esfera.  

O programa Orpheus85, desenvolvido pelo Instituto de Fotogrametria e Sensoriamento 

Remoto da Universidade de Viena, utiliza fotografias (coloridas ou em escala de cinza) 

no formato TIFF e executa o processamento dos dados de dois modos distintos, a saber: 

(1) o interativo, onde qualquer discrepância encontrada irá solicitar uma ação corretiva, 

por parte do operador, para que o programa dê continuidade ao processamento; e (2)  

modo por lote (batch), o programa faz a verificação, os dados são interpretados e as 

mensagens de erros são armazenadas em arquivos. É necessário importar o arquivo de 

calibração da câmera; já os dados referentes a pontos de controle devem estar no 

formato ASCII. O programa gera modelos geométricos wireframe (que podem ser 

                                                
85 Fonte: <http://photo.geo.tuwien.ac.at/software/orient-orpheus/introduction/>. 
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exportados no formato DXF) ou modelos geométricos com aplicação de textura 

exportados no formato VRML86, assim como ilustrado na Figura 73. 

Figura 73 – Programa Orpheus: modelo geométrico com aplicação de textura87 

 

Fonte: <http://photo.geo.tuwien.ac.at/software/orient-orpheus/orpheus/>. Acesso em 11 jan. 
2015. 

O pacote Sphera, desenvolvido pelo engenheiro e professor Gabriele Fangi, da 

Faculdade de Engenharia, da Universidade Politécnica delle Marche, em Ancona, na 

Itália, é caracterizado pelo uso de imagens fotográficas panorâmicas, geradas a partir de 

fotografias “convencionais” capturadas com câmera digital não-métrica, empregando um 

software de costura. A ferramenta implementa os princípios da fotogrametria esférica, 

apresentados na Seção 3.3.3. Segundo D’Annibale (2013), os panoramas são 

processados pelo programa e vários dos procedimentos empregados são manuais: a 

identificação dos pontos homólogos; a orientação; e a restituição. 

O programa SURE88, foi desenvolvido pelo Instituto de Fotogrametria da Universidade de  

Stuttgart e, atualmente, sua versão SURE Profissional é comercializada pela startup 

nFrames. Utilizando algorítmos Semi Global Matching (SGM), a ferramenta a permite a 

                                                
86 Virtual Reality Modelling Language. Esse formato possibilita visualização em diversos ângulos e níveis de 
detalhamento. 

87 As ortofotos e o modelo digital do terreno foram adicionados ao modelo exportado (Fonte: 
<http://photo.geo.tuwien.ac.at/software/orient-orpheus/orpheus/>). 

88 Disponível em: <http://www.ifp.uni-stuttgart.de/publications/software/sure/index.en.html>. Acesso em: 25 
jan. 2015. 
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derivação de nuvens de pontos densas (Figura 74) a partir de um determinado conjunto 

de imagens e as suas orientações (interior e exterior) correspondentes. Os dados de 

orientação podem ser obtidos a partir do método Structure-from-Motion (SfM) ou por 

meio de programas para orientação como: Bundler, VisualSFM, Trimble/INPHO Match-At 

(TO; NGUYEN; TRAN, 2015). 

Figura 74 – Worflow do programa SURE 

Structure from Motion                                       SURE Modelo de  
“nuvem de pontos” 

 

Fonte: <http://www.ifp.uni-stuttgart.de/publications/software/sure/index.en.html>. Acesso em: 25 jan. 
2015. 

Conforme Georgantas e colaboradores (2012), recentemente, foram desenvolvidos 

programas de código aberto (open source software) baseados em princípios 

fotogramétricos, para a geração de modelos geométricos precisos. Em ferramentas 

como o APERO/MICMAC, as fotografias, paralelas ou convergentes, podem ser 

capturadas com qualquer tipo de câmera, inclusive utilizando objetivas "olho-de-peixe".  

Para que se possam obter resultados confiáveis, o manual do programa89 recomenda 

que o foco automático esteja desligado, não se faça uso do flash e exista sobreposição 

entre as imagens. O modelo de nuvem de pontos é gerado em três etapas: (1) os 

parâmetros de calibração da câmera devem ser apresentados no formato XML, ou a 

calibração pode ser automática utilizando as dimensões do sensor e a distância focal da 

objetiva utilizada; (2) a orientação relativa é realizada a partir dos pontos homólogos em 

pares de imagens ou imagens sobrepostas, e pode ser transformada em absoluta com a 

inserção de pontos de controle ou dados capturados por GPS. Essas duas etapas são 

realizadas no módulo APERO; a terceira etapa, realizada no módulo MICMAC, consiste 

na (3) geração do modelo de “nuvem de pontos”. 

São várias as ferramentas disponíveis e a escolha deve ser feita considerando-se 

diversos aspectos que vão desde recursos financeiros aos produtos desejados, até a 

                                                
89 Disponível em: <http://logiciels.ign.fr/IMG/pdf/docinterface.en.pdf>. Acesso em:11  jan. 2015. 
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maneira de como processar os dados recolhidos. Em geral, o processamento manual 

demanda mais tempo, mas, também, proporciona melhor controle do processo por parte 

do operador. O processo semiautomático utilizando alvos codificados é uma maneira de 

agilizar o processo de orientação relativa das imagens. Já os processos que utilizam 

correlação automática de pontos, conforme descrito anteriormente, são mais adequados 

para levantamento de objetos complexos, com texturas não uniformes, a partir de fotos 

com grandes áreas de sobreposição. Outro fator importante a ser considerado é o custo 

de aquisição e manutenção do programa, bem como o tempo de aprendizado. 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PROGRAMAS TESTADOS 

Dentre os programas citados anteriormente, optou-se por utilizar a ferramenta 

PhotoModeler Scanner, por se tratar de um programa disponível no LCAD, pela 

familiaridade com o software, uma vez que já havia sido utilizado em experimentos 

anteriores (BASTIAN, 2012); além de ser uma ferramenta robusta, existente desde a 

década de 1990, tendo sua precisão e eficiência testada em outros trabalhos realizados 

pelo LCAD (GROETELAARS, 2004; NOGUEIRA, 2010), como também, por ser 

mundialmente difundida e citada em diversos trabalhos publicados pelo CIPA e ISPRS.  

Para a escolha do segundo programa foi levado em consideração o custo de aquisição 

do software, conforme apresentado no Quadro 5.  

Quadro 5 – Programas para restituição fotogramétrica – custo de aquisição 

 
Programa 

Custo de aquisição 
(Dólares americanos/USD) 

1 Agisoft PhotoScan 
Professional Edition 

3.499,00 

2 DigiCAD 3D    560,00 

4 ImageMaster    3.757,2590 

3 Iwitness    995,00 

6 Orthoware      339,1291 

5 PhotoModeler Scanner 2.495,00 

7 ShapeCapture 1.895,00 

8 Smart3DCapture   6.782,4092 

Fonte: Andrea Bastian, 2015. 

Assim, optou-se pelo Orthoware, sendo a escolha corroborada por trabalhos como: 

Martos e colaboradores (2008); Jordá e colaboradores (2011); Perez e colaboradores 

                                                
90 Valor de referência £ 2.500,00, convertido em dólar americano em 30 jan. 2015. 

91 Valor de referência € 300,00, convertido em dólar americano em 30 jan. 2015. 

92 Valor de referência € 6.000,00, convertido em dólar americano em 30 jan. 2015. 
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(2011); Almagro (2013), entre outros, citando-o como sendo um programa de fácil 

utilização, em que é possível verificar visualmente (pela sobreposição das imagens) a 

qualidade parcial dos resultados, permitindo que usuários não especializados possam 

fazer correções triviais, e gerando dados precisos.  

Para escolha da terceira ferramenta, foi dada preferência por aquelas desenvolvidas no 

âmbito acadêmico. O pacote Sphera, gentilmente cedido pelo professor Fangi ao LCAD 

e, particularmente, para esta pesquisa, tem sua precisão e eficiência comprovadas em 

vários trabalhos publicados como Fangi (2006, 2007, 2010); D’Annibale e Fangi (2009); 

Barazzetti e colaboradores (2010); Fangi (2013), Fangi e Nardinocchi (2013) e outros. 

Esses programas serão abordados com mais detalhes nas seções seguintes, e durante a 

descrição dos experimentos realizados. 

4.2.1 PhotoModeler Scanner 

Descreve-se, a seguir, a síntese do fluxo de trabalho para utilização da ferramenta 

PhotoModeler Scanner (Figura 75). 

Figura 75 – Síntese do fluxo de trabalho no programa PhotoModeler 

 
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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4.2.1.1 Calibração da câmera 

Para que o programa possa realizar a orientação interior é necessária a calibração da 

câmera. O PhotoModeler fornece os modelos das folhas para calibração, disponíveis 

para impressão, podendo-se optar por dois tipos de malha, dependendo das dimensões 

do objeto a ser fotografado e da precisão requerida no levantamento.  

 Single Sheet Calibration (Figura 76a) com malha de calibração composta de 144 

pontos e quatro alvos codificados localizados nas bordas, large sheet – 36 x 36” 

(usada para objetos de tamanho médio) ou single sheet – 8,5 x 11” (usada para 

objetos pequenos ou levantamentos que requeiram menos rigor); e 

 Multi Sheet Calibration (Figura 76b) utiliza folhas com cinco alvos codificados em 

cada uma delas. São impressas tantas folhas quanto necessárias para cobrir a área 

de calibração (geralmente doze folhas), sendo que o diâmetro dos alvos não deve ser 

menor do que dez pixeis.  

Figura 76 – Folhas de calibração PhotoModeler: single sheet (a); multi sheet (b) 
(a) (b) 

 
  

 

    Fonte: www.photomodeler.com 

As folhas devem ser fotografadas (seis a doze fotografias) a partir de quatro estações 

diferentes, considerando que: 

 os parâmetros da câmera (distância focal, resolução, abertura do diafragma) 

devem ser os mesmos durante a calibração e o trabalho em campo; 

 todas as ferramentas automatizadas da câmera (rotação, foco, contraste, redução 

de vibração da lente e etc.) devem estar desligadas; 

 os pontos de controle devem estar visíveis em todas as fotos, com alta resolução e, 

a fotografia deve cobrir toda a malha de pontos; 
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 a folha deve estar fixa sobre uma superfície plana, com bom contraste e sem 

sombras projetadas; e 

 as tomadas fotográficas devem ser feitas em ângulos de aproximadamente 45° da 

malha e 90° entre as tomadas. 

Conforme demonstrado no Quadro 6, as fotografias devem ser tiradas posicionando-se a 

câmera na horizontal e vertical, no caso de seis fotos, sendo quatro na horizontal e duas 

na vertical, girando-se a câmera no mesmo sentido; para oito fotos, quatro na horizontal 

e quatro na vertical, girando-se a câmera no mesmo sentido; e, quando se utilizam doze 

fotos, quatro na horizontal, quatro na vertical, girando-se a câmera no sentido anti-

horário, e quatro na vertical, girando-se no sentido horário. 

Quadro 6 – Posicionamento da câmera e número de fotografias para calibração 

Número total de 
Fotografias 

 

  

6 4 2  

8 4 4  

12 4 4 4 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Após a tomada fotográfica, para a calibração no PhotoModeler é necessário iniciar um 

novo arquivo, escolhendo-se a opção Camera Calibration Project e inserir as fotografias 

no programa; o próprio sistema identifica o modelo de folha utilizado e executa de modo 

automatizado o processo, mostrando sua evolução em tela. Ao término do processo, é 

apresentado um relatório onde estão descritos os dados da calibração, resultados e 

sugestões caso haja necessidade de melhorar algum dos parâmetros obtidos.  

Neste relatório é importante observar que o item Last error deve ter valor menor do que 

1, o máximo RMS (Root Means Squared) deve ser menor que 0,5 pixel, o máximo 

residual deve ser menor do que 1,5 pixeis, sendo que o ideal para que se tenha um 

projeto preciso, é que todos os residuais sejam menores do que 1 pixel. 

Caso necessário, para melhorar a qualidade da calibração, é possível referenciar 

interativamente os pontos que não foram detectados anteriormente, refazer o processo 
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de calibração removendo a opção 1 (Automatic Marking) no menu Options e verificando 

novamente a qualidade dos resultados. Ao término do processo, existe a opção de 

adicionar o arquivo de calibração à biblioteca do programa, ou salvá-lo em outro 

diretório, para que se possa utilizar em novos projetos.  

Uma vez que se tenha o arquivo de calibração da câmera, passa-se ao processamento 

das imagens para a geração das ortofotos. 

Nesse projeto foram utilizados dois arquivos de calibração, um para a objetiva de 12 mm 

e outro para a de 20 mm, gerados a partir da opção Single Sheet. 

4.2.1.2 Restituição 

As fotografias da fachada são carregadas no programa e, para se obter a orientação 

relativa, é necessário identificar os pontos homólogos em pelo menos duas fotos. Essa 

operação permite que o programa, a partir da interseção dos raios da fotografia, 

determine sua posição relativa e a posição dos pontos no modelo; na maioria dos casos, 

após a identificação de seis pontos homólogos já é possível realizar a orientação. O 

próximo passo é a criação das superfícies para geração do modelo geométrico, com 

aplicação de texturas reais obtidas através das fotos. 

A etapa seguinte é a correção da escala e orientação do modelo, feita por meio da 

identificação de dois pontos que atendam aos seguintes critérios: estejam visíveis em 

várias fotos e em uma linha, eixo, elemento horizontal ou vertical, bem definidos. Assim é 

processada a orientação absoluta do modelo. 

É importante verificar a qualidade dos pontos93 e os erros residuais encontrados, para 

que o posicionamento do ponto da imagem seja melhorado. O erro residual máximo 

(RMS) é uma medida da qualidade do projeto e corresponde à distância, em pixeis, entre 

o ponto marcado (interativa ou automaticamente) em uma foto e a projeção associada a 

esse ponto no espaço tridimencional. Essa precisão pode ser afetada por fatores como a 

qualidade da calibração da câmera, os ângulos entre as tomadas fotográficas e a 

qualidade da orientação da foto (PHOTOMODELER, 2014). 

                                                
93 A qualidade do ponto representa a precisão das coordenadas do ponto (Point Precision) . Estes valores 
devem ser muito baixos em um projeto com precisão alta  (PHOTOMODELER, 2014). 
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Após a orientação externa, a determinação das superfícies e a aplicação das texturas, é 

possível a visualização do modelo fotorrealístico do objeto fotografado e a exportação de 

produtos (modelo wireframe, modelo fotorrealístico, ortofoto). 

4.2.2 Orthoware 

No programa Orthoware, o fluxo de trabalho consiste em carregar as fotos no programa, 

relacionar os pontos homólogos nas imagens, o que pode ser feito manualmente, ou por 

meio de um processo automatizado em que o sistema analisa as características de uma 

imagem e as relaciona com os pontos homólogos nas imagens restantes, formando pares 

de pontos com precisão de 1-3 pixeis (MARTOS et al., 2008).  

Para a orientação interna não é necessário o arquivo de calibração da câmera, pois o 

sistema utiliza os parâmetros obtidos por meio do arquivo EXIF e dos pontos homólogos. 

Neste processo, a qualidade dependerá da maneira como foi feita a correlação desses 

pontos. Pode-se ter uma única calibração para todas as fotografias ou várias calibrações, 

uma para cada fotografia, caso tenham sido utilizados parâmetros diferentes da câmera 

no momento da tomada fotográfica. É importante ressaltar que é necessário um mínimo 

de oito pontos homólogos, em pelo menos três fotos, para que se possa executar a 

orientação. 

Após a orientação, é gerada uma nova viewport (3DScene) em que são mostrados os 

pontos no espaço e o posicionamento da câmera nas tomadas fotográficas (Figura 77). 

Figura 77 – Orthoware: viewport 3DScene 

 

Fonte: Restituição no Orthoware por Andrea Bastian, 2014. 
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O passo seguinte é a definição da orientação absoluta do modelo, em que é definido um 

sistema de referência – rotação (eixos x; y; z) do modelo geométrico, o que pode ser feito 

através da seleção de três pontos (3D), em que o primeiro ponto selecionado define a 

origem dos eixos, os outros dois a direção dos eixos X e Y e o programa utiliza-se desses 

pontos para calcular a direção do eixo Z (regra da mão direita); de uma distância 

conhecida ou pela importação de coordenadas levantadas por topografia. A partir daí, já 

é possível gerar as superfícies e exportar a ortofoto.  

O Orthoware permite a geração de superfícies por meio de nuvem de pontos (Point Cloud 

Surface), de superfície definida por meio de duas ou mais primitivas ao longo de uma 

direação (loft)94, malhas (mesh), de plano de retificação (rectification plane) gerado a 

partir de três ou mais pontos. Após a geração das superfícies é possível exportar a 

ortofoto definindo a(s) geometria(s) utilizadas (nuvem de pontos, plano de retificação, 

malhas etc.); a(s) fotografia(s) utilizada(s); e a resolução da imagem resultante (pontos 

por polegada).  

4.2.3 Pacote Sphera 

O pacote Sphera é composto por três programas ou módulos: 

 PointsRecord – por meio dele é criado um arquivo texto que contém os dados 

que representam as coordenadas dos pontos da imagem e um arquivo de 

linhas que serão utilizadas na restituição. Nesse programa são carregados os 

panoramas criados no software de “costura” PTGui e localizados os 

posicionamentos das estações no momento da captura fotográfica. Após a 

localização das estações em todos os panoramas é feita a marcação dos 

pontos homólogos, sendo necessários pelo menos quatro pontos em dois 

panoramas para que a porcentagem de erro seja menor; 

 Sphera – utilizado para orientar os panoramas, gerando um arquivo no formato 

DAT95, contendo os parâmetros e posicionamento das coordenadas que serão 

utilizadas no ajuste dos feixes perspectivos. Nesta etapa é necessária a 

                                                
94 Pode ser entendido como uma técnica ou um recurso normalmente encontrado em programas para 
modelagem de formas complexas, que gera uma superfície cuja seção transversal é variável, mas conhecida. 
Permite sua utilização quando se conhece a geometria das seções transversais, que podem ser curvas 
abertas ou fechadas, de mesma natureza, como círculos de raios variáveis, ou ainda, curvas de diferentes 
tipos. Dois exemplos clássicos são, o casco de uma embarcação ou a fuselagem de um avião. Entretanto, 
pode ser usada para modelagem de edificações de formas complexas. 

95 Arquivo texto contendo as coordenadas dos pontos homólogos marcados nas imagens. 
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criação de um arquivo contendo as informações de comprimento e largura dos 

panoramas (LAR) e outro arquivo, no formato RES96, com a lista de 

coordenadas conhecidas tomadas em campo. Esses dados serão utilizados 

para orientação absoluta e determinação da escala do modelo. Após esse 

ajuste, o programa fornece três arquivos, nos formaros: (1) OUT com os erros 

residuais para a conferência da qualidade do processo, em que o valor do 

parâmetro SIGMA NAUGHT deve ser o menor possível; (2) DXF, com o 

modelo gerado; (3) ORI com os parâmetros de orientação dos panoramas e as 

coordenadas relativas do centro da esfera e os três ângulos de orientação. 

Os cálculos realizados para a formação do modelo estão registrados em 

outros dois arquivo END e as coordenadas dos pontos em um outro arquivo 

MOD; e 

 Panoplan – utilizado para restituição de detalhes contidos em uma superfície 

plana, a partir de um único panorama. Utilizando o PointRecords, 

primeiramente é necessária a criação de um arquivo identificando o plano de 

referência, definido a partir de pelo menos três pontos não alinhados; o 

segundo passo é desenho do detalhe utilizando o panorama mais frontal 

possível, também no PointRecords. De posse desses dois arquivos o 

programa Panoplan gera um terceiro arquivo no formato DXF, contendo o 

plano de referência com o desenho do detalhe. 

Mais detalhes sobre os procedimentos para a utilização do pacote Sphera, e o workflow, 

serão descritos na Seção 7.10.  

4.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Fotogrametria Digital representa uma técnica importante para levantamento de grande 

quantidade de informações de maneira rápida e precisa, além de permitir redução de 

custos, principalmente no caso de levantamentos de edifícios complexos e grandes 

áreas. 

Por meio de algumas fotografias do objeto, tomadas com câmeras não-métricas (de 

menor custo), e de simples medidas é possível reconstruir modelos tridimensionais 

precisos, como, também, produzir ortofotos. Esses produtos são utilizados em diversas 

áreas de Arquitetura e Urbanismo desde o desenvolvimento de projetos de ampliação, 

                                                
96 Arquivo texto contendo as coordenadas dos pontos que serão utilizados para ajustar a escala do modelo. 
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reforma, análise urbana, à documentação de monumentos e sítios históricos tanto para 

ações de conservação e restauro quanto para utilização em Realidade Virtual. 

Neste capítulo, foram expostos os recursos necessários para a captura das fotografias, 

os procedimentos que devem ser adotados para que os produtos gerados tenham 

precisão métrica e as ferramentas computacionais capazes de processar esses dados e 

fornecer resultados com a qualidade requerida. Esses estudos serviram como suporte 

para os experimentos descritos no Capítulo 7, onde serão apresentados os testes 

realizados para a restituição de diversas fachadas, com cada uma das ferramentas 

escolhidas (PhotoModeler Scanner, Orthoware e o pacote Sphera), discutindo suas 

potencialidades e limitações na obtenção dos produtos desejados. 

A seguir, no Capítulo 5, são apresentados fundamentos e conceitos relativos à extração 

automática de feições em imagens digitais, visando subsidiar os estudos sobre a 

vetorização automática (Seção 7.5). Uma vez que a Fotogrametria Digital utiliza imagens 

obtidas por meio de uma câmera digital e os processos de extração estão relacionados à 

qualidade e às características desta imagem, é necessário compreender alguns conceitos 

e processos relacionados.  
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5 EXTRAÇÃO DE FEIÇÕES EM IMAGENS DIGITAIS 

O problema de extração de feições em imagens digitais tem sido um grande desafio nas 

áreas aplicadas à visão robótica, como, também, tornou-se parte importante nas 

pesquisas em fotogrametria baseadas em diferentes abordagens, visando à reconstrução 

automática de modelos geométricos.  

Segundo Rodriguez e colaboradores (2013), o desenvolvimento de ferramentas para 

obtenção de modelos geométricos começou há quase duas décadas e vem apresentando 

grandes avanços nos últimos anos, atingindo seu ápice quando da incorporação da 

internet aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Os primeiros modelos eram 

obtidos pela vetorização interativa de imagens capturadas por meio de fotogrametria 

aérea digital, o que impossibilitava a obtenção da altura real das edificações. As 

tentativas iniciais de automatização baseavam-se em dados obtidos em imagens aéreas 

ou imagens de satélites, em que os dados resultantes necessitavam de tratamento 

manual, demandando um tempo maior do que o requerido na geração do modelo. 

Abordagens mais recentes, baseadas na reconstrução automática a partir de imagens 

aéreas (Figura 78), ainda apresentam problemas de difícil solução devido à complexidade 

das estruturas dos telhados, como, também, devido à presença de oclusões 

(vegetação)97.  

                                                
97 Às vezes contornado pela utilização de ferramentas interativas para adição de detalhes (chaminés, 
claraboias, etc.). 

Figura 78 – Imagens aéreas - erros resultantes da detecção automática de feições  

 

Fonte: adaptado de MICHELIN et al., 2013. 
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Para a reconstrução automática, alguns algoritmos utilizam primitivas (arestas, 

segmentos e formas planas) como restrições (padrões heurísticos); outros baseiam-se 

em modelos de edifícios (gramática da forma98) para restringir o conjunto de formas 

possíveis buscando a melhor estratégia para reconstrução do modelo; existem, ainda, 

processos que extraem automaticamente o contorno externo das edificações (footprint) a 

partir da marcação de pontos de interesse em imagens de alta resolução, associando-os 

a formas parametrizadas. São utilizados, também,  modelos digitais de superfície, em que 

algoritmos detectam a partir de relações topológicas entre regiões e processos de 

segmentação, características dos telhados (bordas, arestas e formas das estruturas) 

gerando informação para construção dos modelos.  

Qualquer que seja o processo utilizado, além do contorno da edificação e da forma do 

telhado, as fachadas são elementos importantes que caracterizam a dimensão e o estilo 

do edifício; no entanto, quando os dados são coletados a partir de imagens aéreas a 

representação das fachadas fica limitada. Assim, é necessária informação complementar 

para que se possa dar uma aparência realística ao modelo, o que pode ser resolvido com 

aplicação das texturas obtidas pelo mapeamento das imagens das fachadas por meio de 

diversas técnicas, entre elas a fotogrametria digital terrestre, sendo sua escolha vinculada 

ao nível de detalhe requerido para o modelo (HAALA; KADA, 2010). 

De acordo com Musialski e colaboradores (2012), existem várias abordagens visando à 

reconstrução e representação das fachadas das edificações. Conforme ilustrado na 

Figura 79, métodos baseados em processamento de imagens utilizam panoramas obtidos 

a partir da costura de imagens ou a partir de ortofotos a fim de proporcionar uma visão 

ortogonal da cena. As imagens também são utilizadas para fornecer textura aos modelos 

geométricos. 

                                                
98 Concebida por George Stiny e James Gips (1971) para uso na pintura e na escultura, foi posteriormente 
aplicada na arquitetura por Stiny e Mitehell (1978). É considerado o primeiro sistema generativo aplicado ao 
projeto, possuindo quatro elementos básicos: um conjunto finito de formas; um conjunto finito de símbolos; 
um conjunto finito de regras de composição, e uma forma inicial. 

Figura 79 – Panorama composto de 107 imagens - Antuérpia (Bélgica) 

 

Fonte:   MUSIALSKI et al., 2012. 
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Os métodos de análise Façade Parsing utilizam detecção automática dos elementos da 

fachada, a partir de imagens ou varredura a laser, utilizando segmentação heurística, 

detecção de padrões e simetria ou detecção de janelas e outros elementos estruturais 

preestabelecidos. Em um primeiro momento, a imagem da fachada é processada para 

inferir sua estrutura básica (arestas e cantos); o segundo passo é detecção de outros 

elementos como pavimentos e janelas.  

Outro método proposto por Musialski e colaboradores (2012) utiliza um sistema 

semiautomático para a modelagem da fachada baseado na noção de coerência, em que 

os elementos da fachada apresentam simetria parcial em toda a imagem, podendo ser 

agrupados e editados de modo sincronizado. Nesse processo, o usuário está no controle 

do fluxo de trabalho de modelagem, mas é apoiado por ferramentas automáticas 

permitindo a modelagem de grande número de detalhes em um tempo menor. 

A Figura 80 ilustra o resultado obtido a partir de uma imagem ortogonal da fachada, em 

que o usuário, de forma interativa, determinou a estrutura geral e o sistema 

automaticamente encontrou as linhas de divisão e simetrias. O número de formas visíveis 

detectado pelo sistema foi 1346 e o tempo de modelagem cerca de oito minutos, 

totalizando 15 minutos para atribuição de profundidades e textura dos materiais.   

Para Haala e Kada (2010), apesar do grande esforço no desenvolvimento de algoritmos 

totalmente automatizados, ainda existem problemas a serem resolvidos, que dependem 

da complexidade do cenário e do nível de detalhe requerido para o modelo. O estado da 

arte em algoritmos aborda a reconstrução automática de modelos com representação da 

estrutura dos telhados e fachadas; no entanto, ainda é um desafio a geração de modelos 

urbanos complexos com qualidade, necessitando do apoio de processos interativos. 

Figura 80 – Modelo de fachada obtido a partir de método semiautomático 

 

Fonte: MUSIALSKI et al., 2012. 
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Segundo Rottensteiner e colaboradores (2012), os resultados obtidos mostram-se 

satisfatórios para edificações com áreas de cobertura maiores do que 50 m², mas ainda 

não resolvem a detecção de pequenas estruturas sem delimitação exata dos limites da 

construção, apresentando solução somente para fins de visualização. 

5.1 FUNDAMENTOS DA IMAGEM DIGITAL 

A extração automática das feições de uma imagem envolve uma quantidade ampla de 

fundamentos teóricos. Esta Seção discute os principais conceitos e processos 

necessários para executar a tarefa de processamento. 

5.1.1 Imagem digital 

A imagem digital é uma função f (x, y) que emprega um código binário de modo a permitir 

o seu armazenamento, processamento, transferência, reprodução ou impressão. Pode, 

também, ser considerada como uma matriz bidimensional (GOMES; VELHO, 1994). 

Essa matriz é representada por um sistema de coordenadas onde a origem dos eixos 

está no canto superior esquerdo. A contagem dos elementos é feita da esquerda para a 

direita e de cima para baixo e o pixel (nlin –1, ncol –1) encontra-se no canto inferior direito. 

A relação entre os eixos da imagem (Figura 81) informa o número de pixeis verticais e 

horizontais que a compõe, ou seja, sua resolução geométrica ou espacial. 

Figura 81 – Imagem raster: estrutura e resolução geométrica 

 

Fonte: CONCI; AZEVEDO; LETA, 2008. 
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Conforme mostra a Figura 82, um pixel é referido tanto pelo atributo correspondente a 

uma cor (quantificação da intensidade contínua da imagem) quanto pela sua localização 

na imagem, especificada como os índices de linha e coluna em uma matriz (CONCI; 

AZEVEDO; LETA, 2008). 

Figura 82 – Imagem raster: representação matricial de um trecho 

 

Fonte: CONCI; AZEVEDO; LETA, 2008. 

A quantidade de cores possíveis em uma imagem (palheta de cores) dependerá do 

número de bits por pixel. Quanto maior esse número, maior a quantidade de cores e 

consequentemente a resolução radiométrica da imagem. Para se determinar o número 

total de cores em uma imagem, eleva-se dois à potência do número de bits por pixel. 

 21 = 2 cores – monocromática binária, preto e branco (normalmente); 

 22 = 4 cores – monocromática em escala de cinza; 

 23 = 8 cores – primeiros computadores domésticos com telas de TV; 

 24 = 16 cores;  

 26 = 64 cores;  

 28 = 256 cores – VGA, Formato GIF; 

 224 = 16.777.216 variações de cor (true color), formatos BMP, JPEG, TIFF, e 

outros; 

 30/36/48-bit = um bilhão ou mais cores. 
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Segundo Conci, Azevedo e Leta (2008), embora os computadores tenham cada vez mais 

capacidade quanto à representação de cores, os sistemas que contém apenas dois tons 

de cor são bastante úteis em casos onde a silhueta contêm informações suficientes para 

permitir o reconhecimento do objeto, devido ao fato de que os algoritmos para obtenção 

de propriedade de imagens são mais rápidos, utilizam menos memória e tempo do que 

aqueles que utilizam imagens coloridas ou em escala de cinza. 

A palheta de cores de 24 bits é chamada de true color, pois os 16 milhões de cores 

possíveis nessa profundidade são suficientes para aproximar todas as cores que o olho 

humano pode distinguir. Nessa resolução radiométrica, geralmente os 24 bits são 

agrupados em três conjuntos de 8 bits, correspondentes aos componentes RGB, em que 

cada uma delas controla o percentual de vermelho, verde e azul. A esse sistema é dado 

o nome de RGB – Red, Green e Blue (GOMES; VELHO, 1994). 

Quando são utilizados 32 bits na descrição das cores, esses são geralmente divididos em 

quatro grupos de 8 bits, que descreverão as cores ciano, magenta, amarelo e preto. Esse 

sistema é denominado CMYK, do inglês Cyan, Magenta, Yellow e Black. A utilização de 

36 e 48 bits é feita em sistemas de cores empregados na separação gráfica profissional. 

A qualidade final de uma imagem está relacionada com a sua resolução geométrica e 

radiométrica. 

5.1.2 O modelo de cores RGB 

Nesse modelo de cor, cada pixel é decomposto nas cores primárias vermelho, verde e 

azul, estabelecendo para cada uma delas um valor entre 0 (zero) e o máximo permitido 

pela profundidade de cor da imagem. Essencialmente é especificado em um sistema de 

coordenadas tridimensionais e um subespaço dentro desse sistema, em que cada cor é 

representada por um único ponto e, por conveniência, todos os valores foram 

normalizados no intervalo de zero a um.  

Os componentes RGB (Figura 83) estão representados em três interseções das arestas 

do cubo. As cores magenta, ciano e amarelo, localizadas nas outras três intersecções de 

arestas são obtidas a partir da soma dos componentes RGB, sempre aos pares. Nas 

intersecções diametralmente opostas, tem-se a cor preta (valores RGB iguais ao zero), 

passando gradativamente para a cor branca (valores iguais a um). 
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Figura 83 – Modelo de cores RGB 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.ufrgs.br/engcart/PDASR/formcor.html>. Acesso em: 20 jul. 2013. 

É comum, no processamento de imagens digitais, cada componente do modelo ser 

manipulado separadamente, conforme pode ser observado na Figura 84; assim, a 

imagem colorida é reduzida a três imagens: uma em escala de vermelho, uma em verde 

e uma em azul respectivamente (CONCI; AZEVEDO; LETA, 2008). 

Figura 84 – Imagem colorida (a); banda vermelha (b); verde (c); azul (d) 

 

Fonte: CONCI; AZEVEDO; LETA, 2008. 

5.1.3 Histograma de imagem digital 

O histograma de cores é uma das formas mais comuns de se representar a distribuição 

de cores ou a escala de cinza de uma imagem (digital numbers ou DN), e possivelmente 

a mais útil em processamento digital de imagens. Conforme Conci e colaboradores 

(2008), o histograma é construído analisando-se o tom de cada pixel, efetuando a 
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contagem do número de pixeis de cada valor de intensidade da cor, dividindo-se esses 

valores pelo número total de pixeis da imagem, obtendo-se assim, a frequência de cada 

cor ou nível de cinza (Figura 85), em que no eixo horizontal têm-se as cores presentes na 

imagem e no eixo vertical a frequência de cada cor. 

Figura 85 – Imagem em tons de cinza (a); histograma correspondente (b) 

(a) (b) 

  

 

Fonte: CONCI; AZEVEDO; LETA, 2008. 

A forma do histograma da imagem fornece informações úteis sobre a possibilidade de 

realce de contraste, uma vez que indica a qualidade quanto ao nível de contraste e sua 

luminosidade média (se a imagem é predominantemente clara ou escura). 

Figura 86 – Histograma corresponde a quatro tipos básicos de imagens: escura (a); clara (b); 
de baixo contraste (c); de alto contraste (d) 

(a) (b) (c) (d) 

 

Fonte: GONZALES; WOODS, 2010. 

A Figura 86 mostra os histogramas de quatro tipos básicos de imagens, em que os níveis 

de cinza estão concentrados na extremidade escura, correspondendo a uma imagem 

com características predominantemente escuras (Figura 86a), sendo exatamente o 

oposto do que se verifica na Figura 86b, uma concentração de pixeis na extremidade 

clara do eixo. Já na Figura 86c, a distribuição concentrada das frequências indica uma 

escala dinâmica pequena, correspondendo a uma imagem de baixo contraste já que os 

pixeis estão concentrados em valores próximos de intensidade, ou seja, com pequena 
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variação. E, finalmente, na Figura 86d, o histograma apresenta um espalhamento 

significativo das intensidades, o que corresponde a uma imagem de alto contraste 

(GONZALES; WOODS, 2010). 

Outra informação obtida por meio dos histogramas é a respeito da exposição das 

imagens capturadas, conforme ilustrado na Figura 87.  

Figura 87 – Histograma de imagem digital 

(a) (b) (c) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de ALMEIDA, 2012. 

A Figura 87a apresenta uma imagem subexposta, com maior quantidade de informações 

nos valores mais baixos de luminância; já a Figura 87b apresenta uma imagem 

balanceada, ao contrário do que pode ser observado na Figura 87c, que apresenta 

concentração de valores altos de luminância. 

5.1.4 Aliasing 

Esse fenômeno acontece quando a amostragem99 da função contínua é muito pobre na 

sua reconstrução100, as altas frequências são perdidas nesse processo e aparecem como 

baixas frequências. Este fenômeno indica que nem toda a informação presente no sinal 

original pôde ser fielmente representada pelo sinal amostrado. A Figura 88 permite 

                                                
99 Amostragem - basicamente, conversão da imagem analógica em uma matriz de M por N pontos, cada qual 
denominado pixel (ou elemento de imagem) (MARQUES; VIEIRA, 1999). 

100 Reconstrução de Imagens - algoritmos que buscam construir imagens bidimensionais a partir de dados 
unidimensionais ou imagens tridimensionais a partir de dados bidimensionais (MARQUES; VIEIRA, 1999). 
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observar que o sinal reconstruído possui frequência menor que o original (possui alias) 

(POZZER, 2000). 

Figura 88 – Erro de reconstrução (alias) devido à baixa taxa de amostragem 

 

Fonte: POZZER, 2000. 

A Figura 89 ilustra o efeito de aliasing em uma imagem com amostragem em alta e em 

baixa resolução. 

Figura 89 – Imagem com alta resolução (a); com baixa resolução (b) 

 

Fonte: CONCI; AZEVEDO; LETA, 2008. 

Quando ocorre esse efeito, existe uma sobreposição de altas frequências do sinal 

amostrado sobre as baixas do sinal original, o que pode ser minimizado com a utilização 

de filtros de reconstrução ou com o aumento da frequência de amostragem do sinal a ser 

reconstruído (GOMES; VELHO, 1994). 

5.1.5 Vizinhança em imagem digital 

Uma das propriedades importantes dos pixeis é a vizinhança. Gonzales e Woods (2010) 

definem o caso mais comum como sendo o de amostragem retangular, em que um pixel 



154 
 

 
 

em uma imagem digital, possui quatro vizinhos localizados nas coordenadas (x–1, y), 

(x+1, y), (x, y–1) e (x, y+1). Conforme ilustrado na Figura 90, a este conjunto é dado o 

nome de vizinhança 4 no pixel p. De forma análoga, a vizinhança 8 é dada pelo conjunto 

dos pixeis que estão na vizinhança 4, mais os das coordenadas (x–1, y–1), (x–1, y+1), 

(x+1, y–1) e (x+1, y+1). 

Figura 90 – Pixel p: vizinhança 4 (a); vizinhança 8 (b) 

(a) (b) 

  

Fonte: CONCI; AZEVEDO; LETA, 2008. 

Segundo Brito e Coelho (2007), nas operações de vizinhança, a intensidade do pixel (x, 

y) na saída é função dos valores de diversos pixeis na imagem de entrada, como, 

também, a função de transferência a ser aplicada aos números digitais dos pixeis da 

vizinhança é definida pela máscara101.  

5.1.6 Filtragem de imagens 

As operações pontuais em imagens acontecem quando o processamento é realizado 

individualmente sobre os pixeis, como, por exemplo, obtenção de imagens negativas, 

manipulação de contrastes, eliminação de ruídos ou imperfeições, melhoria de foco e 

acentuação de características. 

De acordo com Conci e colaboradores (2008), a filtragem pode ser entendida como uma 

técnica de transformação aplicada a uma imagem, pixel a pixel, podendo ser dividida em 

dois tipos:  

 filtragem no domínio espacial: em que os procedimentos operam diretamente 

sobre os pixeis, utilizando máscaras, como os filtros de passa–baixa e passa–alta; 

e 

                                                
101 Máscaras são pequenas matrizes bidimensionais, em que os valores de seus coeficientes determinam o 
objetivo a ser alcançado durante o processamento (GONZALES; WOODS, 2010). 



155 
 

 
 

 filtragem no domínio da frequência: fundamentada no Teorema da Convolução102. 

A Figura 91 ilustra exemplos de aplicação de filtros em imagens. 

Figura 91 – Filtros em imagens: SNR (a); filtro Wiener (b); filtro de mediana 3x3 (c) 

 

Fonte: COSTA, 2004. 

Conforme Gomes e Velho (1994), em operações com imagens digitais, o uso da filtragem 

é importante em três fases distintas: (1) na etapa de visualização, para diminuir as altas 

frequências, garantindo um mínimo de aliasing na imagem sintetizada; (2) na fase de 

mapeamento, consistindo em uma transformação da textura a ser mapeada; e (3) em 

operações de pós-processamento da imagem sintetizada com o propósito de obter 

diferentes resoluções e efeitos especiais, ou mesmo, efeito de imagem desfocada. 

5.1.7 Imagem vetorial 

A representação vetorial de imagens é feita por primitivas vetoriais, que são elementos 

básicos como pontos, linhas, curvas, superfícies ou sólidos que descrevem os elementos 

que as formam. Os objetos vetoriais são definidos por conjuntos de atributos 

geométricos, topológicos, gráficos e semânticos, que determinarão sua forma e demais 

propriedades.  

5.2 VETORIZAÇÃO AUTOMÁTICA 

Existem diversas áreas de aplicação onde utiliza-se o processamento de imagens como: 

a Cartografia, a Medicina, a Engenharia, a Meteorologia, além de visão computacional e 

aplicações militares, que dependem de um operador humano para que as informações 

possam ser extraídas de imagens digitais. A busca pela automação de processos é 

                                                
102 A convolução de uma imagem f (x, y) com uma outra imagem h (x, y) gera uma terceira imagem g (x, y), 
estando os valores de x e y compreendidos no intervalo (0, M -1) e (0, N-1), sendo M e N, respectivamente, a 
quantidade de linhas e colunas dessa imagem (CONCI; AZEVEDO; LETA, 2008). 
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constante na pesquisa, tendo em vista que geralmente acarreta redução de custos, 

menor tempo de resposta e  obtenção de resultados mais confiáveis.  

O processamento (digital) de imagens (digitais) envolve etapas realizadas por algoritmos, 

em que a maioria das rotinas pode ser automatizada por meio da implementação de 

software. De acordo com Kulkarni (1994), no processo de extração de feições, 

transforma-se um vetor de observação em um vetor de feições empregando-se 

algoritmos. Para tanto, feições como forma, cor, textura e relacionamentos especiais são 

utilizados, sendo que a escolha do algoritmo dependerá da natureza da imagem. 

Para Gonzales e Woods (2010), a primeira etapa do processo de extração automática de 

feições é o pré-processamento, cuja função é melhorar a imagem, aumentando, assim, a 

probabilidade de sucesso nas etapas posteriores. Esse pré-processamento tipicamente 

envolve operações para diminuição de ruídos e realce de contrastes. O próximo passo é 

o da segmentação, em que a imagem é dividida em partes ou objetos constituintes, 

sendo uma das etapas mais difíceis e, quando bem sucedida, favorece substancialmente 

o processamento. 

Os processos tradicionais para a extração automática seguem uma sequência composta 

por cinco etapas distintas, propostas por Paine e Lodwick103 (1989) apud Artero (1999), 

conforme disposto a seguir: 

 suavização (smoothing); 

 detecção de bordas (edge detection); 

 limiarização (thresholding); 

 afinamento de bordas (thinning); e 

 conexão (linking). 

5.2.1 Suavização (smoothing) 

Seu objetivo é reduzir as variações exageradas que produzem bordas falsas na imagem, 

ou seja, a redução de ruídos. Os filtros utilizados para suavização, geralmente, causam o 

efeito de borramento da imagem removendo pequenos detalhes e diminuindo, portanto, 

as definições de bordas (GONZALES; WOODS, 2010). 

                                                
103 PAINE, S. H.; LODWICK, G. D. Edge Detection and Processing of Remotely Sensed Digital Images, 
Photogrammetria, 1989. v. 43, n. 6, p. 323-336.  
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A preservação das bordas é fundamental no processo de vetorização automática de 

imagens e, portanto, devem-se utilizar filtros de suavização que as preservem ao 

máximo. Um dos métodos indicados é a utilização de filtragem pela mediana (Figura 92), 

que se trata de um método de suavização não–linear, reduzindo os ruídos sem borrar as 

bordas (SONKA et al., apud DEMARQUI, 2007). 

Figura 92 – Filtro pela mediana 

 

    Fonte: CONCI; AZEVEDO; LETA, 2008. 

Ainda segundo Gonzales e Woods (2010), o nível de cinza de cada pixel é substituído 

pela mediana dos níveis de cinza na vizinhança daquele pixel. Assim, a principal função 

dessa filtragem é forçar pontos com intensidades distintas a assemelharem-se a seus 

vizinhos. 

5.2.2 Detecção de bordas 

As bordas são regiões da imagem onde ocorre uma abrupta variação no nível de cinza no 

pixel em relação a seus vizinhos. A borda representando uma feição possui dois atributos 

(magnitude e direção), podendo ser descritos pelo gradiente do pixel nas direções x e y. 

De acordo com Gonzalez e Woods (2010), o gradiente (∇f) de uma imagem f (x, y) na 

posição (x, y) é expresso pela seguinte função: 

 

(9) 
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Operadores de detecção de bordas identificam pontos de intensidade da imagem onde a 

derivada é um ponto de máximo ou mínimo (Figura 93). Quando a segunda derivada 

apresenta uma passagem por zero (zero-crossing) existe uma descontinuidade na 

imagem. 

Figura 93 – Pixeis da imagem (a); perfil de uma linha horizontal (b); ponto de máximo ou de 
mínimo –1a derivada (c); zero-crossing – 2a derivada (d) 

 

Fonte: GONZALES; WOODS, 2010. 

Os operadores mais utilizados na detecção de bordas são os de Sobel, Prewitt, Nevata e 

Babu. Uma grande limitação desses operadores é a ineficiência quando aplicados em 

áreas com alto nível de ruído, pois esse ruído produz uma variação aleatória nos valores 

dos níveis de cinza dos pixeis, dificultando que a borda ideal seja encontrada (ARTERO, 

1999). Segundo Conci e colaboradores (2008), o operador de Sobel possui a vantagem 

de atenuar os ruídos e suavizar a imagem. 

5.2.3 Limiarização (theresholding) 

A limiarização de imagens é um recurso de segmentação indicado para aplicações em 

que existe a necessidade de identificação e extração de feições em imagens. Segundo 

Gonzales e Woods (2010), é uma forma de agrupamento de regiões homogêneas, sendo 

capaz de fornecer automaticamente um limiar, para o qual todos os pixeis com valor de 

brilho inferior devam ser eliminados. No caso mais simples, fundo e objeto da imagem 

possuem uma tonalidade bem diferente, sendo possível estabelecer um limiar entre as 

duas tonalidades. Uma ferramenta auxiliar usual é o histograma da imagem, permitindo 

localizar o melhor valor de limiar para imagem.  

De acordo com Conci e colaboradores (2008), o principal problema da limiarização é 

selecionar um tom de cinza que proporcione a melhor segmentação (Figura 94), 
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normalmente envolvendo várias tentativas. De forma geral, são características 

importantes na escolha do valor de corte automático, a intensidade, o tamanho e a fração 

da imagem ocupada pelos objetos, como, também, o número de diferentes tipos que 

aparecem na imagem. A escolha do processo de segmentação pode afetar 

consideravelmente a extração de informações da imagem. 

Figura 94 – Comparação de limiarização de imagem: valor 80 (a); valor 150 (b) 

 

Fonte: CONCI; AZEVEDO; LETA, 2008. 

5.2.4 Afinamento de bordas 

Terminada a etapa de limiarização, as bordas continuam apresentando espessura maior 

do que um pixel. Na etapa de afinamento devem ser mantidos somente os pixeis que 

melhor representam as feições. As técnicas mais conhecidas que realizam o afinamento 

são as operações morfológicas e obtenção do esqueleto (skeletomization). O problema 

nessas operações é que apresentam resultados satisfatórios apenas em imagens 

binárias onde todos os pixeis possuem valores entre zero e um, que se resumem em cor 

de fundo e cor de objeto.  

Para imagens onde os pixeis apresentam tonalidade de brilho com valor proporcional à 

proximidade em relação à borda faz-se necessária a técnica “Suspensão Não–Máxima”, 
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que realiza a eliminação dos pixeis de menor magnitude, perpendicularmente à direção 

da borda, preservando somente o pixel de maior magnitude. 

A Figura 95 apresenta o esquema de operações de afinamento utilizando oito elementos. 

Figura 95 – Etapas de afinamento utilizando oito elementos estruturantes (B1 – B7) 

 
Fonte: MARQUES; VIEIRA, 1999. 

5.2.5 Conexão (linking) 

Nessa etapa, o operador deve localizar todos os pixeis pertencentes a uma borda e 

agrupá-los de maneira que formem uma única feição. O método mais conhecido é a 

Transformada de Hough, técnica para reconhecimento de padrões em imagens digitais 

de linhas retas e outros tipos de feições, sendo capaz de identificar linhas retas em 

bordas que tenham sofrido algum tipo de quebra. 

5.3 PROGRAMAS PARA VETORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE IMAGENS 

A geração de desenhos a partir de ortofotos constitui grande parte do trabalho de pós–

processamento dos dados obtidos através da Fotogrametria Digital. Com o intuito de 
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verificar a possibilidade de obtenção dos desenhos utilizando programas para vetorização 

automática de imagens foram pesquisados alguns programas disponíveis. 

Segundo Gonzales e Woods (2010), existe uma quantidade significativa de programas 

para processamento de imagens e, quando combinados com outros aplicativos, 

propiciam um excelente ponto de partida para a solução de problemas específicos. Desse 

modo, técnicas que funcionam bem em uma área podem ser ineficientes em outra, 

requerendo testes para verificar suas potencialidades. 

O Quadro 7 apresenta programas que permitem a vetorização automática de imagens 

raster, indicando o website do desenvolvedor, o tipo de licença disponível (shareware104, 

demo, proprietário105, open-source106, freeware107) e, dentre as possibilidades de 

exportação de arquivos, aqueles que possuem o formato DXF. 

                                                
104 Software shareware tem limitações de tempo de uso, restrições de funções ou as duas limitações ao 
mesmo tempo. 

105 Software proprietário é aquele cuja cópia, redistribuição ou modificação são restritos pelo seu criador ou 
distribuidor. 

106 Open-source é um termo em inglês que significa código aberto. Isso diz respeito ao código-fonte de um 
software, que pode ser adaptado para diferentes fins. 

107 Software freeware é gratuito e disponibilizado com todas as suas funcionalidades sem limite de tempo. 
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Tendo em vista o objetivo da geração de desenhos a partir de ortofotos, foi dada 

preferência aos programas que permitissem exportação de arquivos em formato DXF, 

para que as análises da qualidade do produto pudessem ser feitas utilizando o AutoCAD. 

Assim, por questão de conveniência, dentre as ferramentas listadas, foram escolhidas as 

                                                
108 AutoCAD Raster Design – disponível como plugin para o AutoCAD. 

Quadro 7 – Programas para vetorização automática 

Software Licença Website Fabricante DXF 

Acme TraceART Shareware http://www.freefirestudio.com/traceart.htm Sim 

AutoTrace Gratuito http://autotrace.sourceforge.net Sim 

AutoCAD Raster 

Design108 
Demo http://www.autodesk.com Sim 

Corel Draw Proprietário http://www.corel.com/corel Sim 

EasyTrace Proprietário http://www.easytrace.com Sim 

Freehand Macromedia Proprietário http://www.adobe.com.br Sim 

Illustrator Proprietário http://www.adobe.com.nr Sim 

Imagaro Z Shareware http://www.imagaro.com/imagaroz.html  

Inkscape Gratuito http://inkscape.org.br Sim 

MagicTracer Shareware http://www.magictracer.com Sim 

Potrace 
Open–

source 
http://www.potrace.sourceforge.net Não 

R2V Toolkit Shareware http://www.algolab.com Não 

Ras2Vec Gratuito http://xmailserver.org/davide.html Sim 

RasterVect Shareware http://www.rastervect.com/home.htm Sim 

Raster to Vector Shareware http://www.raster–vector.com Sim 

Scan2CAD Demo http://www.softcover.com Sim 

Silhouette  Demo http://freesoft.be Não 

Synthetik Studio Artist Proprietário http://www.synthetik.com/ Não 

Total Vectorize Shareware http://coolutils.com/bitmap–to–metafile Não 

TraceIT Bitmap Tracer Shareware http://www.pangolin.com/LA_Studio/TraceIT.htm Não 

TraceLine Shareware http://www.wissenuk.com/products/traceline.htm Não 

Vector Magic Gratuito http://vectormagic.stanford.edu/ Sim 

VectorEye Shareware http://www.siame.com/ Não 

Vextractor Shareware http://www.vextrasoft.com/ Não 

VP HybridCAD Proprietário http://www.softelec.com/ Não 

Win Topo Freeware Freeware http://www.wintopo.com Sim 

Win Topo Pro Demo http://www.wintopo.com Sim 

Fonte: Andrea Bastian, 2013. 

http://autotrace.sourceforge.net/
http://www.autodesk.com/
http://www.corel.com/corel
http://www.easytrace.com/
http://www.adobe.com.br/
http://www.adobe.com.nr/
http://inkscape.org.br/
http://www.magictracer.com/
http://www.potrace.sourceforge.net/
http://www.algolab.com/
http://xmailserver.org/davide.html
http://www.raster-vector.com/
http://www.softcover.com/
http://freesoft.be/
http://coolutils.com/bitmap-to-metafile
http://vectormagic.stanford.edu/
http://www.wintopo.com/
http://www.wintopo.com/
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seguintes: Corel Draw, Illustrator e Inkscape. Os testes realizados com os programas 

citados serão apresentados nos experimentos da Seção 7.5. 

5.4 VETORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORTOFOTOS 

O processo de vetorização interativa para o caso de edificações mais simples e sem 

grande quantidade de detalhes é relativamente simples e rápido, mas, quando as 

fachadas possuem uma quantidade significativa de detalhes e ornamentos (Figura 96), 

torna-se um processo cansativo e que demanda muito tempo. 

Figura 96 – Vetorização interativa: traçado sobre a ortofoto (a); restituição (b) 

 
  Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

A possibilidade de combinar os processos de vetorização interativa com os desenhos 

obtidos a partir da utilização de ferramentas automáticas para extração de feições é uma 

maneira de tornar o processo mais ágil para a geração dos desenhos. 

5.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Este Capítulo iniciou-se com a apresentação de uma revisão de literatura sobre detecção 

automática de feições. Assim, pode-se perceber que os estudos realizados abordam a 

extração das características em estruturas de telhados e fachadas mas, para edificações 

com maior nível de detalhe ainda é um desafio. 
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Informações sobre a extração de feições em imagens digitais são difíceis de serem 

encontradas na literatura, estando principalmente relacionadas à aerofotogrametria e ao 

desenvolvimento de algoritmos matemáticos. As técnicas de vetorização automática, em 

que a imagem raster é convertida em vector, restringem-se a ferramentas utilizadas em 

Design Gráfico, não sendo encontrados estudos realizados com ortofotos de fachadas. O 

processo automatizado de vetorização tornaria a etapa de obtenção dos desenhos mais 

rápida, diminuindo o tempo de processamento em escritório. 

Assim, para a realização dos experimentos descritos na Seção 7.5, foi necessário 

aprofundar conhecimentos nos conceitos empregados em processamento de imagens 

digitais e, assim, utilizar técnicas como limiarização e conversão em imagem binária para 

a melhoria e o realce de características de interesse, facilitando a detecção do contorno 

dos objetos. 

De modo geral, o embasamento teórico apresentado permitiu o entendimento das etapas 

envolvidas no processo de vetorização automática, com o intuito de utilizar a sequencia 

de etapas para extração de feições mais adequada no tratamento das imagens. 

No Capítulo 6, a seguir, são apresentados os conceitos relacionados à Modelagem 

Geométrica Urbana e, em especial, o padrão CityGML e suas aplicações.  
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6 MODELAGEM GEOMÉTRICA URBANA  

Os modelos digitais de cidades utilizados no passado somente para visualização de 

paisagens urbanas, atualmente têm aplicações que vão desde turismo e marketing; 

estudos de propagação de ruído e impacto ambiental; gestão de situações de 

emergência; da gestão de instalações ao planejamento urbano (Figura 97). Isto exige, 

além de pessoal especializado e ferramentas computacionais, que os modelos 

apresentem informações adicionais da cidade e uma representação semântica 

padronizada (KOLBE, 2008; RODRIGUEZ et al., 2013).  

Figura 97 – Aplicações dos modelos digitais de cidades 

 
Fonte: adaptado de STOTER et al., 2012. 

De acordo com Brenner (2005), sistemas baseados em localização e realidade 

aumentada são amplamente discutidos, ficando claro que a qualidade e a utilidade dos 

modelos são a principal característica requerida e, para que isso seja possível, é 

necessário que os dados utilizados sejam precisos, em quantidade e nível de 

detalhamento relevantes. O autor ainda destaca a carência de sistemas automatizados 

que combinem informação geográfica de diversas fontes, tornando-se evidente que a 

automação para aquisição inicial de dados, atualização e combinação de diferentes 

conjuntos dos mesmos é crucial para a manutenção desses sistemas no futuro. De 

acordo com Kolbe (2008), do ponto de vista econômico, a modelagem só fará sentido se 

os dados (especialmente informação semântica) puderem ser utilizados por diferentes 

tipos de usuários e em múltiplas aplicações. 

Os esforços concentrados no uso e integração de dados procedentes de diversas fontes 

como fotogrametria, varredura a laser terrestre ou aerotransportada, dentre outros, 

acarretavam uma grande quantidade de dados, tornando complicada a geração de 

modelos geométricos por métodos manuais. Para automatização do processo foram 

levantadas quatro principais questões: 



166 
 

 
 

 integração de dados de diferentes fontes como ortofotos (formato raster), Modelos 

Digitais de Terreno (MDT) em representação raster e vector, e elementos vetoriais 

3D com atributos associados; 

 reconhecimento de grande quantidade de dados com atributos associados e 

georreferenciados; 

 utilização de diversas ferramentas para gerar modelos com geometria e 

informação semântica; e 

 custo e tempo na geração dos modelos. 

Atualmente, são vários os modelos geométricos de cidades apresentados, tanto no meio 

científico quanto em eventos promovidos por empresas (ESRI, Bentley Systems, 

Intergraph, etc.). O maior desafio continua sendo a interoperabilidade desses dados, bem 

como a ambiguidade nas descrições de objetos, o nível de detalhamento e, também, a 

manutenção de propriedades e da textura (BUYUKSALIH; ISIKDAG; ZLATANOVA, 

2013). 

Com o intuito de resolver tais problemas, foi desenvolvido o padrão City Geography 

Markup Language (CityGML), tendo como objetivo uma definição comum de entidades 

básicas e atributos para o modelo virtual de cidades, permitindo a interoperabilidade com 

modelos de outras fontes como Sistema de Informações Geográficas (SIG) e Modelagem 

de Informação da Construção (BIM). As considerações gerais a respeito deste padrão 

serão abordadas a seguir. 

6.1 PADRÃO CITYGML 

O padrão CityGML contempla um conceito de modelagem entre diferentes sistemas para 

a geração de modelos geométricos (3D), tendo um alto grau de interoperabilidade, sendo 

uma linguagem que permite gestão e interpretação de dados, com diferentes 

funcionalidades, representações de geometrias e topologias 3D (RODRIGUES et al., 

2013). O CityGML é aplicável tanto em grandes áreas quanto em pequenas regiões, uma 

vez que modelos de baixa complexidade (sem topologia e pouca informação semântica) 

ou modelos mais complexos (com topologia completa e diferenciações semânticas 

refinadas) podem ser representados permitindo a troca de informações, sem perdas, 

entre diferentes sistemas de informação geográfica e usuários. Conforme a Figura 98, ao 

fornecer um modelo único que permite a inserção de informação semântica relevante a 
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várias disciplinas, esse modelo torna-se um centro de informações, aumentando a 

possibilidade de aplicação em outras áreas. 

Figura 98 – Padrão CityGML: conceito de integração 

 
Fonte: KOLBE, 2008. 

Segundo Kolbe (2008), o CityGML é um padrão internacional para representação de 

modelos geométricos de cidades adotado pelo Open Geospatial Consortium (OGC)109, 

que fornece uma referência para descrever objetos 3D em relação a sua geometria, 

semântica, topologia e aparência. Essa forma de representação foi adotada, inicialmente, 

pelos membros do OGC e, atualmente, está sendo implementada em toda Europa, 

Canadá, Oriente Médio e Ásia e adaptada como parte do projeto de infraestrutura de 

dados espaciais da União Europeia – INSPIRE110.  

O CityGML teve sua primeira versão aprovada em 2008; a seguinte, em 2012 (versão 

2.0), incluiu novos módulos temáticos para túneis e pontes, modelagem a partir de dados 

de edificações, atributos genéricos que facilitam a sua implementação, além de permitir a 

migração dos dados gerados pela versão 1.0 (SCUSSEL, 2012). Conforme ilustrado na 

Figura 99, esse padrão representa os objetos em cinco níveis de detalhamento bem 

definidos (Level of Detail – LoD); cada um desses níveis de informação deve ser 

elaborado com valores de precisão e características adaptadas à escala de 

representação requerida para sua aplicação, indo do LoD 0 (modelo menos detalhado) ao 

LoD 4 (modelo completo incluindo o interior de edificações), conforme a seguir: 

 

                                                
109Consórcio internacional composto por agências governamentais, organizações de investigação, 
universidades e mais 435 empresas privadas com o intuito de desenvolver padrões geoespaciais. 

110 Sistema que permite a colaboração e partilha de informação geoespacial para toda a União Europeia. 
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Figura 99 – CityGML: ilustração dos cinco níveis de detalhamento (LoD)  

 
Fonte: CityGML, 2013111.  

 LoD 0 – Modelo Digital do Terreno com precisão de 5,0 m, com representação dos 

contornos das edificações (footprint) ou dos polígonos dos telhados, com a 

possibilidade de aplicação de textura obtida a partir de imagens aéreas ou de 

satélite; 

 LoD 1 – nesse nível de detalhamento representam-se somente os objetos maiores 

de 5,0 x 5,0 m e Modelo Digital do Terreno com acréscimo de modelos 

simplificados de edifícios, que podem ou não ter as texturas das fachadas 

aplicadas; 

 LoD 2 – corresponde ao LoD 1 com mais detalhes, com acréscimo da cobertura 

das edificações, e precisão de 2,0 m; 

 LoD 3 – modelo detalhado do exterior das edificações com precisão de 0,5 m, 

apresentando também o mobiliário urbano e vegetação com aparência real; e 

 LoD 4 – modelo detalhado incluindo o interior das edificações com precisão de 0,2 

m. 

Conforme apresentado na Figura 100, o nível de detalhamento escolhido dependerá da 

finalidade a que se destina o modelo geométrico gerado. 

 

 

                                                
111 Disponível em: <http://www.citygml.org>. Acesso em: set. 2013. 
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Figura 100 – Aplicabilidade do padrão CityGML  

 

    Fonte: KOLBE; RÖNSDORF, 2008. 

As representações tridimensionais de cidade desempenham papel cada vez mais 

importante sendo uma fonte de informação e visualização de dados utilizados para 

variadas aplicações. 

6.1.1 Semântica 

O modelo semântico do CityGML emprega a norma ISO 19100 para modelagem de 

características geográficas (abstrações do mundo real) formalmente especificadas, 

utilizando-se notação Unified Modeling Language (UML), podendo ter um número 

arbitrário de atributos espaciais e não espaciais. O CityGML fornece as definições de 

classes e regulamentos normativos para as características geográficas mais importantes 

dentro dos modelos virtuais, incluindo edifícios, Modelo Digital do Terreno (MDT), 

vegetação, rios e mobiliário urbano. A Figura 101 mostra a hierarquia de classes de nível 

superior; a classe base de todas as classes temáticas é o CityObject (classe abstrata), 

cada CityObject pode estar ligado a objetos em outros bancos de dados internos ou 

externos por um número arbitrário de referências, sendo que essas referências podem 

levar a outras representações do objeto em outro conjunto de aplicações, o que é útil, 

uma vez que mantém o link para os objetos originais a partir dos modelos geométricos 
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derivados. Esses CityObject são agregados formando um CityModel que é uma 

subclasse GML_Feature. 

Figura 101 – CityGML: diagrama UML da hierarquia de classes de nível superior  

 

    Fonte: KOLBE, 2008. 

Conforme se observa na Figura 102, a classe principal utilizada no modelo é a 

AbstractBuilding, derivada de outras duas classes Building e BuildingPart. A classe 

Building pode conter BuildingPart, uma vez que é derivada de uma AbstractBuilding; 

essas classes são descritas por atributos, herdados da AbstractBuilding, como função, 

uso, ano da construção, tipo de telhado etc.  

Figura 102 – CityGML: modelo classe Building e BuildingPart 

 

                                            Fonte: WAGNER et al., 2013. 

De acordo com o Quadro 8, a partir do nível LoD 2, as superfícies de contorno dos 

prédios e suas partes podem ser representadas como objetos semânticos. Como esses 
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são derivados da classe CityObject herdam seus atributos e relações; apenas em LoD 4 

os edifícios estão autorizados a ter rooms. 

Quadro 8 – Exemplos de classe AbstractBuilding 

 

     Fonte: OpenGIS® City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard 

6.1.2 Geometria 

O CityGML utiliza um modelo de geometria baseado na norma ISO 19107112, em que 

características geográficas são representadas como objetos e, de acordo com a norma 

ISO 19109113, podendo ser atribuídas mais de uma propriedade espacial, o que é feito 

nas classes AbstractBuilding, onde são atribuídas geometrias individuais para os 

diferentes níveis de detalhamento. 

6.1.3 Topologia 

Para muitas aplicações, a correção topológica de objetos é crucial, como, por exemplo, o 

fechamento das superfícies de um edifício para que se possa calcular seu volume. Para a 

visualização dos interiores (LoD 4), os ambientes devem ser topologicamente ligados, 

mas não estão autorizados a invadir espaços uns dos outros, uma vez que o espaço só 

pode ser ocupado por um único objeto físico. 

                                                
112 A norma ISO 19107 - Geometry Implementation of the Feature Geometry Abstract Specification, foi 
publicada em 2003 e revista em 2007. 

113 A norma ISO 19109 - Geographic information - Rules for application schema, foi publicada em 2005. 
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6.1.4 Aparência 

Informações sobre a aparência das superfícies são consideradas como parte dos 

modelos, não se limitando a características visuais, podendo conter categorias arbitrárias 

como radiação infravermelha, redução de ruído, emissão de luz ou até mesmo estresse 

estrutural induzido (terremoto); portanto, os modelos podem servir tanto para visualização 

como para análise. 

6.1.5 Coerência entre espaço e semântica 

A norma ISO 19109:2005114 (Geographic information – Rules for application schema), 

para a modelagem de características geográficas, implica uso de classes de objetos 

temáticos de um lado e propriedades espaciais de outro. No padrão CityGML, objetos 

como edifícios podem ser decompostos tanto segundo sua estrutura temática como pela 

sua estrutura geométrica, o que significa que em um conjunto de dados coerentes, cada 

componente da geometria do objeto “sabe” qual o papel que desempenha na 

característica temática, que, por sua vez, “sabe” a sua localização e extensão espacial. 

6.2 APLICAÇÕES DO PADRÃO CITYGML 

São vários os exemplos de aplicação do padrão CityGML para representação 

tridimensional de cidades. Países como Alemanha e França definiram o uso de padrão 

CityGML com LoD 2. Já as cidades de Mônaco, Genebra, Zurich e Leeuwarden usam o 

nível de detalhamento 2 e 3 para representação e troca de informações; cidades da 

Dinamarca o LoD 2, 3 e 4 (parcialmente). Na Ásia, Istambul (LoD 1 e 2), Doha e Katar 

(LoD 3) e Yokohama (LoD 2) (GRÖGER; PLÜMER, 2012). Nesta Seção, serão descritos 

alguns experimentos que utilizaram este padrão.  

Como se pode visualizar, na Figura 103, Malambo e Hahn (2010) apresentam o modelo 

da Universidade de Ciências Aplicadas de Stuttgart (Stuttgart University of Applied 

Sciences – HfT Stuttgart), desenvolvido em LoD 1 com e sem aplicação de textura nas 

fachadas. 

 

                                                
114 A Norma ISO 19109:2005 define as regras para criação e aplicação desenhos em documentação, 
incluindo a definição de feições (ISO, 2014). Disponível em: 
<http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=39891>. Acesso em: set. 2014. 
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Figura 103 – Modelo LoD 1 da HfT Stuttgart: sem a textura (a); com a textura das fachadas (b) 

(a) (b) 

  

Fonte: MALAMBO; HAHN, 2010. 

O nível de detalhamento LoD 2 foi criado a partir dos blocos em nível de detalhamento 

LoD 1 associados ao detalhamento da cobertura (Figura 104). 

Figura 104 – Modelo LoD 2 da HfT Stuttgart 

 

Fonte: MALAMBO; HAHN, 2010. 

Os dados para a geração dos modelos foram obtidos por meio de varredura a laser 

aerotransportado (modelo digital do terreno e coberturas das edificações), imagens de 

satélite (Google Maps) para obtenção dos contornos das edificações (footprint), varredura 

a laser terrestre para obtenção de informação detalhadas das fachadas e fotografias para 

a aplicação da textura fotorrealística. 

Como aplicação em grandes áreas, pode-se citar como exemplo a Alemanha, onde 

quase todos os maiores municípios possuem modelos no padrão LoD 2 e as áreas do 

centro das cidades, modelos mais detalhados em LoD 3 (com aplicação de texturas). 

Em Berlim, a primeira versão do modelo da cidade foi desenvolvida pelo Instituto de 

Fotogrametria de Stuttgart – Alemanha, em 2008 (Figura 105). A partir de 2009, foi 

apresentada a segunda geração do modelo geométrico da cidade, sendo este o primeiro 

a utilizar ferramentas colaborativas no processo de modelagem. O modelo possui 

474.000 edificações, com aplicação de textura fotorrealística nas fachadas e nas 

superfícies horizontais, distribuídas em uma área de 857 km². 
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Figura 105 – Modelo digital parcial de Berlin – Alemanha 

 
                             Fonte: KADA, 2009. 

Outro exemplo de modelo virtual de cidade, desenvolvido para a cidade de Istambul 

(Turquia), pelo Greater Municipality of Istanbul Metropolitan Planning and Urban 

(BIMTAS), órgão responsável pelo processamento de informações geográficas e 

planejamento urbano, com finalidade de gerenciamento eficiente das informações em 

tarefas de planejamento e gestão da cidade.  Os modelos foram desenvolvidos com nível 

de detalhamento (LoD) 0, 1 e 2.  

Segundo Buyuksalih e colaboradores (2013), para o modelo em LoD 0 (Modelos Digitais 

de Elevação) foram utilizados mapas, dados topográficos e informações de dados 

provenientes de varredura a laser aerotransportada. No caso do LoD 1, para a criação 

dos objetos (edifícios, árvores, mobiliário urbano,  etc.) os dados foram obtidos a partir de 

mapas digitais, digitalização de mapas cartográficos e imagens de satélite. A geração do 

modelo em LoD 2 incluía a aplicação das texturas dos objetos e detalhamento da 

estrutura dos edifícios (estruturas de telhado, chaminés, varandas etc.); a aquisição 

desses dados foi realizada a partir de varredura a laser terrestre. A Figura 106 apresenta 

o modelo parcial com nível de detalhamento LoD 2 (a) e o modelo de uma edificação com 

aplicação de textura (b). 
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Figura 106 – Modelo digital parcial de Istambul: LoD 2 (a); modelo fotorrealístico (b) 
(a) (b) 

  

Fonte: BUYUKSALIH; ISIKDAG; ZLATANOVA, 2013. 

Finalizado em 2011, o projeto-piloto desenvolvido para a cidade de Roterdã (Holanda) 

envolveu quatro organizações nacionais, visando à criação de um modelo tridimensional 

de referência em geoinformação. Essas organizações observaram que a informação só 

era utilizada em aplicações específicas e fazia-se necessária a utilização de uma 

abordagem padrão para que os dados pudessem ser utilizados em outras áreas, sendo 

escolhido o CityGML para a troca de informações. O objetivo deste modelo era definir 

padrões para classes de objetos passíveis de utilização nas principais aplicações em 

gestão e planejamento urbano. Esses modelos de informação permitiram a utilização e 

integração de informação geográfica de diversas fontes e, da mesma forma, melhoraram 

o acesso a essas (STOTER et al., 2010). As Figuras 107 e 108 ilustram alguns dos 

principais produtos obtidos no projeto-piloto. 

Figura 107 – Produtos do projeto-piloto para a cidade de Roterdã – simulações meteorológicas 

 
Fonte: STOTER et al., 2010. 
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Figura 108 – Produtos do projeto-piloto para a cidade de Roterdã – planejamento de infraestrutura  

 
Fonte: STOTER et al., 2010. 

Esses produtos variaram desde integração de dados tridimensionais, comunicação e 

planejamento a fornecimento de informações. A experiência do plano-piloto115 foi utilizada 

para desenvolver o padrão de dados utilizados (3D-NL) na Holanda. 

6.3 USO DO SKETCHUP NA MODELAGEM GEOMÉTRICA URBANA 

Esse programa para modelagem, inicialmente desenvolvido pela empresa americana 

Last Software, teve sua primeira versão lançada em 2000 e, em 2006 após o lançamento 

de um plug–in para interação com Google Earth foi comprado pela Google. Atualmente é 

desenvolvido pela empresa Trimble, sendo disponibilizadas duas versões: a versão 

Sketchup Make, gratuita, e a versão Sketchup Pro 2014, ao custo de US$ 590,00. 

O programa é versátil e de fácil aprendizagem, podendo ser utilizado em diversas áreas, 

que vão desde carpintaria e design de jogos ao planejamento urbano, priorizando sempre 

a usabilidade. O programa permite a importação de dados de diversos formatos de 

arquivo, dentre eles DXF, DWG, 3DS, KMZ, TIF, JPG e PNG, como, também, a 

exportação nos formatos PDF, OBJ, FBX, VRML, MP4, WEBM, AVI e outros. Além das 

ferramentas disponíveis, o programa permite a instalação de diversos plug-ins, que 

fornecem recursos adicionais. 

De acordo com Malinverni e Tassetti (2013), o Sketchup é uma ferramenta de 

modelagem geométrica adequada à simulação urbana e de fácil utilização, possibilitando 

a criação de modelos com textura e a conversão destes para o formato CityGML. Isto é 

feito por meio do plug-in Sketchup CityGML que permite adicionar ao modelo, atributos 

                                                
115 A experiência do plano piloto está disponível no website: <www.geonovum.nl/dossiers/3D-pilot>. 

http://www.geonovum.nl/dossiers/3D-pilot
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como nome, ano da construção, uso, dentre outros. A Figura 109 apresenta o modelo 

criado no Sketchup com a adição dos atributos feita por meio deste plug–in.  

Figura 109 – Modelo do Sketchup convertido em modelo CityGML 

 
Fonte: MALINVERNI; TASSETTI, 2013. 

Já a Figura 110, apresenta um modelo no padrão CityGML desenvolvido pela empresa 

alemã GEORES, também utilizando o programa Sketchup. 

 Figura 110 – CityGML: Modelo LoD 2  

 

Fonte: Disponível em: <http://www.geores.de/geoResPlugins_en.html>. Acesso em: 10 abr. 2014 
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6.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Conforme visto neste Capítulo, os produtos obtidos a partir de levantamentos realizados 

com técnicas fotogramétricas baseadas em varredura a laser ou fotogrametria digital 

(como ortofotos), juntamente com uma planta cadastral contendo o contorno da face 

externa das paredes da edificação (footprint), feita em AutoCAD, podem ser importados 

para o Sketchup. Assim, gerados os modelos com aplicação da textura fotorrealística 

(Figura 111) e adicionadas as informações semânticas, esses podem ser exportados no 

padrão CityGML para visualização e utilização em diversas áreas. 

Figura 111 – Sketchup: aplicação de textura de imagem no modelo 

 

Fonte: Disponível em: <https://c.ymcdn.com/sites/www.gita.org/resource/collection/1FC89597-61A2-
4524-AFB0-33BD3B505B7D/Guerrero_3D_GIS_Techniques.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. 

 

Na Seção 7.7, do Capítulo 7 - Estudo de Caso, a seguir, são apresentados os 

experimentos realizados utilizando o programa Sketchup para a geração do modelo de 

um trecho do Centro Histórico de Mucugê, como, também, testados e discutidos aspectos 

como nível de detalhamento, precisão e qualidade dos produtos obtidos, não só o 

Sketchup, mas os experimentos com todos os outros programas propostos. 
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7 ESTUDO DE CASO 

A fase experimental da pesquisa consistiu na restituição das fachadas e na modelagem 

geométrica tridimensional de uma parte do Centro Histórico de Mucugê. O 

desenvolvimento deu-se por meio de testes com os programas PhotoModeler e 

Orthoware, no processamento de imagens de objetos com diferentes complexidades, 

com a finalidade de se apropriar, avaliar as potencialidades do programa Orthoware e, 

ainda, comparar com os produtos obtidos a partir da restituição utilizando o software 

PhotoModeler. Os produtos (desenhos e ortofotos) foram utilizados, posteriormente, para 

a geração dos modelos geométricos tridimensionais das edificações com nível de 

detalhamento LoD 1. 

7.1 MUNICÍPIO DE MUCUGÊ 

O Município de Mucugê está localizado na região da Chapada Diamantina, Estado da 

Bahia, distando cerca de 440116 km de Salvador (Mapa 1). A Chapada Diamantina 

compreende 33 municípios em uma área de 41.756,10 km² no centro do território baiano, 

tendo grande importância devido a sua elevada biodiversidade, acervo histórico originário 

do ciclo do ouro e do diamante (séculos XVIII e XIX) e seu patrimônio arquitetônico. 

Mapa 1 – Localização de Mucugê 

 

                                Fonte: IBGE, 2013. 

De acordo com IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Mucugê possui uma 

área territorial de 2.455,037 km², população estimada (2013) de 10.568 habitantes, 

estando grande parte da população urbana concentrada na área do centro histórico. 

                                                
116 Considerando trajeto pelas rodovias BA 245 e BR116 – Fonte: Google Maps. 
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Surgida inicialmente como Vila de Santa Isabel do Paraguaçu, passou a São João do 

Paraguaçu e, somente em 23 de agosto de 1917, pela Lei Estadual nº 1.556, recebeu a 

denominação de Mucugê, dada a proximidade do riacho Mucugê e de uma fruta típica da 

região (IBGE, 2008).  

Mucugê passou por períodos de crescimento gerados pelo ciclo do diamante, quando a 

população do município chegou a 12.000 habitantes; mas, a partir de 1871, com a 

concorrência da produção sul–africana, o garimpo entrou em declínio e a região da 

Chapada passou por diversas crises econômicas e políticas. Esse declínio levou, nos 

anos de 1930, a um grande êxodo populacional, atingindo seu pior momento no final dos 

anos 60 e início de 1970, chegando a ficar com menos de 400 habitantes. A população 

restante precisou buscar uma alternativa para sobrevivência, dedicando-se à colheita e 

ao comércio de Syngonanthis Mucugensis Guilietti (Sempre Viva), vegetação nativa 

abundante na região, chegando a comercializar em Minas Gerais e Santa Catarina, como 

também, exportar para Europa, Estados Unidos e Japão. A falta de controle na extração 

e a prática de queimadas fizeram com que a flor entrasse em risco de extinção, 

provocando o fim do comércio em 1980 e, consequentemente, culminando com nova 

crise econômica (IBAM, 2007). 

A partir das décadas de 1970 e 80, com a agricultura do café, o Município começa a 

vislumbrar uma possibilidade de recuperação e, a partir de 1990, com a consolidação da 

agricultura, a construção da rodovia BA-142 e a barragem do Apertado (alto Paraguaçu), 

a economia local começa a se reerguer. 

Já a atividade turística na Chapada Diamantina inicia seu desenvolvimento no início dos 

anos 70 com o tombamento do patrimônio histórico e arquitetônico da cidade de Lençóis. 

Após quase uma década, em 26 de setembro de 1980, Mucugê teve seu conjunto 

arquitetônico e paisagístico, incluindo o “cemitério Bizantino”117, tombados pelo IPHAN 

(IPAC, 1980, p. 257). 

Segundo o inventário do IPAC-BA (1980) e ilustrado na Figura 112, a Cidade se 

desenvolveu em “L”, tendo igrejas nas duas extremidades. Uma das partes do “L” é a 

Rua Direita do Comércio e, na interseção das duas partes do “L” estão as praças. 

 

                                                
117 O Cemitério fica situado a sudoeste da Cidade de Mucugê, implantado no sopé da Serra do Sincorá. Está 
dividido em duas partes: uma plana murada e outra, constituída por um conjunto de mausoléus sobre a 
encosta rochosa (IPAC-BA, 1980). 
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Figura 112 – Delimitação do Centro Histórico de Mucugê 

 

Fonte: adaptado de IPAC, 1980. 

Mucugê foi classificada integralmente com grau de proteção 1118 (GP1), compreendendo 

330 edificações em uma área de 25,64 ha, sendo que o cemitério local se encontra fora 

desta, às margens da BA-142. 

No inventário IPAC-BA (1980) foram cadastradas 12 edificações, consideradas 

relevantes, sendo a maioria do acervo composta por casas térreas e alguns sobrados, 

construídos em adobe ou pedra; são edificações de influência neoclássica e neogótica do 

século XVIII ao final do século XIX. Esse conjunto arquitetônico preserva as 

características construtivas e culturais da história socioeconômica da Bahia, desde a 

descoberta até o povoamento das lavras diamantinas. 

                                                
118 GP-1 indica proteção direta, ou seja, monumentos que devem ser conservados integralmente. 
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7.2 COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS 

A coleta de dados para pesquisa foi realizada em setembro de 2013 por integrantes do 

Grupo de Pesquisa em Documentação Arquitetônica do LCAD, contando com a 

participação de um professor e três estudantes do curso de Mestrado em Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Para o levantamento das fachadas dos edifícios, foram necessárias duas etapas em 

campo. A primeira etapa consistiu na aquisição de medidas, por medição direta, efetuada 

com trena de aço, de pelo menos duas dimensões registradas em croqui esquemático; 

valores esses utilizados, posteriormente, na fase de gabinete para a correção da escala 

do modelo. Num segundo momento, foi realizado o levantamento fotográfico de cada 

fachada, baseado nas orientações apresentadas na Seção 4.1.2 desta pesquisa, foco 

configurado em manual e distância focal fixa. Tomou-se o cuidado para que cada uma 

delas fosse fotografada a partir de pelo menos três ângulos (entre 45º e 90º); que o 

comprimento total da mesma estivesse visível em cada foto; que não houvesse sombras 

projetadas sobre seus elementos, e que os principais pontos da cobertura das 

edificações pudessem ser identificados (Figura 113). 

Para a tomada fotográfica foi utilizada câmera NIKON D300, cujos parâmetros estão 

descritos no Quadro 9. 

 

 

 

                                                
119 As imagens apresentadas são resultado de alterações nas fotografias originais para melhor visualização, 
sendo as fotos originais utilizadas no processo de restituição fotogramétricas. 

Figura 113 – Casa à Rua Rodrigues Lima, nº 57: captura fotográfica119 

(a) (b) (c) 

   

Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 
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Quadro 9 – Parâmetros da câmera Nikon D300 

Câmera digital Nikon D300 

Resolução 12,3 megapixeis 

Sensor CMOS de 23,6 x 14,8 mm 

Tamanho máximo da imagem 4.288 x 2.828 pixeis 

Distância focal da objetiva (1) 12 mm (equivalente a 18 mm – full frame) 

Distância focal da objetiva (2) 20 mm (equivalente a 30 mm – full frame) 

ISO 200 – 3200 

Velocidade 1/8000 – 30 s 

Fonte: Manual do usuário Nikon. 

Na fase executada em gabinete, os dados foram processados por meio dos seguintes 

passos: 

 indexação das fotografias de acordo com o trecho pertencente e identificação no 

caderno de croqui; 

 restituição das fachadas – geração das ortofotos;  

 edição das ortofotos, utilizando editor de fotografias (Corel Photo Paint), com o 

intuito de completar a informação sobre a textura dos telhados, retirar obstáculos 

indesejáveis fotografados e completar elementos da fachada como portas e 

janelas que se encontravam abertas no momento da tomada fotográfica; e 

 criação dos desenhos – vetorização. 

A seguir, serão descritos os experimentos realizados em gabinete para a geração de 

ortofotos e desenho das fachadas. 

7.3 ORTOFOTOS 

Nessa fase da pesquisa, foram testadas e comparadas duas ferramentas para restituição 

fotogramétrica para obtenção das ortofotos: o PhotoModeler e o Orthoware. 

Como objeto de estudo, foram utilizadas as edificações constantes no inventário do 

IPAC-BA (Quadro 10) e situadas no perímetro do Centro Histórico, exceto a localizada à 

Rua Direita do Comércio número 104120, além de outros conjuntos de casas (quadras) 

pertencentes ao Centro Histórico de Mucugê. 

                                                
120 Quando da realização do inventário já se encontrava em “péssimo estado de conservação” não resistindo 
à ação do tempo. 
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Quadro 10 – Fachadas restituídas por meio da fotogrametria 

 Localização 

1 Fachada principal da Igreja Santa Isabel 

2 Casa à Praça Coronel Propércio, número 87  

3 Sede da Prefeitura, à Praça Coronel Douca Medrado, número 59  

4 Casa à Rua Rodrigues Lima, número 57 – Lado direito da Prefeitura 

5 Casa à Praça Coronel Propércio, número 80 

6 Casas à Rua Direita do Comércio, números 138 e 140 

7 Casa à Praça Coronel Propércio, número 92  

8 Casa à Rua Dr. Rodrigues Lima, número 30  

9 Casa à Praça Coronel Propércio, número 88  

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Para a restituição fotogramétrica utilizando o PhotoModeler e o Orthoware foram 

seguidos os procedimentos descritos nas Seções 4.2.1 e 4.2.2, resumidos a seguir: 

 obtenção do arquivo de calibração da câmera (PhotoModeler); 

 escolha das fotografias; 

 inserção das fotografias no programa; 

 marcação das principais características da fachada nas fotografias 

(PhotoModeler); 

 orientação externa relativa – identificação dos pontos homólogos nas várias 

fotografias; 

 processamento dos dados para a geração do modelo tridimensional; 

 orientação externa absoluta – determinação da escala do modelo e sua 

orientação; e 

 exportação dos produtos – ortofoto. 

No processo de restituição, procurou-se utilizar o mínimo de fotografias possível (3 

fotografias) na geração do modelo fotorrealístico, escolhendo-se as fotos que 

apresentassem os principais pontos da fachada sempre visíveis. Isto possibilitou a 

identificação de uma quantidade pequena de pontos homólogos (até 30 pontos) e rapidez 

na geração do modelo tridimensional e exportação da ortofoto.  
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Conforme ilustrado na Figura 114, em alguns casos o uso de apenas três fotografias não 

foi suficiente em decorrência de oclusões ou da não-visualização de pontos na cobertura 

das edificações, não havendo informação suficiente que permitisse registrar as mudanças 

de inclinação do telhado. Esse problema foi resolvido com a inserção de outras fotos, 

tomadas de ângulos mais favoráveis. 

Contudo, no caso das casas situadas à Rua Direita do Comércio de números 135 e 155, 

apesar de terem sido coletas várias fotografias com ângulos entre 45º e 90º de cada uma 

das edificações, como pode ser visto na Figura 115, a cobertura fotográfica não foi 

adequada para que se pudesse ter informação sobre os telhados das edificações.  

No levantamento da Igreja de Santa Isabel, apesar de tratar-se de uma fachada plana, 

não foi possível registrá-la de forma completa a partir de uma única imagem, pois não 

era vista inteiramente em nenhuma fotografia, sendo necessário subdividi-la para que 

todas as superfícies pudessem ser cobertas; para a restituição fotogramétrica foram 

necessárias 5 fotografias. Por se tratar de um período quando a Igreja passava por 

                                                
121 As imagens apresentadas são resultado de alterações nas fotografias originais para melhor visualização, 
sendo as fotos originais utilizadas no processo de restituição fotogramétrica. 

Figura 114 – Sobrado à Praça Coronel Propércio, nº 87: captura fotográfica121 

 

Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 

Figura 115 – Casas à Rua Direita do Comércio, nº 135 e  nº 155: captura fotográfica 

 

Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 
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reformas (Figura 116), tendo uma grande quantidade de entulho, ocultando e impedindo 

a determinação dos pontos na base dos cunhais das colunas, foi necessária, também, a 

utilização da técnica de monorrestituição utilizando o programa PhotoModeler. 

 

  

 

 

 

 

 

Conforme ilustrado na Figura 117, o uso dessa técnica possibilitou a restituição da base 

dos cunhais. Posteriormente foi realizada a sobreposição das imagens (ortofoto – Figura 

117a e foto retificada – Figura 117b) em programa de edição de imagens (Corel Photo 

Paint), como forma de suprir a falta de informação. 

Quanto à textura das superfícies dos telhados, verificou-se, na visualização do modelo, 

que estas apresentavam baixa qualidade (Figura 118) e, em alguns casos, o programa 

não a reconhecia. 

Figura 116 – Igreja de Santa Isabel: fachada principal 

 

Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 

Figura 117 – Igreja de Santa Isabel: ortofoto da fachada (a); foto restituída de um dos cunhais 
(b); sobreposição das imagens a e b (c) 

(a) (b) (c) 

  

 

  
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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Pode-se verificar, conforme apresentado na Figura 119a, que em ortofotos obtidas a 

partir de fotografias capturadas (Figura 119b) com uma profundidade de campo maior 

(objetiva de 12 mm), os pontos principais da cobertura estavam visíveis, o que 

possibilitou a marcação dos pontos homólogos de interesse com maior precisão e, assim, 

a superfície do telhado foi obtida com textura sem grandes distorções. 

Assim sendo, para o caso de ruas estreiras que impossibilitem a utilização de objetiva 

com maior ângulo de visão, o ideal seria que as fachadas fossem fotografadas com o uso 

de plataformas elevatórias ou “caminhão concha”. Por se tratar de fotos tomadas em 

ângulos mais favoráveis para determinação e cálculo das coordenadas dos pontos, o 

modelo gerado teria uma melhor qualidade e precisão. 

Figura 118 – Ortofoto da fachada casa à Rua Rodrigues Lima, nº 57: PhotoModeler (a); Orthoware 
(b) 

(a) (b) 

  

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Figura 119 – Casa à Rua João Paraguassú Lima, nº 9:  Ortofoto(a); Captura fotográfica (b) 

(a) 

 
(b) 

 
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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A descrição das edificações relacionadas no Quadro 10, bem como as fotografias 

utilizadas na restituição e as ortofotos geradas podem ser encontradas no Apêndice A.  

7.3.1 Comparação das ferramentas 

O processamento nos programas PhotoModeler e Orthoware inicia-se do mesmo modo, 

com a inserção das fotografias. Para a determinação dos parametros da câmera 

(orientação interna) no PhotoModeler é necessária a realização do processo de 

calibração da mesma122. Já no Orthoware são utilizados valores obtidos por meio do 

arquivo EXIF da imagem, não sendo necessário123 realizar a calibração da câmera, mas, 

para isto, é preciso a identificação de pelo menos oito pontos em três imagens.  

A partir da orientação interna, no PhotoModeler, já é possível iniciar o processo de 

restituição com a identificação interativa dos pontos homólogos e a orientação absoluta, 

estabelecendo-se a escala (associada a dois pontos do objeto com distância conhecida) 

e a rotação a partir da seleção de dois pontos que representam os eixos x e z.  

Orthoware possui várias ferramentas para a identificação e marcação de pontos 

homólogos; em algumas, o processo é mais automatizado e exige menor interação por 

parte do operador. Ao contrário do PhotoModeler, a identificação desses pontos não deve 

ser feita utilizando características estruturais (arestas, cantos, etc.), mas levando-se em 

consideração a diferença de cores e texturas do objeto, ou com o uso de etiquetas 

codificadas, aplicadas ao objeto.  

A marcação dos pontos homólogos foi realizada pelo método interativo, escolhendo-se 

pontos onde havia diferenças entre as texturas do objeto (Figura 120). O programa 

denomina esses pontos homólogos das fotografias de Marks, e o correspondente no 

espaço tridimensional de 3DPoints com uma única identificação (ID).  

 

 

                                                
122 O PhotoModeler permite o processamento das imagens sem o uso do arquivo de calibração da câmera, 
sem o conhecimento dos parametros internos, como também a partir de valores aproximados obtidos no 
EXIF da fotografia. Mas, para projetos que exigem resultados com maior precisão recomenda-se que seja 
utilizado o arquivo de calibração. 

123 O programa não disponibiliza a ferramenta para obtenção do arquivo de calibração da câmera. 
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Figura 120 – Captura de tela Orthoware: Marcação de pontos   

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Para que o modelo seja preciso, é necessário que esses pontos (Marks) estejam 

presentes em pelos menos três imagens, o que garantirá que os 3DPoints resultantes 

tenham um ângulo de resseção, de no mínimo 10º (sendo ideal 60º).  A orientação 

absoluta foi realizada por meio da seleção de um ponto que define a origem dos eixos, e 

mais dois para a direção dos eixos x e y, respectivamente. O programa ajusta o plano XY 

e calcula a direção do eixo Z a partir da regra da mão direita. 

Depois do processo de orientação, no PhotoModeler, foram determinadas as superfícies 

que formam o modelo e aplicadas as texturas para a obtenção do modelo fotorrealístico 

do objeto. O programa permite que o operador determine de quais fotos serão tiradas as 

texturas aplicadas em cada superfície; este recurso foi utilizado escolhendo-se a 

fotografia tomada mais ortogonal à fachada, com o intuito de minimizar as distorções de 

textura nas superfícies dos telhados. 

No Orthoware, após a orientação, o programa abre uma nova janela 3DScene 

correspondente ao espaço tridimensional; nesta, as superfícies foram criadas a partir da 

opção Mesh (Figura 121). Para cada malha criada, é necessário nomeá-la. Diferente do 

PhotoModeler, o programa não oferece o recurso de escolha da foto para a aplicação da 

textura nas superfícies. 
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Figura 121 – Captura de tela Orthoware – superfícies 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Durante o processo de restituição das fotografias, tanto no PhotoModeler quanto no 

Orthoware, o que mais requisitou tempo e atenção foi a identificação de pontos de difícil 

visualização, principalmente daqueles que representavam a cumeeira dos telhados e 

pontos de beiral, muitas vezes utilizando a contagem do número de fiadas de telhas. 

Após a obtenção dos modelos com aplicação de textura, a ortofoto já pode ser exportada. 

As opções de formatos para exportação dos produtos será discutida na Seção 7.8.4.  

7.3.2 Discussões 

A partir dos experimentos, foi possível testar as funcionalidades das duas ferramentas e 

verificar a qualidade dos produtos. Para isso foram utilizadas, nos programas,  as 

mesmas fotografias e escolhidos os mesmos pontos para determinação da escala e 

rotação do modelo. 

No experimento da Igreja de Santa Isabel, foram utilizadas cinco fotografias no 

PhotoModeler124, para que se pudesse obter os pontos do frontão e, assim, gerar a 

superfície com maior precisão. No Orthoware, com as primeiras quatro imagens, foram 

geradas as superfícies, mas, para comparação de resultados, foi inserida a quinta 

imagem e exportada ortofoto sem que houvesse alteração perceptível (Figura 122). 

                                                
124 As fotografias utilizadas, e as ortofotos geradas utilizando-se as duas ferramentas podem ser vistas no 
Apêndice A desta pesquisa.  
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Figura 122 – Ortofoto Orthoware: quatro fotografias (a); cinco fotografias (b) 

(a) (b) 
  

  

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

O Orthoware possui uma ferramenta denominada Rectification Plane, que permite a 

definição de uma superfície plana, a partir da seleção de pelo menos três pontos. Como a 

fachada em questão possui pequena variação de profundidade dos principais elementos 

contidos no plano principal, essa ferramenta foi utilizada para a geração de uma foto 

retificada, visando a comparação (Figura 123) com a ortofoto produzida anteriormente, 

através de processo mais demorado de geração do modelo de superfícies. 

Figura 123 – Ortofoto produzida no Orthoware utilizando: Rectification Plane (a); superfícies (b) 

(a) (b) 

 
 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Na sobreposição da foto retificada e ortofoto (em vermelho), apresentadas na Figura 124, 

pode-se perceber as diferenças entre elas concentram-se nos pontos mais elevados da 

fachada. Assim, a imagem obtida a partir do Rectification Plane, poderia ser utilizada em 

levantamentos menos rigorosos. 
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Figura 124 –  Sobreposição da foto retificada e ortofoto (em vermelho) produzidas no Orthoware 

 
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

No estudo realizado para as casas situadas à Praça Coronel Propércio nº 91, 93 e 80, 

como também no experimento para Rua Direita do Comércio nº 135, descritos no 

Apêndice A, as ortofotos geradas no Orthoware apresentaram resultados bastante 

diferentes do PhotoModeler, no que se refere à verticalidade de alguns elementos, 

conforme apresentado na Figura 125 a seguir. 

Para se verificar se essas diferenças eram decorrentes do menor número de pontos 

utilizados, foram acrescentados mais pontos, triplicando a quantidade. A Figura 126 

apresenta a comparação das ortofotos obtidas, verificando-se que, para resultados mais 

precisos, utilizando a quantidade mínima de fotografias (três fotos), existe a necessidade 

de identificarem-se mais pontos homológos. 

Figura 125 – Ortofoto da fachada casa à Rua Direita do Comércio, nº 155: PhotoModeler (a); 
Orthoware (b) 

(a) (b) 

  
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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Figura 126 – Ortofoto Orthoware utilizando: 13 pontos homólogos (a); 39 pontos homólogos (b); 
sobreposição das ortofotos (c)  

(a) (b) 

  
(c) 

 
Fonte: Andrea Bastian, 2014 

Nesse caso, foi identificada a vantagem no uso do PhotoModeler, uma vez que 

apresentou resultados precisos utilizando-se apenas três fotografias e uma pequena 

quantidade de pontos homólogos. 

No estudo realizado para a casa situada à Rua Rodrigues Lima nº 30, o PhotoModeler 

mostrou-se mais rápido e fácil, tanto na escolha dos pontos homólogos quanto no 

fechamento das superfícies. As primeiras tentativas realizadas no Orthoware, 

apresentaram problemas na orientação das imagens, resultando em um modelo com 

distorções (Figura 127a e 127b), consequentemente, conforme observa-se na Figura 

127c, também na ortofoto obtida. 
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Figura 127 – Captura de tela Orthoware formação do modelo: tentativa 1 (a); tentativa 2 (b) ; 
Ortofoto tentativa 2 (c) 

(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014 

Assim, pode-se perceber, na utilização da ferramenta Orthoware, que a homegeneidade 

na cor e textura da fachada, sem a presença de imperfeições, foi um fator complicador na 

identificação interativa dos pontos homólogos, demandando mais tempo para a obtenção 

do modelo e exportação da ortofoto.  

Nos experimentos, em geral, a restituição utilizando o Orthoware, exigiu maior número de 

pontos homólogos identificados nas imagens, para que as ortofotos apresentassem 

melhor qualidade e, ainda assim, com distorções. 
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7.4 ORTOFOTOMOSAICOS 

Para a geração dos ortofotomosaicos foram realizados os seguintes procedimentos: 

 tratamento das ortofotos individuais das fachadas das edificações no programa 

Corel Photo Paint para completar elementos (esquadrias ou portas que se 

encontravam abertas), retirar obstáculos fotografados, minimizar efeitos de 

sombras, editar as texturas dos telhados, retirar o fundo preto das imagens e 

exportar no formato PNG (fundo transparente); 

 importação das imagens em camadas individuais; 

 junção das ortofotos; 

 agrupamento das camadas; e 

 exportação da imagem resultante no formato PNG. 

Conforme citado anteriormente, as ortofotos geradas apresentaram distorções nas 

texturas aplicadas às superfícies dos telhados. Assim, antes da junção das imagens para 

a obtenção do ortofotomosaico, as ortofotos tiveram a textura dos telhados editadas, nos 

programas Corel Draw e Corel Photo Paint, com a aplicação de uma nova textura, 

próxima da original, como se pode observar na Figura 128. 

Após o procedimento de edição realizado para todas as edificações do trecho, as 

imagens foram importadas no Corel Draw, tendo como pano de fundo as elevações 

Figura 128 – Ortofoto: original (a); editada no Corel Photo Paint (b) 

(a) (b) 

  

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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desenhadas no AutoCAD e, assim, obtido o ortofotomosaico como apresentado na Figura 

129. 

7.5 VETORIZAÇÃO  

Uma vez gerada a ortofoto, esta é inserida no AutoCAD como imagem raster (Figura 

130a), constituindo um plano de fundo sobre o qual serão traçadas as feições de 

interesse para assim, gerar o desenho (formato vector) correspondente à restituição 

(Figura 130b). 

Figura 130 – Vetorização interativa: traçado sobre a ortofoto (a); restituição (b) 

 
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Assim, utilizando-se a ortofoto editada (Figura 131a), por meio da vetorização interativa, 

foi obtido o desenho da fachada (Figura 131b) da Igreja de Santa Isabel. 

 

Figura 129 – Ortofotomosaico: Trecho Rua Dr. Rodrigues Lima 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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Os desenhos das elevações das quadras foram obtidos por meio da junção das 

vetorizações das fachadas realizadas individualmente, também em AutoCAD. A Figura 

132 apresenta o resultado desse processo executado para alguns trechos da Rua 

Figura 131 – Igreja de Santa Isabel: Ortofoto editada (a); restituição fotogramétrica (b) 
(a) 

   
(b) 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014.  
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Rodrigues Lima (centro histórico de Mucugê). Outros trechos de quadras podem ser 

vistos no Apêndice B desta pesquisa. 

 

Outra alternativa para a extração das feições em detalhes mais complexos é a 

vetorização automática. Esse processo foi realizado em alguns recortes das ortofotos 

utilizando-se, primeiramente, os programas Corel Draw, Illustrator e Inkscape por meio 

das seguintes etapas: 

 carregar a ortofoto no programa de edição de imagens (Corel Photo Paint), 

recortar a área de interesse, converter a imagem em preto-e-branco (com 

intuito de faciliar a detecção de bordas), e exportar no formato PNG; 

 importar no programa para vetorização automática e, utilizando as 

ferramentas:  

 Corel Draw  Rasteio de contorno – imagem de alta qualidade; 

Figura 132 – Elevações Rua Dr. Rodrigues Lima: Trecho 1 (a); Trecho 2 (b); Trecho 3 (c) 

(a) 

  
(b) 

  

(c) 

  

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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 Illustrator  Object – Image trace; 

 Inkscape  Path – Trace bitmap; 

obter a imagem vector; 

exportar a imagem no formato DXF; e 

 carregar o arquivo DXF no AutoCAD para a eliminação de ruídos (pontos e 

linhas indesejáveis) e transformação das splines em polilinhas. 

A partir dos testes realizados, verificou-se que o programa Inkscape apresentou os 

melhores resultados (menor quantidade de ruídos e contornos com melhor definição) 

para o casos estudados. Assim, pode-se definir um processo de trabalho, utilizando o 

Inkscape, para vetorização automática, conforme sintetizado na Figura 133. 

Figura 133 – Workflow para vetorização automática 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

O recorte da área de interesse na ortofoto é previamente tratado em um editor de 

imagens, inserido em um programa com opção de vetorização automática e, depois de 

realizado o processo, o produto é exportado para uma ferramenta de edição de desenhos 

(AutoCAD). 

A Figura 134 apresenta as etapas realizadas para o detalhe do frontão da Igreja de Santa 

Isabel executadas por meio desse processo. 
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Com o intuito de comparar os resultados, o desenho obtido por vetorização automática foi 

sobreposto ao desenho obtido por vetorização interativa (Figura 135). 

A partir dos experimentos realizados foi possível fazer uma avaliação do método, 

identificando suas potencialidades e limitações, percebendo-se que a qualidade dos 

resultados está relacionada principalmente com o contraste apresentado na imagem 

original, com a resolução da imagem e com as feições do objeto.  

A Figura 136 apresenta outros resultados combinando os processos de vetorização 

automática e vetorização interativa. 

Figura 134 – Vetorização automática: imagem raster em cores (a); imagem raster em preto-e-
branco (b); imagem vector (c); imagem vector editada em AutoCAD (d) 

(a) (b) (c) (d) 

      

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Figura 135 – Igreja de Santa Isabel - Frontão: vetorização interativa (a); vetorização 
interativa/automática (b) 

(a) (b) 

  
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 



201 
 

 
 

A vetorização automática foi utilizada para a obtenção do desenho do gradil, no primeiro 

caso (Figura 136a), e para o desenho da parte interna das esquadrias das janelas (Figura 

136b) no segundo caso. Os resultados mostraram-se satisfatórios para imagens que 

continham feições mais simples, linhas retas e definidas (Figura 136b). Para detalhes 

mais complexos e imagens com grandes quantidades de ruídos, fundos pouco 

destacados e objetos sobrepostos, foi observada necessidade de aprimoramento no 

Figura 136 – Vetorização automática/interativa Casa à Rua Rodrigues Lima: nº 131 (a); nº 159 (b) 

(a) 

  
(b) 

  

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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tratamento da imagem de forma a diminuir os ruídos evitando, assim, a identificação de 

feições que não condizem com o objeto de interesse. 

O que se pode percerber é que a solução não pode ser generalista, depedendo da ação 

do operador, para identificar os problemas de ruído (que poderiam ser confundidos com 

partes de interesse do objeto) e eliminá-los antes do processo de vetorização automática. 

O tempo utilizado no processo automatizado é bastante reduzido (questão de minutos) 

quando comparado ao interativo, compensando, assim, a combinação de ambos os 

processos para a obtenção do desenho final. Embora reduza significantemente o tempo 

de vetorização, apresenta como incoveniente não corrigir as distorções de perspectivas 

ainda presentes em detalhes da ortofoto, o que no processo interativo é feito pelo 

operador. 

7.6 CÂMERA COM OBJETIVA DE DISTÂNCIA FOCAL VARIÁVEL 

Nesse experimento foi utilizada a câmera Nikon D3200 com objetiva de distância focal 

variável AF–S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR. Para que essa câmera pudesse 

ser utilizada no programa PhotoModeler, o primeiro passo foi a calibração da câmera.  

Com esta finalidade, foram capturadas 12 fotografias utilizando a malha de calibração 

Single Sheet e a seguinte configuração: câmera com distância focal de 18 mm (limite 

inferior da objetiva), foco no infinito, os controles automatizados da câmera desligados e 

uso de tripé. 

A Figura 137 apresenta as fotos utilizadas no processo de calibração da câmera no 

PhotoModeler. 
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Figura 137 – Calibração da câmera Nikon D3200: fotografias utilizadas 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

As fotografias foram carregadas no programa, processadas e gerado o arquivo de 

calibração conforme os parâmetros apresentados na Figura 138. 

Figura 138 – Parâmetros da câmera Nikon D3200: PhotoModeler  

 

Fonte: Captura de tela PhotoModeler, 2014. 
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Conforme mostra a Figura 139, o relatório final da calibração não apresentou problemas. 

Os parâmetros obtidos na calibração: cobertura dos pontos, nas fotografias - 83%); RMS 

- 0,345; máximo residual - 1,171 pixeis atenderam aos requisitos de precisão. 

Figura 139 – Câmera Nikon D3200: relatório da calibração 

 

Fonte: Captura de tela PhotoModeler, 2014. 

A captura das fotografias em campo foi feita de modo que cada ponto do objeto ficasse 

visível em pelo menos duas imagens; os ângulos entre as fotografias estivessem entre 

45° e 90°; como, também, tomando-se o cuidado de manter as condições utilizadas na 

calibração da câmera e, ainda, verificando–se, a cada tomada fotográfica, a distância 

focal da objetiva para que todas as fotografias fossem feitas na posição 18 mm e foco no 

infinito. 

A Figura 140 apresenta as ortofotos das casas números 91, 93 e 80 à Praça Coronel 

Propércio, geradas com o programa PhotoModeler, primeiramente utilizando a câmera 

Nikon D3200 com a objetiva 18-55 mm na posição 18 mm e com a câmera Nikon D300 

(objetiva de 12 mm) com objetiva de foco fixo. Vale salientar que as fachadas foram 
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fotografadas em diferentes momentos e que o intuito dos experimentos foi testar a 

viabilidade do uso de objetivas com foco variável. 

Figura 140 – Ortofoto das fachadas casas à Praça Coronel Propércio, números 91, 93 e 80: 
câmera Nikon D3200 (a); câmera Nikon D300 (b) 

(a) (b) 

  

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Na Figura 141, são comparados os desenhos das principais características das fachadas, 

utilizando-se as ortofotos obtidas por meio das imagens capturadas com as duas 

câmeras (Nikon D3200 e Nikon D300). 

Figura 141 – Comparação entre as retificações fotogramétricas parciais: câmera Nikon D3200 e 
câmera Nikon D300 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Foram geradas outras ortofotos de fachadas e comparados os resultados das 

vetorizações interativas, quando se verificou que os resultados obtidos com as duas 

câmeras (Nikon D3200 e Nikon D300) são bastante próximos, o que viabiliza o uso para 

fins de levantamento.  



206 
 

 
 

7.7 MODELOS GEOMÉTRICOS (VOLUMETRIA) 

Para esse trabalho, o nível de detalhes (LoD) adotado para a construção dos modelos 

geométricos considerou como finalidade a representação da configuração do sítio 

histórico para uso em estudos e simulações futuras. Assim, decidiu-se, primeiramente, 

por um modelo LoD 1, apresentando as feições generalizadas dos edifícios (blocos 

volumétricos com altura real). 

A construção do modelo parcial (Figura 142) foi feita utilizando-se a base do Centro 

Histórico cedida por Humberto Santos (2014) no formato DWG (arquivo AutoCAD). Esta 

foi importada no programa Sketchup, em que os contornos externos das edificações 

foram extrudados com altura real obtida a partir da vetorização das ortofotos das 

fachadas (desenhos). 

Figura 142 – Modelo de parcial: trecho da Rua Dr. Rodrigues Lima – LoD 1 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Para a geração do modelo com nível de detalhamento LoD 2 seria necessária a aplicação 

das texturas fotorrealísticas, e a adição da inclinação dos telhados. Conforme ilustrado na 

Figura 143, embora fosse possível a utilização das texturas, a falta de dados para a 

obtenção do modelo geométrico completo das coberturas impossibilitou que se pudesse 

apresentar o nível de detalhamento 2. 
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Figura 143 – Modelo parcial: Trecho da Rua Dr. Rodrigues Lima  

 

    Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Uma maneira de solucionar o problema seria a extrusão dos contornos dos telhados 

obtidos a partir da vetorização interativa (AutoCAD), utilizando imagens de satélite125, 

tendo como resultado a volumetria da edificação para posterior aplicação das texturas 

(Sketchup). Esse processo torna-se complicado uma vez que a resolução das imagens é 

baixa, dificultando a identificação dos limites das coberturas e alterações na inclinação. 

As Figura 144 e 145 apresentam o modelo resultante obtido a partir desse processo. 

Figura 144 – Modelo parcial com aplicação de textura: trecho da Rua Dr. Rodrigues Lima  

  
                   Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

 

                                                
125 As imagens de satélite (satélite WorldView-1, com resolução espacial de 50 cm, datada de 6 de junho de 
2010) foram cedidas por Humberto Santos (2014) para esta pesquisa. 
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Figura 145 – Modelo parcial com aplicação de textura: trecho da Rua Dr. Rodrigues Lima 
aproximação 

  

  Fonte: Andrea Bastian, 2014.  

O processo mostrou problemas devido à complexidade das estruturas dos telhados e às 

oclusões causadas pela vegetação. A resolução das imagens, como visto na Figura 144, 

impossibilita a identificação correta da inclinação da cobertura, e, no caso de texturas de 

telhados semelhantes, dificulta a determinação dos limites das edificações, tornando a 

identificação do contorno das mesmas lenta e pouco precisa. 

7.8 AVALIAÇÃO DAS FERRAMENTAS 

Para a comparação dos dois programas, PhotoModeler Scanner e Orthoware, foram 

definidos alguns dos pontos a partir de suas características gerais mais importantes, de 

maneira que se englobassem os principais aspectos do processo envolvido, traçando um 

paralelo entre os recursos, semelhanças e diferenças entre cada uma das ferramentas. 

 Interface homem–máquina: foi analisada a usabilidade126 das duas ferramentas. 

 Calibração da câmera: verificação das possibilidades apresentadas em cada 

programa e comparação dos parâmetros obtidos. 

                                                
126 Segundo a norma NBR ISO/IEC 9126-1 (Engenharia de Software - Qualidade de Produto Parte 1: Modelo 
de qualidade), a usabilidade é a capacidade do produto de software de ser compreendido, aprendido, 
operado e ser atraente ao usuário, quando usado sob condições especificadas. 
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 Número de etapas do processo: enumeradas todas as etapas requeridas para a 

geração de ortofotos. 

 Produtos: descrição dos produtos e formatos de dados possíveis para exportação 

dos mesmos. 

 Qualidade e precisão dos resultados: analisada por meio da comparação das 

ortofotos. 

7.8.1 Interface homem-máquina 

A interface gráfica é essencial para comunicação entre operador e máquina, tornando 

mais fácil o aprendizado e a utilização do sistema, influenciando a produtividade. A NBR 

ISO/IEC 9126–1 (Engenharia de Software – Qualidade de Produto Parte 1: Modelo de 

qualidade) categoriza os atributos de qualidade de software em seis características: 

 funcionalidade: capacidade do produto de software de prover funções que 

atendam às necessidades explícitas e implícitas, quando utilizado sob condições 

especificadas; 

 confiabilidade: capacidade do produto de software de manter um nível de 

desempenho especificado, quando usado em condições especificadas; 

 usabilidade: capacidade do produto de software de ser compreendido, aprendido, 

operado e atraente ao usuário, quando usado sob condições especificadas; 

 eficiência: capacidade do produto de software de apresentar desempenho 

apropriado, relativo à quantidade de recursos usados, sob condições 

especificadas; 

 manutenibilidade: capacidade do produto de software de ser modificado. As 

modificações podem incluir correções, melhorias ou adaptações do software 

devido a mudanças no ambiente e nos seus requisitos ou especificações 

funcionais; e 

 portabilidade: capacidade do produto de software de ser transferido de um 

ambiente para outro (organizacional, de hardware ou de software). 

Essas características são, por sua vez, desdobradas em subcaracterísticas e, a cada 

uma delas, é atribuída uma definição que influencia a qualidade do software, sendo sua 
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capacidade determinada por um conjunto de atributos internos que podem ser medidos 

para cada característica e subcaracterística. 

O Quadro 11 apresenta a comparação entre as principais características dos dois 

programas. 

Quadro 11 – Comparação de requisitos de hardware e interface gráfica 

 PhotoModeler Scanner 2012 Orthoware 
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Processador 
Processador – Pentiun 800 
Mhz, 

 Processador – Core 2Duo or 

Athlon X2 

Memória RAM 512 Mb 

4 Gb ou mais para sistemas 64 
bits, 
3 Gb ou mais para sistemas 32 
bits 

Resolução do 

monitor 
1024 x 768 com 24 bits de 
profundidade de cor. 

1920 x 1200 com 32 bits de 
profundidade de cor. 

Sistema 

operacional 

Windows 8, Windows 7 (32 
bits e 64 bits), Vista (32 bits e 
64 bits) ou Windows XP (32 
bits). 

Windows XP SP3, Windows Vista 
SP2 ou Windows 7 (32 or 64 bits), 
 

A
p

re
e
n

s
ib

il
id

a
d

e
1

2
8
 Documentação 

disponível 

Arquivo de ajuda listado em 
tópicos, 
Vídeos e tutorias online 
(necessário acesso à internet). 

Manual do usuário no formato 
PDF (necessário acesso à 
internet), 
Lista de teclas de atalho. 

O
p

e
ra

c
io

n
a
li
d

a
d

e
1

2
9
 

Possui funções 

desfazer e refazer 

(Undo e Redo) 

Somente Undo – disponível no 

menu Edit, ícone (  ) e 
atalho CTRL+Z. 

As duas funções – disponíveis no 

menu, ícones ( ) e atalhos 
CTRL+Z e CTRL+Y. 

Usa convenções 

utilizadas nas 

principais 

plataformas 

computacionais 

Menus principais e ícones Menus principais e ícones 

Flexibilidade e 

eficiência de uso 

Permite que usuários 
avançados utilizem teclas de 
atalho. 

Permite que usuários avançados 
utilizem teclas de atalho. 
Na janela de visualização de fotos 
permite que estas sejam 
posicionadas de acordo com a 
estação no momento da captura. 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

 

                                                
127 Fonte: <www.photomodeler.com/kb/entry/21/> e <www.orthoware.es/eng/orthoware.asp>. Acesso em: jul. 
2014. 

128 Capacidade do produto de software de facilitar o seu aprendizado e sua aplicação (NBR ISO/IEC 9126-1). 

129 Capacidade do produto de software de facilitar a sua operação e controle (NBR ISO/IEC 9126-1). 
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Uma das grandes dificuldades encontradas no processo de aprendizado para o uso do 

programa Orthoware foi a falta de informações no manual do usuário e a pouca 

disponibilidade de tutoriais que ajudassem a suprir essa deficiência. No caso do 

PhotoModeler, o desenvolvedor disponibiliza em seu website vários vídeos de 

treinamento que possibilitam um melhor entendimento da ferramenta. 

7.8.2 Calibração da câmera  

Em relação à calibração da câmera existem significativas diferenças entre os processos 

utilizados nos dois programas. O PhotoModeler permite que se faça a restituição do 

modelo com uma câmera de calibração desconhecida. O programa realiza a calibração 

inversa a partir de: pontos de controle tomados em campo; por meio de formas (shapes); 

a partir da determinação de 3 ou mais arestas paralelas/perpendiculares nas fotografias; 

ou por aproximação. No entanto, para que se possa gerar um modelo mais preciso existe 

a necessidade de utilizar o arquivo de calibração da câmera. 

No programa Orthoware, a calibração é feita a partir da identificação ao menos de oito 

pontos homólogos e respectiva correspondência em no mínimo três fotografias. A 

qualidade da calibração dependerá da quantidade e da correta identificação dos pontos 

homólogos.  

Ainda, no Orthoware existem duas possibilidades de calibração: por meio da opção 

Single Camera Calibration utilizada quando todas as fotografias foram capturadas com 

objetiva de distância focal fixa; e Multiple Camera Calibration quando a captura 

fotográfica foi realizada com variação da distância focal, o que permite a utilização da 

função “autofoco” da câmera.   

A Figura 146 apresenta os parâmetros de orientação interna para a mesma câmera 

(Nikon D300 objetiva de 12 mm) obtidos com os dois programas.  
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Figura 146 – Parâmetros de Orientação Interna: Orthoware (a); PhotoModeler (b) 

(a) (b) 

  

         Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Comparando-se os parâmetros encontrados nos dois programas, verifica-se que as 

maiores diferenças estão nas variáveis referentes às distorções da lente. 

7.8.3 Etapas do processo de restituição fotogramétrica 

As etapas de trabalho em cada uma das ferramentas (PhotoModeler e Orthoware) estão 

listadas conforme o Quadro 12. 

Quadro 12 – Comparação PhotoModeler e Orthoware 

 PhotoModeler Orthoware 

1 – Determinar os parâmetros de orientação interna 

da câmera (calibração) 
sim não 

2 – Carregar as imagens  sim sim 

3 – Traçar as características de interesse do objeto, 

sobre as imagens, utilizando-se ferramentas de 

desenho  

sim não 

4 – Identificar dos pontos homólogos nas imagens –

Orientação externa  
sim sim 

5 – Criar as superfícies e aplicar as texturas  sim sim 

6 – Processamento manual para gerar o modelo 

geométrico tridimensional 
sim não 

7 – Orientar o modelo (orientação absoluta) sim sim 

8 – Exportar dos produtos sim sim 

Fonte: Andrea Bastian, 2014.   

Os dois programas possuem ferramentas automatizadas para o reconhecimento de 

feições. No Orthoware pode ser feita a identificação automática de pontos por meio das 

ferramentas Image Features – Find Features e Pair Features sem que antes as imagens 

sejam orientadas. Já no PhotoModeler, o processo automatizado, é realizado por meio da 
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ferramenta Automated Project (baseada em alvos codificados ou na detecção automática 

de feições), mas requer que a câmera seja calibrada. Vale observar que o uso dessas 

ferramentas exige o processo de captura fotográfica, conforme descrito na Seção 3.4 

desta pesquisa.  

Na geração do modelo geométrico, utilizando-se o PhotoModeler, após traçadas as 

feições sobre a fotografia e a identificação dos pontos homólogos, é possível criar as 

superfícies (Figura 147a). No Orthoware este procedimento se mostrou mais trabalhoso 

uma vez que, após a identificação dos pontos homólogos nas fotografias, para que se 

possam gerar as superfícies, é necessária a seleção dos pontos na janela 3DScene, ou 

seja, no modelo geométrico (Figura 147b).  

Figura 147 – Geração de superfícies: PhotoModeler (a); Orthoware (b) 

(a) 

 

(b) 

 

                                                  Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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A exportação da ortofoto é feita de maneira mais direta no PhotoModeler, sem 

necessidade de muita interação com o usuário; no Orthoware torna-se necessária a 

definição de alguns parâmetros como: as primitivas geométricas, a escala, a resolução, e 

as fotografias utilizadas na exportação do produto desejado. 

7.8.4 Exportação de dados 

Outro aspecto importante a ser considerado refere-se aos formatos de exportação de 

dados. A interoperabilidade é necessária para que os dados gerados em um programa 

possam ser utilizados em outros sistemas. O PhotoModeler exporta seus modelos nos 

formatos DXF, 3DS, WRL, OBJ, TXT, IGS, 3DM, STL, MA, KML, KMS, MS, CSV, LAS, e 

FBX, e as ortofotos nos formatos JPG, JPEG, TIF, BMP, PCX, TGA, PNG, PCT, PSD, 

IFF, CAL, SGI, RGB. 

A partir dos testes realizados com a exportação das ortofotos nos formatos JPEG, BMP, 

PNG pode-se verificar, conforme apresentado na Figura 148, que, em casos quando a 

textura do telhado apresentava problema, nos formatos BMP e PNG o defeito ficou 

agravado.  

Conforme observado na Figura 149, para o caso em que a ortofoto gerada apresentou a 

textura do telhado com pequenas distorções, a exportação nos formatos BMP e PNG não 

apresentou diferenças.  

Figura 148 – Ortofoto exportada nos formatos – JPEG (a); BMP (b); PNG (c). 

(a) (b) (c) 

   

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Figura 149 – Ortofoto exportada nos formatos – JPEG (a); BMP (b); PNG (c). 

(a) (b) (c) 

   

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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O Quadro 13 apresenta os diferentes formatos e tamanhos de arquivos para as imagens 

das Figuras 148 e 149. Pode-se observar que para trabalhos em que é necessário o 

envio de arquivos utilizando internet o formato BMP não seria indicado, pois gera 

arquivos maiores. 

Quadro 13 – Formatos para exportação de ortofoto PhotoModeler e tamanhos dos arquivos 

 JPEG BMP PNG 

Figura 137 1,25 MB 33,2 MB 7,16 MB 

Figura 138 1,11 MB 24,5 MB 5,87 MB 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

As vantagens na utilização do formato PNG são: ser suportado por navegadores web 

mais recentes, a compactação sem perdas de alto nível e a transparência do fundo da 

imagem, o que facilitaria o processo de junção das imagens na obtenção de 

ortofotomosaicos, pois exclui a etapa de retirada do fundo, conforme descrito na Seção 

7.4. Mas, nos experimentos realizados no PhotoModeler, a ortofoto exportada, utilizando-

se o formato PNG, manteve o fundo na cor preta, não apresentando transparência. 

Para o programa Orthoware, as opções de exportação são bastante limitadas, estando 

diponíveis os formatos OBJ, DXF para o modelo, e o formato BMP para as ortofotos. 

7.9 PACOTE SPHERA 

A terceira ferramenta utilizada para restituição fotogramétrica foi o pacote Sphera. Por se 

tratar de um programa que utiliza panoramas, os testes realizados estão sendo 

apresentados separadamente do PhotoModeler e Orthoware. Para este estudo, foi 

utilizada a fachada da Igreja de São Domingos, localizada no Pelourinho (Salvador – BA). 

Para a restituição da fachada, foram adotados os seguintes procedimentos: 

 tomada fotográfica – foi realizada com a câmera Canon EOS 60D, com resolução 

de 18 megapixeis, objetiva com distância focal 28 mm, em um tripé com cabeça 

esférica de modo que o centro de projeções permanecesse fixo durante toda a 

fase de tomada e que todo o objeto fosse registrado. Para o estudo em questão, 

foram capturadas 144 fotografias a partir de 7 pontos de vista diferentes (Figura 

150); 
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Figura 150 – Fotogrametria esférica: posicionamento das estações fotográficas 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

 criação dos panoramas – as fotografias foram inseridas no software de costura 

PtGui e gerados os panoramas com uma sobreposição média de 30% (Figura 

151).  

Figura 151 – Fotogrametria esférica: imagens panorâmicas130 

 

Fonte: Gabriele Fangi, 2013. 

                                                
130 A captura fotográfica e a geração dos panoramas foram executadas pelo Prof. Gabriele Fangi (2013) e 
cedidas a esta pesquisa. 
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Como o programa PointsRecord permite imagens com resolução de até 10.000 x 

10.000 pixeis, as imagens devem ser obtidas com um fator de corte para que se 

enquadrem dentro deste limite. Os valores dos cortes foram registrados no 

formato LAR; 

 uso do PointsRecord – os panoramas foram inseridos no programa, marcados os 

pontos relativos às estações fotográficas e algumas feições de interesse nas sete 

imagens (Figura 152). A partir desse ponto, o programa gerou dois arquivos: um 

no formato TXT, com as coordenadas dos pontos das imagens, e outro, no LN, 

com as linhas que conectam esses pontos; 

Figura 152 – Fotogrametria esférica: captura de tela do PointsRecord 

 

      Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

 uso do Sphera – a partir da formação do modelo a cada dois panoramas, esse 

módulo executou o ajuste dos feixes perspectivos. O processo fornece o modelo 

geométrico em um arquivo DXF, além de OUT com o relatório do ajuste e ORI 

com os parâmetros de orientação dos panoramas; 

 restituição – a restituição do modelo foi realizada por partes, através do módulo 

PANO. Primeiramente foi utilizado o PointsRecords (Figura 153), marcados os 

pontos homólogos em pelo menos três imagens, executado o PANO e assim 

gerado um outro arquivo DXF para inserção, como bloco, no primeiro modelo 

obtido. Esse processo foi realizado várias vezes até que as principais feições 

completassem o modelo da fachada; e  
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Figura 153 – Fotogrametria esférica: captura de tela PointsRecord 

 
 Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

 monorrestituição – para a restituição de detalhes pertencentes a um único plano, 

primeiramente, no PointsRecord, criou-se um novo arquivo em que foram 

identificados os principais pontos do plano que continham o objeto de interesse 

(Figura 154), em pelo menos três panoramas, e executada a retificação (módulo 

Pano). A segunda etapa consistiu na criação de um segundo arquivo 

(PointsRecord) onde foi escolhido o panorama mais ortogonal e traçadas, sobre 

este, as feições de interesse (Figura 155). A partir dos dados fornecidos nesse 

processo, a ferramenta Panoplan gera um arquivo DXF com modelo de restituição 

do objeto. Esse procedimento foi repetido para algumas feições da fachada. 

Figura 154 – Fotogrametria esférica - monorrestituição: criação do plano de referência 

 
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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Figura 155 – Fotogrametria esférica - monorrestituição: marcação das feições de interesse 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

 

A Figura 156 apresenta o desenho de restituição da fachada de Igreja de São Domingos, 

obtido a partir do processo descrito. 

Figura 156 – Desenho da restituição (parcial) da fachada principal da Igreja de São Domingos 

 
  Fonte: Andrea Bastian, 2015. 
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Para este desenho parcial, foram gerados 92 arquivos DXF e inseridos os blocos no 

modelo inicial. 

Outro estudo foi realizado, utilizando-se um trecho da Rua Direita do Comércio (Centro 

Histórico de Mucugê). As etapas de trabalho seguiram os mesmos procedimentos 

descritos para a restituição da fachada da Igreja de São Domingos. 

Neste caso, foram utilizados quatro panoramas das fachadas principais, abrangendo 

quatro edificações, sendo um posicionado ortogonal (Figura 157) e outros três laterais. 

Figura 157 – Panorama esférico: trecho da Rua Direita do Comércio131 

 

Fonte: Gabriele Fangi, 2014. 

A Figura 158 apresenta o desenho de restituição das fachadas principais, realizado a 

partir da reconstrução da geometria tridimensional, baseada nos quatro panoramas 

construídos. 

Figura 158 – Desenho de restituição: Rua Direita do Comércio trecho A  

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

                                                
131 A captura fotográfica e a geração dos panoramas foram executadas por FANGI (2014) e cedidas a esta 
pesquisa. 
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Por se tratar de fachadas planas e com poucos detalhes, a restituição foi um processo 

rápido.  

Figura 159 – Desenho de restituição: Rua Direita do Comércio trecho D 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Como pode ser observado nos desenhos de restituição (Figuras 158 e 159), em algumas 

das edificações não foi possível a localização de pontos da cobertura, apresentando-se a 

mesma dificuldade encontrada nos estudos realizados com o PhotoModeler e Orthoware, 

reforçando-se assim, a necessidade de fotos tomadas em ângulos mais favoráveis. 

7.10 DISCUSSÃO SOBRE AS TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO ESTUDADAS 

Como já citado anteriormente, a escolha do método a ser utilizado dependerá de diversos 

fatores como a geometria e as dimensões do objeto, sua localização, a precisão e tipo de 

produtos requeridos no levantamento, como também, disponibilidade de recursos e 

prazos. 

A seguir é apresentado um quadro comparativo final (Quadro 14), sintetizando os 

produtos gerados e indicações de uso, para diferentes técnicas apresentadas, visando 

dar subsídios à escolha do método mais adequado à situações específicas de 

levantamento. 
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Quadro 14 – Quadro comparativo entre as técnicas de levantamento 

Técnica de levantamento Característica do levantamento 

Medição direta - Levantamento de objetos de formas simples com 
poucos detalhes; 
- Registro de objetos com materiais transparentes 
ou refletivos; 
- Uso de equipamentos de baixo custo; 
- Necessidade de contato direto com o objeto; 
- Produtos desejados: desenhos. 

Fotogrametria digital baseada em uma única foto 
- Monorrestituição 

- Levantamento de objetos com formas planas, 
arestas paralelas e perpendiculares entre si; 
- Registro de objetos com materiais transparentes 
ou refletivos; 
- Uso de equipamentos de baixo custo; 
- Produtos desejados: desenhos, fotos retificadas 
e modelos geométricos (parciais); 
- Processo mais simples e rápido, mas com 
limitação na precisão dos resultados. 
- Software: PhotoModeler e Orthoware; 

Fotogrametria digital baseada em fotos 
convergentes 

- Levantamento de objetos de formas geométicas 
bem definas e com grande quantidade de 
detalhes, de média e alta complexidade; 
- Registro de objetos com materiais transparentes 
ou refletivos; 
- Uso de equipamentos de baixo custo; 
- Produtos desejados: modelos de superfícies 
(texturizados ou não), ortofotos, desenhos, e etc; 
- Software – PhotoModeler Scanner e Orthoware. 

Fotogrametria digital esférica - Levantamento de objetos de formas geométicas 
bem definas e com grande quantidade de 
detalhes, de média e alta complexidade; 
- Registro de objetos com materiais transparentes 
ou refletivos; 
- Uso reduzido de imagens para restituição 
fotogramétrica; 
- Uso de equipamentos de baixo custo; 
- Produtos desejados: modelos wireframe, 
desenhos e panoramas; 
- Software – Pacote Sphera. 

Fonte: Andrea Bastian, 2015.  

Assim, para o levantamento de objetos de pequenas dimensões, ou até mesmo detalhes, 

a técnica de medição direta torna-se mais interessante, uma vez que utiliza 

equipamentos de baixo custo e permite o contato direto do levantador com o 

objeto/edificação. Já a monorrestituição possui a vantagem de utilizar uma única 

fotografia, mas deve ser empregada em casos onde a precisão do levantamento não é 

fator decisivo. A fotogrametria esférica, quando compara à fotogrametria a partir de fotos 

convergentes, utiliza um número menor de fotografias além do aumento da resolução das 

imagens (panoramas) mas, para a obteção de modelos geométricos de superfíce 

necessitará de pós-processamento em programas esfecíficos para modelagem e, 

consequentemente, maior tempo na obtenção do produto final. 
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7.11 ANÁLISE DE CUSTO 

Considerando o valor dos recursos utilizados, primeiramente, em relação ao programa de 

restituição fotogramétrica, o Orthoware demonstrou nos experimentos realizados, ser 

uma alternativa de custo mais baixo na obtenção das ortofotos e modelos no que se 

refere ao custo de aquisição do programa, mas, conforme descrito anteriormente, o 

processo de restituição necessitou de uma maior quantidade de pontos homólogos e, 

consequentemente, mais tempo para a geração da ortofoto.  

Para o pacote Sphera, o objetivo do estudo não se referia ao custo uma vez que a 

técnica está consolidada como sendo de baixo custo, mas no que se refere ao tempo de 

processamento das imagens, os experimentos realizados mostraram-se mais demorados 

e complexos, envolvendo várias etapas para que se pudesse obter o modelo geométrico 

wireframe da edificação, lembrando que não está sendo considerado o processo de 

obtenção dos panoramas. 

No que tange à estimativa de custo dos equipamentos para captura fotográfica 

(câmeras), foram levantados, em fontes da internet, os valores de algumas câmeras com 

sensor full frame e com sensor APS-C fabricadas pela Nikon (Quadro 15). 

Quadro 15 – Câmeras digitais Single Lens Reflex – custo de aquisição132 

 
Câmera 

Custo de aquisição 
(Dólares americanos/USD) 

1. 
Nikon D3200 24.2 Mpixeis 
Objetiva de distância focal variável (18 - 55 mm). 

    603,30 

2. 
Nikon D3300 24.2 Mpixeis 
Objetiva de distância focal variável (18 - 55 mm). 

    733,72 

3. 
Nikon D5200 24.1 Mpixeis Objetiva de distância focal variável 
VR (18 – 55 mm). 

    767,26 

4. 
Nikon D7100 24.1 Mpixeis 
Objetiva de distância focal variável (18 – 105 mm). 

1.490,17 

5. 
Nikon D300S 12.3 Mpixeis Objetiva de distância focal variável 
VR II (18 – 105 mm). 

2.598,32 

6. 
Nikon D610 Full Frame 24.3 Mpixeis 
Objetiva de distância focal variável (24 – 85 mm). 

2.804,68 

7. Nikon D800E Full Frame 36.3 Mpixeis (somente corpo) 3.644,00 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

As vantagens na utilização de câmeras com formato de sensor full frame estão na 

objetiva que produz sua distância focal “real” sem necessidade de aplicar um fator de 

corte, alto desempenho de ISO, maior resolução decorrente da área maior do sensor. 

                                                
132 Valor obtido considerando cotação do dólar R$ 2,76 (Banco Central do Brasil). Website 
http://www.shopdascameras.com.br/. Acesso em: 16 dez. 2014. 
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Como desvantagens, podem-se citar: maior dificuldade em obter profundidade de campo 

suficiente para fotos que exijam isso; necessidade de objetivas de melhor qualidade; e 

exigência de cartões de maior memória e mais desempenho do computador utilizado 

para manipulação das imagens. Além dos fatores descritos, são mais caras que as 

câmeras com sensor APS-C (chegando a custar o dobro) apesar de alguns modelos 

apresentarem recursos similares e necessitarem de maior apuro técnico do operador 

(NIKON, 2014).  

O custo de uma objetiva está relacionado a fatores como qualidade da lente (materiais 

utilizados na sua montagem), combinação de distância focal e abertura máxima. 

Geralmente, as objetivas de distância focal fixa apresentam um custo mais elevado em 

comparação as objetivas de distância focal variável. No Quadro 16 são apresentados os 

valores comparativos para objetivas Nikon. 

Quadro 16 – Objetivas Nikon – valores comparativos133 

 
Objetiva 

Custo de aquisição 
(Dólares americanos/USD) 

1. Objetiva de distância focal variável (18 - 55 mm).    216,71 

2. Objetiva de distância focal fixa 14 mm. 2.713,00 

3. Objetiva de distância focal fixa 20 mm.    904,09 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Os experimentos realizados, nesta pesquisa, com a câmera Nikon D3200, apresentaram 

resultados promissores, mostrando a viabilidade na utilização de câmeras de custo mais 

baixo para aplicações em fotogrametria. 

Com o intuito de comparar o custo para o levantamento de formas arquitetônicas 

considerando a utilização do sistema de varredura a laser, fotogrametria digital e 

fotogrametria esférica foram levantados os valores dos equipamentos, software e 

hardware necessários ao processo. Assim, para a fotogrametria digital terreste e 

fotogrametria esférica foi considerada o modelo de câmera (ou similar) e programa de 

restituição fotogramétrica utilizados na pesquisa. No caso da verredura a laser, o 

equipamento considerado foi o scanner de diferença de fase, Focus3D X-330 da empresa 

FARO.  

                                                
133 Valores levantados considerando cotação do dólar R$ 2,76 (Banco Central do Brasil). Website 
http://www.nikon.com.br/index.page. Acesso em: 16 dez. 2014. 
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No quesito investimento o levantamento utilizando laser scanner resultou em um valor, 

aproximadamente, três vezes maior quando comparado à fotogrametria digital e, quatro 

vezes maior quando comparado à fotogrametria esférica. No que tange a vida útil, foi 

considerado o tempo médio para obsolecência do equipamento e não os valores 

utilizados para efeito fiscal.  

Para o cálculo do custo por hora foram consideradas estimativas de horas de uso do 

equipamento. Assim sendo, constatou-se que esse custo para um levantamento a laser é 

duas vezes maior do que utilizando a fotogrametria digital e, ainda, três vezes maior do 

que por meio da fotogrametria esférica. A planilha comparativa entre três técnicas de 

levantamento pode ser vista no Apêndice D desta pesquisa. 

Vale ressaltar que, não foram contabilizados os custos relativos manutenção, calibração 

e seguro do laser scanner e seguro no caso das câmeras, bem como, equipamentos 

auxiliares (andaimes, gruas, plataformas elevatórias, etc.) necessários a depender da 

edificação a ser levantada. 

Embora não contabilizado na composição do custo, a mão-de-obra é um insumo a ser 

condiserado. Portanto, é importante ter em mente que, no caso da fotogrametria esférica, 

é necessário uma maior qualificação profissional do operador para que se possa 

trabalhar com o pacote Sphera, na medida em que requer conhecimentos mais 

avançados sobre fotogrametria o que não acontece quando se trata das ferramentas 

PhotoModeler e Orthoware. 

Outro fator a ser considerado refere-se as horas trabalhadas utilizando-se cada uma das 

ferramentas. Como já discutido anteriormente, nos experimentos, em geral, a restituição 

utilizando o Orthoware, demandou mais tempo quando comparada ao PhotoModeler. No 

caso do pacote Sphera, como é necessária a utilização dos três módulos que compõe o 

pacote, bem como a manipulação de vários arquivos, o tempo para a obtenção dos 

produtos finais é ainda maior. 

Assim, embora a fotogrametria esféria, seja uma técnica que apresenta baixo custo dos 

equipamentos, sua utilização requer mão-de-obra mais qualificada e demanda maior 

tempo para a geração dos produtos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É indiscutível a importância do levantamento cadastral como uma forma de 

documentação do patrimônio edificado, gerando um produto gráfico de qualidade que 

poderá servir de suporte em ações de conservação, restauro, planejamento urbano, entre 

outras; torna-se, também, uma forma de preservação da memória em casos em que o 

bem possa sofrer algum dano, ou até vir a ser destruído. 

Nesta pesquisa foram abordados os principais inventários já realizados no Brasil, bem 

como exemplificada a documentação produzida, em que a informação disponibilizada se 

mostrou resumida e pouco detalhada. Dado o volume de bens já tomados e considerados 

de interesse histórico (21.042 de acordo com IPHAN (2007)), faz-se necessário o uso de 

técnicas de levantamento que permitam agilidade no processo, custo acessível e 

forneçam produtos passíveis de serem utilizados, não só como forma de registro e 

arquivo histórico, mas também para trabalhos subsequentes de revitalização, 

conservação, restauração, pesquisa, análise de dados etc. 

Com esse objetivo, foram discutidas as técnicas mais recentes de levantamento métrico 

de edificações baseadas em imagens, com ênfase na fotogrametria digital terrestre, seus 

fundamentos e os principais produtos fotogramétricos. 

Apresentou-se uma ampla gama de programas utilizados para restituição fotogramétrica, 

e seu custo de aquisição. Os vários estudos de casos permitiram testar e avaliar as 

ferramentas apontando diversos aspectos. Assim, pode-se perceber que: 

 as operações de calibração da câmera devem ser realizadas com rigor para que 

os resultados sejam precisos; para isso, é necessária uma boa cobertura dos 

pontos da malha nas fotografias, ausência de sombras ou de brilho para que os 

parâmetros obtidos na calibração da câmera fiquem dentro dos limites 

admissíveis; 

 as tomadas fotográficas devem ser realizadas de modo a cobrir toda extensão do 

objeto e os principais pontos, devem estar visíveis em pelo menos três imagens 

para que o processo de restituição possa ser realizado, utilizando a menor 

quantidade de imagens possível. Essas, também, têm influência direta na 

qualidade dos resultados, devendo-se considerar o uso de plataformas elevatórias 

para a coleta de imagens que permitam a visualização completa do objeto, 
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principalmente da cobertura. Em fachadas onde existem adornos e detalhes, o 

registro individual por meio de fotografias capturadas próximas ao objeto e com 

pequenas aberturas do diafragma, produz imagens de melhor qualidade 

facilitando, assim, o processo de vetorização. Para o caso de criação de 

ortofotomosaicos, o registro do conjunto de fachadas da quadra, a partir da 

esquina, permitirá uma identificação mais rápida da sequência das edificações; 

 nas ferramentas PhotoModeler e Orthoware, utilizadas para a restituição de 

fachadas e geração de ortofotos, o processamento interativo requer que o 

operador escolha com cuidado o posicionamento e marcação dos pontos 

homólogos, para que se possa obter o melhor resultado no menor tempo possível;  

 nos casos em que não é possível a visualização de parte do objeto em pelo 

menos duas imagens, para que o desenho de restituição não fique sem a 

informação, pode-se utilizar a fotografia tomada mais próxima ao eixo ortogonal 

do plano do objeto e adotar o processo de monorrestituição da parte. 

Posteriormente, realizar a sobreposição da foto retificada (parte) com a ortofoto do 

objeto em programa de edição de imagens; 

 nos experimentos realizados, as texturas das coberturas das edificações, obtidas 

nas ortofotos, não tiveram qualidade satisfatória, mesmo com a seleção da 

fotografia tomada mais próxima à normal da superfície. Essas foram editadas em 

programa específico para posterior aplicação nas ortofotos; e  

 conforme já discutido, nos experimentos realizados com o Orthoware, houve a 

necessidade de identificar uma maior quantidade de pontos homólogos nas 

imagens, para que as ortofotos fossem geradas com qualidade. Em fachadas 

onde a textura e cor eram homogênas o processo de escolha dos pontos, 

orientação e geração do modelo se mostrou mais trabalhoso. 

Um outro ponto observado na pesquisa, foi a viabilidade no uso de câmeras DSLR, com 

objetiva de distância focal variável. A obtenção do arquivo de calibração e a geração de 

ortofotos comprovaram a possibilidade de uso em levantamentos, o que representa uma 

opção de menor custo de equipamento (câmare e objetiva). 

As ortofotos serviram como base para a obtenção de desenhos das fachadas, por meio 

de técnicas de vetorização interativa de imagem, e de processos automáticos para 

extração de feições, com nível de detalhamento elevado. Esse produto (ortofoto) também 
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foi utilizado no fornecimento de dados (altura real das edificações) para a geração de 

modelos geométricos tridimensionais. 

Quanto à fotogrametria esférica, os levantamentos aqui apresentados tinham como 

objetivo apropriar-se da ferramenta e explorá-la, estudando suas possibilidades. 

Verificou-se que existe maior facilidade na captura dos detalhes das edificações, uma vez 

que os panoramas apresentam resolução bastante alta, embora o processo de restituição 

não aconteça de forma mais ágil. Em que pese a obtenção de modelos wireframe, outro 

ponto importante é a obtenção de arquivos no formato DXF, facilitando-se o processo de 

desenho, além de fornecer como subprodutos os próprios panoramas, que registram com 

precisão a edificação e podem ser utilizados em outras aplicações.  

Como potencialidade da fotogrametria esférica, destaca-se, ainda, a possibilidade de 

levantar internamente as edificações e associar os ambientes internos ao modelo externo 

do objeto. Pode-se considerar como um ponto crítico a falta de um programa único, em 

que todas as fases do processo possam ser realizadas de modo mais automatizado, 

gerando um volume menor de arquivos. Enquanto os programas PhotoModeler e 

Orthoware fornecem a ortofoto, o modelo wireframe obtido na fotogrametria esférica deve 

ser importado em outras ferramentas de modelagem, servindo como referência para a 

criação de superfícies e aplicação da textura das imagens, para que se possa obter  

modelos mais realísticos. 

Comparando-se as três ferramentas, pode-se perceber que o PhotoModeler mostrou 

maiores possibilidades na obtenção de ortofotos, utilizando uma pequena quantidade de 

fotografias do objeto de interesse, assim como menor quantidade de pontos homológos 

nas imagens para obtenção de modelos com precisão. Quanto ao Orhtoware, para que 

as ortofotos apresentassem melhor qualidade foi necessária a inserção de maior número 

de pontos. No caso da fotogrametria esférica, mesmo para edificações com formas 

planas e poucos detalhes como as encontradas na cidade de Mucugê, verificou-se a 

necessidade da identificação de vários pontos homólogos nos paranoramas, para que 

fosse possível realizar a orientação e outros tantos pontos no traçado das principais 

feições e detalhes. 

Para as texturas das superfícies dos telhados, tanto o PhotoModeler quanto o Orthoware 

apresentaram distorções, o que corrobora a necessidade do uso de plataformas 

elevatórias nas tomadas fotográficas, para o caso em que a distância entre a estação 

fotográfica e o objeto (fachadas das edificações) não permita a captura de pontos da 
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cobertura. Se considerada a questão da apreensão das ferramentas, a falta de 

informações claras no manual do usuário e tutoriais disponíveis na internet são um 

complicador para o uso do Orthoware. No caso do pacote Sphera, a identificação do 

posicionamento das estações fotográficas e a orientação dos panoramas mostraram-se 

os maiores gargalos no processo de entendimento do uso dos programas. 

Com relação ao custo dos equipamentos e ferramentas, pode-se afirmar que as técnicas 

estudadas nesta pesquisa permitem a obtenção de resultados satisfatórios, com alto nível 

de detalhamento, utilizando recursos acessíveis e de baixo custo. 

8.1 CONCLUSÕES 

O uso da fotogrametria digital como técnica de levantamento permite a obtenção de um 

grande volume de dados de maneira rápida, ao utilizar equipamentos de menor custo, e 

uma equipe pequena, pois o trabalho de campo pode ser resumido na captura fotográfica 

e na tomada de duas dimensões.  

Conforme visto, são vários os programas utilizados para restituição fotogramétrica, 

alterando os custos de aquisição, as técnicas de restituição, os produtos e nível de 

precisão obtidos, bem como a automatização dos sistemas. Portanto, sua escolha deve 

ser feita com critério, para que se possa optar pela ferramenta que melhor se adapte à 

finalidade a que se propõe o levantamento. Assim sendo, é essencial o conhecimento 

dos fundamentos e conceitos sobre cada técnica, para que a escolha recaia sobre o 

software que se presume ser mais eficiente para resolver o problema em questão. 

Outro aspecto importante, que não deve ser negligenciado, é a etapa de levantamento 

em que o nível de conhecimento dos agentes envolvidos torna-se crucial para a 

qualidade e precisão dos produtos gerados na restituição. O planejamento da etapa de 

campo, o registro das informações e o posicionamento das estações na captura 

fotográfica irão impactar, não só a qualidade dos produtos, como também o tempo de 

processamento necessário para a geração desses. 

Nos processos de restituição das fachadas analisados, percebe-se a importância da 

captura fotográfica. Quando esta é realizada com os ângulos corretos, tendo os principais 

pontos da fachada visíveis, são necessárias somente três fotografias e a marcação de 

poucos pontos homólogos para a obtenção do modelo e exportação da ortofoto, 
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tornando-se um processo rápido134.  Para fotografias contendo oclusão parcial decorrente 

de veículos, árvores, postes etc. a restituição é mais lenta e exige trabalho maior na 

edição da ortofoto, consequentemente, tornando o processo demorado, o que também 

acontece quando a tomada fotográfica é realizada com as esquadrias da edificação 

abertas. 

As facilidades oferecidas pela técnica utilizada na pesquisa vão desde a portabilidade do 

equipamento, custo baixo, ao tempo reduzido de processamento em gabinete. É 

interessante que se conheçam as vantagens de outras técnicas de levantamento para 

que se possam combinar suas potencialidades e, com isso, gerarem-se modelos mais 

precisos e em um curto espaço de tempo, atendendo à demanda de documentação 

existente.  

No que se refere à extração automática de feições, constata-se que existe um ganho de 

tempo na utilização do processo; porém, a escolha entre a vetorização interativa e a 

vetorização automática deve ser feita de acordo com o nível de detalhamento requerido e 

a escala de apresentação do desenho, pois a informação obtida difere nos dois 

processos. Outro ponto importante a ser considerado é a captura fotográfica que, para o 

caso de utilização em processos automáticos, deve ser realizada de ângulos mais 

próximos ao objeto de interesse visando ao registro dos detalhes. 

Este trabalho também buscou o uso do produto fotogramétrico (ortofoto) como fonte de 

dados utilizados na geração de modelos geométricos, demonstrando-se a possibilidade 

de utilização para outros fins. Para isso, foi escolhido o programa Sketchup, devido à sua 

interoperabilidade, custo acessível e facilidade de aprendizado. A ferramenta permite, a 

partir da instalação de plug-ins, a adição de atributos como informações sobre tipologia, 

estilo arquitetônico, estado de conservação, etc. Assim, os modelos gerados podem ser 

exportados e utilizados em outras aplicações conforme já citado. 

Espera-se, com este trabalho, contribuir para que a fotogrametria (fotos convergentes e 

esférica) seja utilizada para a produção de documentação de monumentos e sítios 

históricos, assim como os modelos geométricos gerados sejam disponibilizados como 

base de dados para sistemas de informação. 

                                                
134 Para as fachadas restituídas, no âmbito da pesquisa sob as condições expostas, o tempo médio gasto foi 
de 15 minutos para a geração da ortofoto. 
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8.2 RECOMENDAÇÕES 

Para trabalhos posteriores, recomenda-se que o levantamento de objetos seja feito 

utilizando-se alvos codificados, para que se possam identificar de maneira mais fácil e 

rápida os pontos homólogos nas imagens, como, também, a combinação das técnicas de 

fotogrametria baseada em imagens convergentes e DSM, possibilitando a comparação 

de ambas no levantamento de objetos com diferentes complexidades e texturas. O uso 

simultâneo pode ser considerado como alternativa ou como complemento, uma vez que 

se utilizam equipamentos de baixo custo e programas de restituição como PhotoModeler 

Scanner e Orthoware. É interessante verificar a integração dos produtos gerados por 

essas técnicas com os produtos obtidos a partir da Fotogrametria Esférica, de modo que 

se possam obter modelos geométricos mais completos, precisos e com aplicação 

fotorrealística. Sugere-se, também, que os modelos gerados sejam exportados para 

aplicações subsequentes em realidade virtual (museu virtual, turismo, simulações e 

outras), a fim de que se possam verificar as necessidades reais e o tipo de informação 

requerida, como, também, explorar as formas de integração entre esses modelos e as 

aplicações e ferramentas BIM, possibilitando-se que a informação gerada seja utilizada 

na otimização de aspectos relacionados ao gerenciamento de cidades em sistemas de 

informações. 

8.3 DESDOBRAMENTOS 

Para a continuidade dos estudos realizados na presente pesquisa, sugerem-se como 

possíveis desdobramentos:  

 gerar o modelo geométrico fotorrealístico do centro histórico de Mucugê e 

disponibilizar o acesso ao público em geral; 

 disponibilizar as ortofotos obtidas para que possam ser utilizadas por outros 

profissionais; 

 verificar a qualidade da extração automática de feições (vetorização automática) 

para utilização na análise de mapa de danos em fachadas; 

 exportar os modelos gerados no Sketchup para utilização em ferramentas 

destinadas a Sistemas de Informação Geográfica como o ArcGIS; 

 explorar as formas de integração do modelo geométrico gerado na restituição 

fotogramétrica em Building Information Model (BIM); e 
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 divulgar o uso da fotogrametria esférica como uma técnica de baixo custo para 

uso em levantamentos, apresentando os conceitos e aplicações, como os limites 

existentes. 

 

  



233 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

ALMAGRO, Antonio. Surveying world heritage islamic monuments in North Africa: Experiences 
with simple photogrammetric tools and no previous planning. In: INTERNATIONAL CIPA 
SYMPOSIUM, 24., 2013, Strasbourg. Proceedings… Strasbourg: CIPA, 2013. Disponível em: 
<http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/II-5-W1/13/2013/isprsannals-II-
5-W1-13-2013.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2014.  

ALMEIDA JÚNIOR, J. Mapas de profundidade de superfícies texturizadas baseados em 
depth hallucination. 2012. 60 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia), Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. 

AMORIM, Arivaldo Leão de. Fotogrametria: uma introdução. In: PRATINI, Edison Ferreira; SILVA 
JUNIOR, Eleudo Esteves de Araujo (Org.). Criação, representação e visualização digitais. 1. 
ed. Brasília: Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, 2012a. p. 63-89.  

AMORIM, Arivaldo Leão de. Representação numérica da forma. Notas de Aula da disciplina: 
Tecnologias digitais na documentação do patrimônio arquitetônico – Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012b.  

ARTERO, Almir Olivette. Técnicas para extração automática de feições retas em imagens 
digitais. 1999. 117 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Cartográficas) - Faculdade de Ciências e 
Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 1999. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT. NBR ISO/IEC 9126-1: engenharia 
de software - qualidade de produto. Rio de Janeiro, 2003. 

AUTODESK Imagemodeler for Microsoft Windows - 2009. Autodesk, 2009. Disponível em: 
<http://images.autodesk.com/adsk/files/im_faq_dec_2009.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2013. 

AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura; LETA, Fabiana R. Computação Gráfica: teoria e prática. Rio 
de Janeiro: Campos Elsevier, 2008. 407 p. 

AZEVEDO, Paulo Ormindo de. Por um inventário do patrimônio cultural brasileiro. Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n. 22, p. 82-85, 1987. 

BAHIA. Secretaria da Indústria e Comércio. IPAC-BA: Inventário de Proteção do Acervo 
Cultural da Bahia. Salvador: Secretaria da Indústria e Comércio, 1980, p. 257-290. 4 v. 

BARAZZETI, Luigi et al. Automation in Multi-Image Spherical Photogrammetry for 3D Architectural 
Reconstructions. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON VIRTUAL REALITY, ARCHAEOLOGY 
AND CULTURAL HERITAGE, 11., 2010, Paris. Proceedings… Paris: VAST, 2010. 
 
BASTIAN, Andrea Verri; AMORIM, Arivaldo Leão de. Comparação da precisão em restituições de 
fachada, geradas a partir de ortofotos e de fotos retificadas. In: ARQ.DOC 2012 - SEMINARIO 
NACIONAL: DOCUMENTACAO DO PATRIMONIO ARQUITETONICO COM O USO DE 
TECNOLOGIAS DIGITAIS, 2., 2012, Belém. Anais eletrônicos... Belém: LACORE/UFPA, 2012. 
 
BASTIAN, Andrea Verri. Uma discussão sobre técnicas baseadas em imagens para levantamento 
de edificações. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON GRAPHICS ENGENEERING FOR ARTS 
AND DESIGN, 10., 2013, Florianopolis. Anais eletrônicos… Florianópolis: CCE/UFSC, 2013.   
 
BASTOS, Michele Souza. Arquitetura ausente: o centro histórico de Pelotas, RS (1835 a 2011). 
2013. 334 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetua e Urbanismo) – Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas, 2013. 
 



234 
 

 
 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal, 1988. 292 p. 
 
BRENNER, Claus. Building reconstruction from images and laser scanning. International Journal 
of Applied Earth Observation and Geoinformation, v. 6, p. 187–198, 2005. Disponível em: 
<http://www.ikg.uni-hannover.de/fileadmin/ikg/staff/publications/Konferenzbeitraege_abstract_ 
review/Brenner_itc2003.pdf>. Acesso em: 6 out. 2013. 
 
BRITO, Jorge Nunes; COELHO, Luiz. Fotogrametria Digital. 2 ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 
2007. 196 p.  

BUYUKSALIH, I.; ISIKDAGB, U.; ZLATANOVAC, S. Exploring the processes of generating LoD (0-
2) Citygml models in greater Municipality of Istanbul. In: INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE 
PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING AND SPATIAL INFORMATION SCIENCES, 
3DGEOINFO CONFERENCE, 8., 2013, Istanbul. Proceedings… Istanbul: ISPRS, 2013. p. 19-24. 

CALDARELLI, Debora et al. Rilievo speditivo 3D con tecnica fotogrammetrica ZSCAN EVO 
dell'area templare di Scoglietto (Alberese - Gr). In: CONFERENZA NAZIONALE ASITA, 16., 2012, 
Vicensa. Proceedings… Vicensa: ASITA, 2012. p. 331-337. 

CARTA DE ATENAS. 1931. Disponível em: <http://www.international.icomos.org/>. Acesso em: 5 
abr. 2013. 

CARTA DE LONDRES. 2006. Disponível em: <http://www.londoncharter.org/history.html>. Acesso 
em: 5 abr. 2013. 
 
CARTA DE PETROPÓLIS. 1987. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo. 
do?id=257>. Acesso em: 5 abr. 2013. 

CARTA DE VENEZA. 1964. Disponível em: <http://www.international.icomos.org/>. Acesso em: 5 
abr. 2013. 

CARVALHO, Taisa Soares de; AMARAL, Luís Cesar Peruci do. Os inventários como instrumentos 
de preservação: da identificação ao reconhecimento. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 9., 
2011, Brasília. Anais eletrônicos... Brasília: DOCOMO, 2011.  

CHASTEL, André. A invenção do inventário. Tradução e notas João B. Serra. Revue de l'Art, n. 
87. Paris: CNRS, 1990. Disponível em: <http://www.cidadeimaginaria.org/pc/ChastelInventaire. 
pdf>. Acesso em: 1 nov. 2014. 

CUNHA, Almir Paredes. Dicionário de Artes Plásticas: guia para o estudo da história da arte. 
Rio de Janeiro: EBA-UFRJ, 2005. 536 p. 

CURTIN, Dennis P. A Short Courses Book The Text Book Of Digital Photography. 3. ed. 
Massachusetts, 2007. 111 p. Disponível em: <http://www.photocourse.com/download/Textbook-of-
Digital-Photography-samples-3rd-edition.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2015. 

CYARK. Disponível em: <http://archive.cyark.org//>. Acesso em: 3 jul. 2014. 

D'ANNIBALE, Enzo et al. Fotografia panoramica, implementazione ed integrazione di tecniche 
fotogrammetriche speditive low-cost per la documentazione tridimensionale del patrimonio 
culturale. In: MOVIMENTO ITALIANO MODELLAZIONE E SIMULAZIONE,10., 2012, Roma. 
Proceedings... Roma: Decennale MIMOS, 2012. 

D’ANNIBALE, Enzo; FANGI, Grabriele. Interactive modeling by projection of oriented spherical 
panorama: the case of Ad Deir-Petra. In: THE INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE 
PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING AND SPATIAL INFORMATION SCIENCES - 3D 

http://www.londoncharter.org/history.html


235 
 

 
 

VIRTUAL RECONSTRUCTION AND VISUALIZATION OF COMPLEX, ARCHITECTURES, 38., 
2009, Trento. Proceedings... Trento: ISPRS - 3D-Arc, 2009. 

D'ANNIBALE, Enzo.; PIERMATTEI, Livia; FANGI, Gabriele. The Spherical Photogrammetry as 
Emergency Photogrammetry. In: INTERNATIONAL CIPA SYMPOSIUM, 23., 2011, Prague. 
Proceedings… Prague: CIPA, 2011. Disponível em: <http://cipa.icomos.org/fileadmin/template/ 
doc/PRAGUE/050.pdf>. Acesso em: 22 mai. 2013. 

DECLARAÇÃO DE AMSTERDAM. 1975. Disponível em: <http://www.international.icomos.org/>. 
Acesso em: 4 abr. 2013. 

DEMARQUI, Edgar Nogueira. Determinação semiautomática da altura de edifícios em 
imagens aéreas. 2007. 149 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Cartográficas) - Universidade 
Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2007. 

DUARTE JUNIOR, Romeu. Programa Monumenta: uma experiência em preservação urbana no 
Brasil. Revista CPC, revista do centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, n. 10, p. 49-88, mai/out. 2010. 

DUTESCU, Eugen. Digital 3D documentation of cultural heritage sites based on terrestrial 
laser scanning. 2006. 139 f. Tese (Doutorado em Engenharia) - Fakultat für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen, Universität der Bundeswehr München, München, 2006. 

ENGLISH HERITAGE. 3D Laser Scanning for Heritage: Advice and guidance to users on laser 
scanning in archaeology and architecture. Swindon: English Heritage, 2011. 

ENGLISH HERITAGE. Measured and Drawn: techniques and practice for the metric survey of 
historic buildings. Swindon: English Heritage, 2009. 

ERICKSON, Mark S.; BAUER, Jeremy J.; HAYES, Wilson C. The Accuracy of Photo-Based Three-
Dimensional Scanning for Collision Reconstruction Using 123D Catch. Society of Automotive 
Engineers – SAE 2013 World Congress & Exhibition, Detroit, 2013. SAE Technical Paper, 
2013. 

FANGI, Gabriele. The multi-image spherical panoramas as a tool for architectural survey. In: 
INTERNATIONAL CIPA SYMPOSIUM, 21.,2007, Athens. Proceedings... Athens: CIPA, 2007.  

______. Further Developments of the SPHERICAL photogrammetry for cultural heritage. In:  
INTERNATIONAL CIPA SYMPOSIUM, 22., 2009, Kyoto. Proceedings... Kyoto: CIPA, 2009. 
 
______. Multiscale Multiresolution Spherical Photogrammetry with long focal lenses for 
Architectural Surveys. In: INTERNATIONAL ARCHIVES OF PHOTOGRAMMETRY, REMOTE 
SENSING AND SPATIAL INFORMATION SCIENCES, 38., 2010, Newcastle upon Tyne. 
Proceedings... Newcastle upon Tyne: ISPRS, 2010. p. 288-233. 
 
______. Spherical photogrammetry for cultural heritage metric documentation: a critical examen six 
years after the beginning. In: BUILT HERITAGE MONITORING CONSERVATION 
MANAGEMENT, 1., 2013, Milano. Proceedings... Milano:BH2013, 2013. p. 608-617. 

FANGI, Gabriele; CLINI, Paolo; FIORI, Federica. Simple and quick digital technique for the 
safeguard of Cultural Heritage: the Rustem Pasha mosque in Istanbul. In: DIGITAL MEDIA AND 
ITS APPLICATIONS IN CULTURAL HERITAGE, 4., 2008, Amann. Proceedings... Amann: 
DMARCH, 2008. p. 209-218. 

FANGI, G.; MALINVERNI, E. S.; TASSETTI A. N. The metric documentation of cham towers in 
Vietnam by spherical photogrammetry. In: INTERNATIONAL CIPA SYMPOSIUM, 24., 2013, 
Strasbourg. Proceedings… Strasbourg: CIPA, 2013. 



236 
 

 
 

 
FANGI, Gabriele; NARDINOCCHI Carla. Photogrammetric processing of spherical panoramas. 
The Photogrammetric Record: The Remote Sensing and Photogrammetry Society and John 
Wiley & Sons Ltd, n. 28, p. 293–311, 2013. Disponível em: <doi: 10.1111/phor.12031>. 
 
FANGI, Gabrile.; WAHBEH, Wissam. The destroyed minaret of the umayyad mosque of Aleppo, 
the survey of the original state. European Scientific Journal, v. 4, p. 403-409, 2013. 
 
FERRAZ, Marcelo. Reconstrução ou reconstrução? Minha Cidade. Vitruvius, São Paulo, n. 
118.01, ano 10, mai. 2010. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/ 
minhacidade/10.118/3367>. Acesso em: 11 jan. 2015. 
 
FLEXOR, Maria Helena O. (Org); LACERDA, Ana Maria; SILVA, Maria Conceição da Costa; 
CAMARGO, Maria Vidal Negreiros. O conjunto do Carmo de Cachoeria. Brasília: 
IPHAN/Programa Monumenta, 2007. 243 p. 

GENECHTEN, Bjorn van et al. Theory and practice on Terrestrial Laser Scanning: training 
material based on practical applications. Valencia: Universidad Politecnica de Valencia Editorial, 
2008. Disponível em: <https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/201130>. Acesso em: 10 set. 
2014. 

GEUZAINE, Christophe; REMACLE, Jean-François. An introduction to geometrical modelling and 
mesh generation with GMSH. 2008. Disponível em: <http://geuz.org/gmsh/doc/preprints/ 
gmsh_paper_preprint.pdf>. Acesso em: 5 out. 2014. 

GOMES, Jonas; VELHO, Luiz C. Computação Gráfica: imagem. 1. ed. Rio de Janeiro: IMPA-
SBM, 1994. 424 p. 

GONZALEZ, Rafael. C.; WOODS, Richard. E. Processamento de imagens digitais. Tradução de 
Roberto Marcondes Cesar Junior e Luciano da Fontoura Costa. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2010. 
509 p. 

GROETELAARS, Natalie Johanna. Um Estudo da Fotogrametria Digital na documentação de 
formas arquitetônicas e urbanas. 2004. 257 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2004. 
 
______. Criação de modelos BIM a partir de "nuvens de pontos": estudo de métodos e 
técnicas para documentação arquitetônica. 2015. 372 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015. 

GROETELAARS, Natalie Johanna; AMORIM, Arivaldo Leao de. A Fotogrametria digital na 
documentação do Patrimônio Arquitetônico. Fórum Patrimônio: Ambiente Construído e 
Patrimônio Sustentável, v. 2, n. 2, p. 92 - 105, mai./ago. 2008. 

______. Tecnologia 3D Laser Scanning: caracteristicas, processos e ferramentas para 
manipulacao de "nuvens de pontos". In: SIGRADI 2011 - CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
IBEROAMERICANA DE GRAFICA DIGITAL, 15., 2011, Santa Fé. Anais eletrônicos... Santa Fé: 
SIGRADI, 2011. 

______. Dense Stereo Matching (DSM): conceitos, processos e ferramentas para criação de 
"nuvens de pontos" por fotografias. In: SIGRADI 2012 - CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
IBEROAMERICANA DE GRÁFICA DIGITAL, 16., 2012, Fortaleza. Anais eletrônicos... Fortaleza: 
SIGRADI, 2012. 

GRUSSENMEYER, Pierre.; AL KHALIL, Omar.  A comparison of photogrammetry software 
packages for the documentation of buildings. In: THE MEDITERRANEAN SURVEYOR IN THE 
NEW MILLENNIUM SEMINAR, 2000, Malta. Proceedings… Malta: FIG Seminar, 2000. 



237 
 

 
 

GRUSSENMEYER, Pierre; HANKE, Klaus.; STREILEIN, André. Architectural photogrammetry. In: 
Kasser, Michel; Egels, Yves. Digital Photogrammetry. London: Taylor & Francis, 2002. p. 300-
339. 

Guia definitivo para DSLR Nikon. São Paulo: Editora Europa, n. 1, 2013. 180 p. 

HAALA, Norbert; KADA, Martin. An update on automatic 3D building reconstruction. In: ISPRS 
Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, v. 65, p. 570-580, 2010. 
 
HANKE, Klaus; EBRAHIM, Mostafa Abdel-Bary. A low cost 3D measurement tool for architectural 
and archaeological applications. In: INTERNATIONAL CIPA SYMPOSIUM, 32.,1997, Göteborg. 
Proceedings… Göteborg: CIPA,1997. p. 113-120. 
 
HEMMLEB, Matthias. Digital Rectification of historical images. In: INTERNATIONAL CIPA 
SYMPOSIUM, 32., 1999, Olinda. Proceedings… Olinda: CIPA, 1999. Disponível em:   
<http://www.fokus-gmbh-leipzig.de/pdf/cipa99he.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2015. 

Instituto do Patrimôio Histórico e Artistico Nacional - IPHAN. São Luiz do Paraitinga (SP) é 
patrimônio cultural brasileiro. IPHAN Notícias, 10 dez. 2010. Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=15771&sigla=Noticia&retorno=det
alheNoticia>. Acesso em 10 out. 2013. 

______. Inventário Nacional de Bens Imóveis - Sítios Urbanos - INBI-SU. Rio de Janeiro: 
IPHAN, 2000. 

______. Inventário Nacional de Bens Móveis e Integrados: Manual de Preenchimento. Brasília: 
Edições do Senado Federal, 2007. v. 82, 295 p. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Noções básicas de 
cartografia. Rio de Janeiro: IBGE, 1998. 127 p. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Infográficos: dados gerais 
do município. Base de dados. 2013. Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/ 
painel.php?lang=&codmun=292190&search=%7C%7Cinfogr%E1ficos:-dados-gerais-do-
munic%EDpio>. Acesso em: 30 jul. 2013. 
 
International Organization for Standardization. ISO 19109:2005 - Geographic information-rules for 
application schema. Noruega, 2005. 

International Society  for Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences –
ISPRS. Disponível em: <http://www.isprs.org>. Acesso em: 18 ago. 2012. 
 
International Society  for Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences -
ISPRS. Tips for effective use of digital close range photogrammetry. Close-Range Sensing: 
Analysis and Applications, 10 p. 2010. Disponível em: <http://isprsv6.lboro.ac.uk/tips.html>. 
Acesso em: 23 nov. 2013. 

JORDÁ, Francisco et al. Close range photogrammetry and terrestrial laser scanning: high 
resolution  texturized 3d model of the chapel of the kings in the Palencia Cathedral as a case 
study. In: INTERNATIONAL CIPA SYMPOSIUM, 23., 2011, Prague. Proceedings… Prague: 
CIPA, 2011. 

KACYRA, Ben. CYARK-500 3D Documentation of 500 Importante Cultural Heritage Sites.  
Photogrammetric Week, p. 315-320, 2009. Disponível em: <http://www.ifp.uni-
stuttgart.de/publications/phowo09/index.en.html>. Acesso em: 13 nov. 2013. 

http://www.ifp.uni-stuttgart.de/publications/phowo09/index.en.html
http://www.ifp.uni-stuttgart.de/publications/phowo09/index.en.html


238 
 

 
 

KADA, Martin. 3D Berlin Project. Photogrammetric Week, p. 331-340, 2009. Disponível em: 
<http://www.ifp.uni-stuttgart.de/publications/phowo09/350Kada.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2013. 

KIM, Dohyung. 3D Visual Urban Simulation: Methods and Applications. Korean Local 
Administration Review, 2004. Disponível em: <http://www.cpp.edu/~urp/pdf/ 
3DVisualUrbanSimulation.pdf>. Acesso em: out. 2014. 

KOCH, Marko; KAEHLER, Martin. Combining 3D Laser-Scanning and Close-Range 
Photogrammetry - An Approach to Exploit the Strength of Both Methods. In: COMPUTER 
APPLICATIONS TO ARCHAEOLOGY, 37., 2009, Williamsburg. Proceedings… Williamsburg: 
CAA, 2009. 

KOLBE, Thomas. H. Representing and Exchanging 3D City Models with CityGML. In: 
INTERNATIONAL WORKSHOP ON 3D GEO-INFORMATION, 3., 2008, Seul. Proceedings… 
Seul: 3DGeoInfo, 2008. p. 15-31. 

KOLBE, Thomas. H.; RÖNSDORF, Carsten. Special Interest Group 3D and CityGML. In: OGC 
Interoperability Day, 2008, Potsdam. Arquivo de apresentação. Disponível em: 
<http://www.citygml.org/fileadmin/citygml/docs/2008-06-03_0_SIG3D_CityGML_Kolbe.pdf2008>. 
Acesso em: 8 mar. 2015. 

LEBRANC, François.; EPPICH, Rand. Documenting Our Past for the Future. Conservation 
Perspectives, The GCI Newsletter, n. 20.3, 2005. Disponível em: <http://www.getty.edu/ 
conservation/publications_resources/newsletters/20_3/feature.html>. Acesso em: 13 nov. 2014 
 
LETELLIER, Robin. Recording, Documentation, and Information Management for the 
Conservation of Heritage Places: Guiding Principles. Los Angeles: J. Paul Getty Trust, 2007. 
174 p. 
 
LUHMANN, Thommas. A historical review on panorama photogrammetry. International Archives 
of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, v. 34, n. 5/W16, 
p. 8, 2004. 
 
______. Panorama photogrammetry for architectural applications. In: CONGRESO 
INTERNACIONAL GEOMATICA, 5., 2007. Proceedings... GEOMATICA, 2007. Disponível em: 
<http://www.bvs.hn/cu-2007/ponencias/GEO/GEO-242.pdf>. Acesso em: 23 out. 2014. 
 
LUHMANN, Thommas et. al. Close range photogrammetry: principles, methods and applications. 
Dunbeath: Whittles publishing, 2006. 510 p.  
 
LUHMANN, Thommas; TECKLENBURG, Werner. 3D object reconstruction from multiple-station 
panorama imagery. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial 
Information Sciences, v. 34, n. 5/16, 2004.  
 
MALAMBO, Lonesome; HAHN, Michael. LiDAR Assisted CityGML Creation. In: APPLIED 
GEOINFORMATICS FOR SOCIETY AND ENVIRONMENT, 109., 2010, Stuttgart. Proceedings… 
Stuttgart: AGSE, 2010. p. 17-23. 

MALINVERNI, E. S.; TASSETTI, A. N. GIS-based smart cartography using 3D modeling.  
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences, v. 15, n. 2/w2, p. 47-52, 2013. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 
7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p. 

MARTOS, A. et al. Orthoware: software tool for image based Architectural photogrammetry. In: 
CONFERENCE ON VIRTUAL SYSTEMS AND MULTIMEDIA DEDICATED TO DIGITAL 
HERITAGE, 14., 2008, Cyprus. Proceedings... Cyprus: VSMM, 2008. p. 32-39. 



239 
 

 
 

MATEUS, Luis Miguel Cotrim. Contributos para o Projecto de Conservação, Restauro e 
Reabilitação. Uma metodologia documental baseada na fotogrametria digital e no varrimento 
laser 3D terrestres. 2012. 339 f. Tese (Doutorado em Arquitectura) – Faculdade de Arquitectura, 
Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2012. 

MATTHEWS, N. A. Aerial and Close-Range Photogrammetric Technology: providing resource 
documentation, interpretation, and preservation. Technical note 428, Colorado: BLM Heritage 
Resources Publications, 2008. 42 p. 

MEI, Gang; TIPPER, John. C. Simple and Robust Boolean Operations for Triangulated Surfaces. 
Computing Research Repository – Cornell University Library, ago. 2013. Disponível em: 
<http://arxiv.org/abs/1308.4434>. Acesso em: 7 mar. 2015. 

MICHELIN, Jean-Christophe et al. Quality evaluation of 3D city building models with automatic 
error diagnosis. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, v. 15, n. 
7/W2, p. 161-166, 2013.  

MICHOUD, C.; DERRON M.; JABOYEDOFF M. 3D Laser scanning theories and application for  
geological studies. In: CHANGING HYDRO-METEOROLOGICAL RISKS AS ANALYZED BY A 
NEW GENERATION OF EUROPEAN SCIENTISTS, 2013, Barcelonnette. Proceedings... 
Barcelonnette: CHANGES, 2013. Disponível em: < http://omiv2.unistra.fr/formose2013/pdf/16-
Michoud.pdf>. Acesso em: 10 out. 2014. 

MIKAHIL, Edward M.., BETHEL, James S.,MACGLONE, Chris J. Introduction  to modern 
photogrammetry. New York: John Wiley & Sons, 2001. 479 p. 

MUSIALSKI, Przemyslaw et al. A Survey of Urban Reconstruction. In: EUROPEAN ASSOCIATION 
FOR COMPUTER GRAPHICS, 32., 2012, Cagliari. Proceedings… Cagliari: EUROGRAPHICS, 
2012. 

NEVES, André Lemoine; MENDONÇA JÚNIOR, Josué Luiz de. Os edifícios religiosos e a 
estrutura urbana dos bairros de Santo Antônio e São José – 1654-1800. Revista Eletrônica da 
Faculdade de Ciências Humanas - Humanae, v. 1, n. 1, p. 1-13, set. 2007. 

NOGUEIRA, Fabiano Mikalauskas de Souza. A representação de sítios históricos: 
documentação arquitetônica digital. 2010. 215 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010. 

OLIVEIRA, Mario Mendonca de. Na Bahia uma experiência de fotogrametria de monumentos. 
Salvador: Planejamento, v. 7, n. 1, p. 51-69, 1979. 

OLIVEIRA, Mario Mendonca de. A Documentação como Ferramenta de Preservação da 
Memória: Cadastro, Fotografia, Fotogrametria e Arqueologia. Brasilia: IPHAN / Programa 
Monumenta, 2008. 144 p. 

OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM (OGC). OGC City Geography Markup Language 
(CityGML) En-coding Standard. OGC: 2012. Disponível em: <http://www.opengeospatial.org/ 
standards/citygml>. Acesso em: 13 nov. 2013. 

PATIAS, P.; QUINTERO, M. S. Introduction to heritage documentation. In: STYLIANIDIS, E.; 
PATIAS, P.; QUINTERO, M. S. (Ed.). CIPA Heritage Documentation: Best Practices and 
Applications. Atenas: CIPA, 2011. p. 9-13.  

PELEGRINI, Sandra C. A. O patrimônio cultural no discurso e na lei: trajetórias do debate sobre a 
preservação no Brasil. Patrimônio e Memória - Revista Eletrônica, v. 2, n. 2, p. 1-24, 2006. 
Disponível em: <http://pem.assis.unesp.br/index.php/pem/article/view/37>. Acesso em: 21 set. 
2013. 



240 
 

 
 

PEREIRA, GARDÊNIA TEREZA JARDIM. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO E 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO CULTURAL: um estudo sobre Mucugê – Chapada 
Diamantina – Bahia. 2010. 154 f. Dissertação (Mestrado em Cultura e Turismo) - Universidade 
Estadual de Santa, Ilhéus, 2010. 

PÉREZ, A. et al. Digital reconstruction of the church of San Ildefonso in Zamora (Spain) using 
Orthoware. In: INTERNATIONAL ARCHIVES OF THE PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING 
AND SPATIAL INFORMATION SCIENCES, 38., 2011, Trento. Proceedings…Trento: ISPRS, 
2011. p. 61-68. 

PIERROT-DESEILLIGNY, Marc; DE LUCA, Livio; REMONDINO, Fabio. Automated image-based 
procedures for accurate artifacts 3D modeling and orthoimage generation. In: INTERNATIONAL 
CIPA SYMPOSIUM, 23., 2011, Prague. Proceedings... Prague: CIPA, 2011. 

PIROTTI, Francesco; GUARNIERI, Alberto; VETTORE Antonio. State of the Art of Ground and 
Aerial Laser Scanning Technologies for High-Resolution Topography of the Earth Surface. 
EUROPEAN JOURNAL OF REMOTE SENSING, v. 6, p. 66–78, 2013. Disponível em: 
<http://www.aitjournal.com/articleView.aspx?ID=627>. Acesso em: 11 mar. 2014. 
 
PISA, Cecília; ZEPPA, Fabiana; FANGI, Gabriele. Spherical Photogrammetry for Cultural Heritage 
- San Galgano Abbey, Siena, Italy and Roman Theatre, Sabratha, Libya. Journal on Computing 
and Cultural Heritage, v. 4, n. 3, p. 1-15, 2011.  

POZZER, Cesar Tadeu. Uso de técnicas de síntese de imagem aplicadas a um ambiente de 
representação de superfícies líquidas estáticas e dinâmicas, 2000. 96 f. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação) - Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), 
São José dos Campos, 2000. 

REMONDINO, Fabio. From point cloud to surface: the modeling and visualization problem. 
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences, v. 34, 2003. 

______. Heritage Recording and 3D Modeling with Photogrammetry and 3D Scanning. Remote 
Sens, n. 3, p. 1104-1138, 2011. Disponível em: <doi:10.3390/rs3061104>. Acesso em: 13 nov. 
2013. 

REMONDINO, Fabio et al. Dense image matching: comparisons and analyses. In: DIGITAL 
HERITAGE INTERNATIONAL CONGRESS, 1., 2013, Marseille. Proceedings… Marseille: 
DigitalHeritage, 2013. p. 47-54. Disponível em: <doi:10.1109/DigitalHeritage.2013.6743712>. 
Acesso em: 24 nov. 2014. 

REMONDINO, Fabio; RIZZI Alessandro. Reality-based 3d documentation of world heritage sites: 
methodologies, problems and examples. In: INTERNATIONAL CIPA SYMPOSIUM, 22., 2009, 
Kyoto. Proceedings… Kyoto: CIPA, 2009. 

RIBEIRO, Rosina Trevisan M.; NÓBREGA, Cláudia. Gestão do Patrimônio Através do Inventário. 
O Caso do Sítio Urbano da Praça XV/Rio de Janeiro – Brasil. Revista Fórum Patrimônio 
Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, [2005?].  Disponível em: 
<http://www.forumpatrimonio.com.br/print.php?articleID=115&modo=1>.  Acesso em: 20 out. 2012. 

RODRIGUES, José Wasth. Documentário arquitetônico relativo à antiga construção civil no 
Brasil. Belo Horizonte: Ed. Universidade de São Paulo, 1979. 327 p. 

RODRIGUES, Roberto; COELHO, Antonio; REIS, Luís Paulo. Modelação expedita de edifícios 
monumentais a partir de descrições textuais. In: ENCONTRO PORTUGUÊS DE COMPUTAÇÃO 
GRÁFICA, 17., 2009, Covilhã. Anais eletrônicos... Covilhã: GPCG, 2009. 

http://www.aitjournal.com/articleView.aspx?ID=627
http://www.forumpatrimonio.com.br/print.php?articleID=115&modo=1


241 
 

 
 

RODRÍGUEZ, R. et al. Obtención de modelos urbanos tridimensionales: generation of three-
dimensional urban models. Informes de la Construcción, v. 65, n. 530, p. 229-240, abril/jun. 
2013. Disponível em: <doi: 10.3989/ic.12.041>. Acesso em: 3 out. 2013. 

SALONIA, Paolo et al. Photo scanner 3D survey for monitoring historical monuments. The case 
history of porta Praetoria in Aosta. In: INTERNATIONAL CIPA SYMPOSIUM, 23., 2011, Prague. 
Proceedings… Prague: CIPA, 2011. 

SANSONI, Giovanna; TREBESCHI, Marco; DOCCHIO, Franco. State-of-The-Art and Applications 
of 3D Imaging Sensors in Industry, Cultural Heritage, Medicine, and Criminal Investigation. 
Remote Sensing - Open Access Journal, v. 9, p. 568-601, jan. 2009. Disponível em: 
<www.mdpi.com/journal/remotesensing>. Acesso em: 13 nov. 2014. 

SCARIATO, Juliana Binotti Pereira. Caracterização da paisagem cultural da região de Limeira 
(SP) com base no reconhecimento e valorização do seu patrimonio de engenharia e 
arquitetura rural. 2009. 238 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, 2009. 

SCHNEIDER, D.; MAAS, H. G. Combined bundle adjustment of panoramic and central perspective 
images. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences, v. 36, n. 5/W8, 2005. Disponível em: <http://www.isprs.org/proceedings/XXXVI/5-
W8/Paper/PanoWS_Berlin2005_Schneider.pdf>.  Acesso em: 7 out. 2013. 

SCHULZE-HORSEL, Michael. 3D Landmarks – Generation, Characteristics and applications.  
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences, v. 36, n. 5/W47, 2007. Disponível em: <http://www.isprs.org/proceedings/XXXVI/5-
W47/pdf/schulze-horsel.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2015. 

SCUSSEL, Alexandre. Consórcio Geoespacial Aberto recebe contribuições para a revisão do 
padrão CityGML. MUNDOGEO. 26 abril 2012. Disponível em: <http://mundogeo.com/blog/ 
2012/04/26/ogc-aprova-padrao-para-modelagem-3d-de-cidades/>. Acesso em: 20 set. 2014. 

SERRA, Geraldo Gomes. Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo: guia prático para o trabalho de 
pesquisadores em pós-graduação. São Paulo: EDUSP, 2006. 239 p. 

SILVA, Edna Lúcia; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da Pesquisa e Elaboração de 
Dissertação. 4 ed. Florianópolis: UFSC, 2005. 138 p. 

STADLER Alexandra; KOLBE Thomas H. Spatio-semantic coherence in the integration of 3D city 
models. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SPATIAL DATA QUALITY, 5., 2007,  Enschede.  
Proceedings… Enschede: ISPRS, 2007. p. 13–15.  

STOTER, Jantien et al. Towards a 3D geo-information standard in the Netherlands. In: 
INTERNATIONAL 3D GEOINFO CONFERENCE, 5., 2010, Berlin. Proceedings… Berlin: ISPRS, 
2010. p. 63-67. 

______. Implementation of a national 3D standard: case of the Netherlands. In: INTERNATIONAL 
3D GEOINFO CONFERENCE, 7., 2012, Québec. Proceedings… Québec: ISPRS, 2013. p. 277-
298. 

SZELISKI, Richard.; SHUM, Heung-Yeung. Creating full view panoramic image mosaics and 
environment maps. In: CONFERENCE ON COMPUTER GRAPHICS AND INTERACTIVE 
TECHNIQUES, 24., 1997, Los Angeles. Proceedings... Los Angeles: SIGGRAPH, 1997. p.251–
258. 



242 
 

 
 

TIRELLO, Regina Andrade; CORREA, Rodolpho Henrique. Sistema normativo para mapa de 
danos de edifícios históricos de tijolos à vista aplicado à Lidgerwood manufacturing company de 
Campinas. Memória & Informação, Rio de Janeiro, 2013. 

VASCONCELOS, Sylvio de. Arquitetura no Brasil: sistemas construtivos. Belo Horizonte: UFMG, 
1979. 185 p. 

VEIGA, Ana Cecilia Rocha. Tecnologias de escaneamento a laser e patrimonio cultural urbano e 
arquitetônico : levantamento métrico + modelagem virtual + fotografia + maquete + perfilada por 
usinagem. Revista Forum do Patrimonio Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável, v. 
2, n. 2, p. 106-126, 2008. 

VIEIRA, Glena Salgado; OLIVEIRA, Isabela Moraes de; SOUZA, Cristiane Feitosa Cordeiro de. 
IPAC – INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL: Os modelos da Bahia e 
Pernambuco nas décadas de 1970 e 1980. Revista Tempo Histórico, v. 4, n. 1, p. 1–14, 2012. 

WAGNER, Detlev et al. Geometric-semantical consistency validation of CityGML models. 
Progress and New Trends in 3D Geoinformation Sciences, p. 171-192, 2013. Disponível em: 
<doi:10.1007/978-3-642-29793-9_10>. Acesso em: 6 out. 2014. 

WAHBEH, Wissam. Architectural Digital Photogrammetry Panoramic Image-Based 
Interactive Modelling. 2011. 137 f. Tesi (Dottorato in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura) 
- Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, 2011. 

WALDHÄUSL, P.; OUGLEBY, C. L. 3x3 Rules for Simple Photogrammetric Documentation of 
Architecture. In: INTERNATIONAL ARCHIVES OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE 
SENSING, 30., 1994, Melbourne. Proceedings… Melbourne: ISPRS, 1994. p. 426-429. 

WEILER, J. K. Topological Structures for geometric models. 1986. 340 f. Tese (Doutorado em 
Computer and Systems Engineering) - Polytechnic Institute Troy, New York, 1986. 

 

 

 

 

 

 

  



243 
 

 
 

APÊNDICE A - EDIFICAÇÕES RELACIONADAS NO INVENTÁRIO DO IPAC-BA 

 Igreja de Santa Isabel 

Segundo inventário do IPAC-BA (1980), a Igreja de Santa Isabel, localiza-se em uma 

pequena elevação. Classificada pelo IPHAN como estilo neoclássico, tem sua 

construção datada de meados do século XIX. O edifício foi construído em estrutura mista 

(paredes autoportantes em alvenaria de pedra e pilares internos), tem planta retangular 

constituída de uma nave central e duas laterais, com telhado de duas águas terminando 

em beiraseveira135. Como visto na Figura 1, sua fachada principal está dividida em três 

partes, por pilastras, onde a área central com frontão136 triangular apresenta uma portada 

principal com duas outras portas laterais e acima, ao nível do coro, três janelas com 

verga redonda (IPAC-BA, 1980). 

A igreja passou por algumas intervenções e restaurações: em 1952 a construção do 

adro, da escadaria de acesso e a substituição do piso de pedra pelo piso de ladrilho; em 

1978 houve a recuperação de telhado e a última, em 2014, realizada pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quando, além de obras de conservação, foi 

feita também a recuperação do acervo de imagens sacras e restauração dos bens 

móveis e integrados (IPHAN, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
135 Corruptela de beira sobre beira, beirada de fileira de telhas superpostas também chamada de beirasobeira 
(VASCONCELOS, 1979). 

136 Elemento construtivo de forma triangular, contornado por molduras, que fecha a empena de telhados de 
duas águas (CUNHA, 2005). 

Figura  1 – Igreja de Santa Isabel 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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Para o estudo comparativo entre os dois programas, foram utilizadas cinco fotografias 

(Figura 2) da fachada principal (restituição no PhotoModeler) e quatro fotografias 

(restituição no Orthoware).  

As Figuras 3a e b ilustram as ortofotos geradas com os dois programas. 

 Sobrado à Praça Coronel Propércio, número 87 

Segundo informação do inventário do IPAC-BA (1980), este sobrado de estilo 

neoclássico, possui o corpo principal e sótão com cobertura de duas águas, fachada 

principal com quatro portas e quatro janelas em arco pleno e balcão com gradil em ferro; 

Figura  2 – Igreja de Santa Isabel: fotografias da fachada principal 

   

  

Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 

Figura  3 – Ortofotos da fachada Igreja de Santa Isabel: PhotoModeler (a); Orthoware (b) 

(a) (b) 

 
 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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nas extremidades da mesma, cunhais e cornijas em madeira. No sótão, as janelas são de 

guilhotina com vergas retas (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme Figura 5, no caso deste estudo foram necessárias cinco fotografias para que 

os pontos da cobertura pudessem ser localizados. 

Apesar da utilização de um número maior de fotografias não houve informação suficiente 

para que a textura das coberturas apresentasse qualidade, o que pode ser visto nas 

ortofotos das Figuras 6a e b.  

 

Figura  4 – Sobrado à Praça Coronel Propércio,  nº 87 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Figura 5 – Sobrado à Praça Coronel Propércio, nº 87: fotografias utilizadas na restituição 

 

Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 
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Para a vetorização interativa foi utilizada a ortofoto gerada no programa 

PhotoModeler, em que as janelas do mirante foram desenhas a partir da informação 

obtida pelo terço superior visível na ortofoto. O resultado da vetorização pode ser 

visto na Figura 7. 

Figura  6 – Ortofotos da fachada sobrado à Praça Coronel Propércio, nº 87: PhotoModeler (a); 
Orthoware (b) 

(a) (b) 

  

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Figura  7 – Sobrado à Praça Coronel Propércio, nº 87: desenho da fachada  

 
 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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 Edifício-sede da Prefeitura Municipal de Mucugê 

A edificação em estudo está localizada na Praça Coronel Douca, número 59, antiga 

Praça da Concórdia. Não existe registro oficial sobre a data da construção, mas segundo 

o inventário do IPAC-BA realizado em 1980, a edificação possui características 

tipológicas do final do século XIX.  

O sobrado visto na Figura 8 pertenceu ao primeiro coronel de Mucugê, Reginaldo 

Landulfo Medrado, foi utilizado também como Casa de Câmera e Cadeia e, após 1994, 

passou a ser a sede da Prefeitura (PEREIRA, 2010). De planta retangular, a construção 

é constituída por dois pavimentos e um mirante, possui cobertura com quatro águas, 

sendo que o beiral na fachada principal termina sobre cornija137 de madeira e, nas 

demais, apoiado sobre cachorrada138. O frontispício possui seis portas e seis janelas 

localizadas no andar superior e, no nível do mirante, existem mais três janelas (IPAC-BA, 

1980). Ainda, segundo o inventário do IPAC-BA, a utilização da camarinha139 na 

Chapada Diamantina, ficou restrita somente à cidade de Mucugê, onde podem ser 

encontradas duas edificações com este elemento. 

                                                
137 Conjunto de molduras na parte superior de uma parede, quando utilizada no exterior de um edifício serve 
de terminação à parede no seu encontro com o beiral (CUNHA, 2005). 

138 Conjunto de peças de madeira ou pedra, colocadas em balanço, servindo de elemento de sustentação dos 
beirais de um telhado (CUNHA, 2005). 

139 Também chamada de camarota, originalmente, diminutivo de câmera, no sentido de dormitório ou alcova. 
Pequeno corpo elevado no edifício, constituindo um pavimento superior reduzido. Usualmente possui telhado 
de duas águas independentes do telhado principal do prédio e um ou dois compartimentos, em geral 
utilizados como quarto de dormir. É um elemento característico dos pequenos prédios urbanos do período 
colonial brasileiro (CUNHA, 2005). 

Figura 8 – Edifício-sede da Prefeitura de Mucugê 

 

                             Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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Para a obtenção do produto final, foram utilizadas somente três fotografias (Figura 9a, b 

e c), em que cada ponto do objeto deve estar visível em pelo menos duas imagens, com 

ângulos de interseção entre 45° e 90°, como também, possibilitassem a identificação de 

pontos homólogos nas coberturas. 

Neste caso, como não existiam problemas de oclusão de elementos da fachada, o 

modelo pôde ser gerado a partir da identificação de uma pequena quantidade de pontos 

homólogos (30 pontos). A Figura 10 apresenta as ortofotos obtidas por meio dos dois 

programas. 

Para obtenção do desenho da fachada foi realizada a vetorização interativa da ortofoto 

obtida no PhotoModeler (Figura 11). 

 

 

Figura 9 – Fachada de Prefeitura de Mucugê: fotografias utilizadas na restituição 

(a) (b) (c) 

   
     Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 

Figura 10 – Ortofotos da fachada Prefeitura de Mucugê: PhotoModeler (a); Orthoware (b) 

(a) (b) 

  
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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 Casa à Rua Rodrigues Lima, número 57 

Conforme a Figura 12 esta casa térrea, localizada ao lado da Prefeitura, provavelmente 

do último terço do século XVII, possui planta quadrada com circulação central, telhado 

com duas águas terminando em guarda–pó140. A fachada principal tem porta central com 

rótula141 e quatro janelas, duas à direita e duas à esquerda da porta, com caixilharia em 

guilhotina (IPAC-BA, 1980). 

 

                                                
140 Forro sobreposto aos caibros e composto por tabuas lisas (VASCONCELOS, 1979). 

141 Grade móvel, formada por ripas estreitas cruzadas de maneira, o mesmo que gelosia (CUNHA, 2005).  

Figura 11 – Sede da Prefeitura: desenho da fachada  

 
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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Segundo o inventário do IPAC-BA, em Mucugê somente uma edificação localizada na 

Rua Direita Comércio nº 140 possui planta quadrada com circulação central e três faixas 

de uso (salões sociais, alcovas e salões familiares). Somente quatro outras situadas à 

Rua Dr. Rodrigues Lima, nº 21; Rua João Paraguassú, nº 201 e nº 208; e Praça Coronel 

Propércio, nº 93, possuem o mesmo modelo de porta. 

Para esta restituição foram utilizadas três fotografias da fachada (Figura 13), no programa 

PhotoModeler, tal qual no programa Orthoware, foram identificados 19 pontos 

homólogos. 

 

 

 

 

Figura 12 – Casa à Rua Rodrigues Lima,  nº 57 

 

 Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 

Figura 13 – Casa à Rua Rodrigues Lima, nº 57: fotografias utilizadas na restituição 

(a) (b) (c) 

   

Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 
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A Figura 14 apresenta as ortofotos obtidas através dos dois programas.  

O desenho da fachada foi obtido por meio da inserção da imagem no AutoCAD e 

posterior vetorização interativa sobre a mesma (Figura 15). 

 Casas à Praça Coronel Propércio números 91, 93 e 80 

Segundo inventário do IPAC-BA (1980) o casario datado da metade do século XIX 

possui planta quadrada e cobertura de duas águas, com beiral apoiado em cachorrada. 

Conforme Figura 16, sua fachada é composta por cinco portas e duas janelas com 

Figura 14 – Ortofoto da fachada casa à Rua Rodrigues Lima, nº 57: PhotoModeler (a); Orthoware 
(b) 

(a) (b) 

   

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Figura 15 – Casa à Rua Rodrigues Lima, nº 57: desenho da fachada  

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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vergas retas e, acima destas, existem pequenos óculos142 que iluminam um sótão 

parcial. Ainda, de acordo com IPAC, a presença do sótão é frequente na cidade em 

edifícios utilizados como armazéns e constitui uma tipologia restrita aos municípios de 

Mucugê e Igaporã. 

 

 

 

 

 

As três fachadas encontram-se alinhadas assim, foram tratadas como uma única fachada 

planimétrica e, conforme se observa na Figura 17a, b e c, utilizadas três fotografias (uma 

ortogonal e duas oblíquas) para a restituição do modelo e geração de uma única ortofoto. 

Neste caso, como não ocorreram problemas de oclusão nas tomadas fotográficas, e as 

fachadas possuem poucos detalhes, foi possível a restituição do modelo e geração da 

ortofoto a partir de uma pequena quantidade de pontos homólogos. No PhotoModeler 

foram referenciados doze pontos e, na restituição com o Orthoware treze pontos para a 

geração das superfícies. A Figura 18a e b apresenta as ortofotos das fachadas obtidas 

por meio dos dois processamentos. 

 

                                                
142 Janela, geralmente de pequenas dimensões, com formato aproximadamente circular, elíptico, poligonal ou 
derivado dessas formas (CUNHA, 2005). 

Figura 16 – Casas à Praça Coronel Propércio, nº 91, 93 e 80 

 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Figura 17 – Casas à Praça Coronel Propércio, nº 91, 93 e 80: fotografias utilizadas na 
restituição das fachadas  

(a) (b) (c) 

   

   Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 
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O desenho das fachadas (Figura 19) foi gerado por meio da vetorização interativa feita 

sobre a ortofoto obtida no programa PhotoModeler. 

 Casas à Rua Direita do Comercio, números 135 e 155 

As casas, com construção datada do final do século XIX, possuem planta quadrada, 

cobertura de duas águas, sótão iluminado por óculos imitando pequenas janelas situadas 

na fachada acima das portas e janelas. Essas possuem vergas retas e cercadura em 

madeiras (IPAC-BA,1980). Segundo registro do inventário IPAC-BA, essa tipologia de 

edificação comumente tinha uso misto (comercial e residencial). A Figura 20 mostra as 

fachadas das casas onde, atualmente, na casa nº 155, funciona uma casa lotérica. 

 

Figura 18 – Ortofoto das fachadas casas à Praça Coronel Propércio, nº 91, 93 e 80: PhotoModeler 
(a); Orthoware (b) 

(a) (b) 

  

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Figura 19 – Casas à Praça Cel. Propércio, nº 91, 93 e 80: desenho da fachada 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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Para a geração das ortofotos foi necessário tratar individualmente as fachadas, devido à 

inexistência de fotografias que abrangessem os limites das três edificações. 

Por se tratar de fachada plana, com poucos detalhes, foi necessária uma pequena 

quantidade de pontos homólogos – 19 pontos utilizando PhotoModeler, para que se 

pudesse orientar as fotografias e gerar o modelo. Para restituição feita com o Orthoware, 

a quantidade de pontos foi ainda menor, sendo necessários somente oito pontos para 

que a orientação pudesse ser executada.  

As ortofotos geradas nos dois programas estão apresentadas na Figura 21. 

Para a casa nº 155 foram traçadas as feições de interesse do objeto utilizando-se 31 

pontos homólogos. Como se observa nas ortofotos das Figuras 22a e b, a falta de pontos 

visíveis da cobertura nas fotografias não permitiu a geração de uma superfície que 

mostrasse as características do telhado.  

 

Figura  20 – Casas à Rua Direita do Comércio, nº 135 e 155 

 
                         Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 
 

Figura 21 – Ortofoto da fachada casa à Rua Direita do Comércio, nº 135: PhotoModeler (a); 
Orthoware (b) 

(a) (b) 

  

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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Os desenhos das fachadas apresentadas na Figura 23a e b são resultado da vetorização 

interativa, executada sobre as ortofotos das casas de número 138 e 155, em AutoCAD. 

 Casa à Praça Coronel Propércio, número 92 

Esta residência, datada do final do século passado, possui, em sua fachada, porta 

principal excêntrica e oito janelas de verga reta com guilhotina sendo duas janelas (a 

direita) mais largas que, segundo informações do IPAC-BA (1980), poderiam ser 

originalmente portas. O corpo principal é recoberto por telhado em duas águas 

terminando em cachorrada com guarda-pó (Figura 24). Esta edificação apresenta planta 

dividida em três faixas de uso (típica da região): a anterior destinada aos salões sociais; a 

intermediária, constituída pelas alcovas; e a do fundo, ocupada pelos salões de uso 

familiar. 

 

Figura 22 – Ortofoto da fachada casa à Rua Direita do Comércio, nº 155: PhotoModeler (a); 
Orthoware (b) 

(a) (b) 

  
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

Figura 23 – Casas à Rua Direita do Comércio: desenho da fachada, nº 138 (a); 155 (b)  
(a) (b) 

  

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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A Figura 25, a seguir, apresenta as fotografias utilizadas no processo de restituição da 

Fachada. 

Para a restituição no PhotoModeler foram utilizados 20 pontos homólogos; no Orthoware 

o modelo foi gerado com 18 pontos. A Figura 26 apresenta as ortofotos exportadas nos 

dois programas. 

O processo de vetorização foi realizado, interativamente, no AutoCAD (Figura 27). 

 

Figura 24 – Casa à Praça Cel. Propércio, número 92 

 

                   Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 

Figura 25 – Casa à Praça Cel. Propércio, número 92: fotografias utilizadas na restituição 

(a) (b) (c) 

   
     Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 

Figura 26 – Casa à Praça Cel. Propércio, nº 92: ortofoto PhotoModeler (a); Orthoware (b) 

(a) (b) 

  
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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 Casa à Rua Rodrigues Lima, número 30 

Esta edificação, conforme apresenta a Figura 28, tem sua construção datada do final do 

século passado. Apresenta planta retangular com cobertura terminando sobre cimalha de 

madeira, beiral de cachorrada com guarda-pó. A fachada principal emoldurada por 

cunhais e cornija, possui duas portas (uma entrada social e a outra dando acesso ao 

corredor de serviço) cinco janelas em arco pleno e caixilharia em guilhotina (IPAC-BA, 

1980). Atualmente, a edificação possui uso comercial, funcionando, no local, a Pousada 

Mucugê. 

Figura 27 – Casa à Praça Cel. Propércio, nº 92: desenho da fachada  

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

 

Figura 28 – Casa à Rua Rodrigues Lima, número 30 

 

   Fonte: Andrea Bastian, 2014. 



258 
 

 
 

Para a restituição da fachada foram utilizadas quatro fotografias conforme ilustrado na 

Figura 29. 

As Figura 30a e b apresentam as ortofotos geradas nos programas PhotoModeler e 

Orthoware respectivamente. 

Já a Figura 31 apresenta o desenho obtido por meio da vetorização interativa realizada 

sobre a ortofoto. 

  

Figura 29 – Casa à Rua Dr. Rodrigues Lima, nº 30: fotografias utilizadas na restituição 

(a) (b) (c) 

   
(d) 

  

   Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 

Figura 30 – Casa à Rua Rodrigues Lima, nº 30:  ortofoto PhotoModeler (a); Orthoware (b)  

(a) (b) 

  
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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 Edifício-sede da Secretaria de Educação 

Este edifício, definido no inventário do IPCA-BA como de estilo neoclássico tardio (Figura 

32), está localizado na Praça Coronel Propércio, número 88. Com planta retangular e 

cobertura em três águas terminando em cornijas, sua fachada principal possui sete 

portas e seis janelas com verga redonda, parapeito entalado e guarda-corpo de ferro em 

sacada (IPAC, 1980). 

Segundo Pereira (2010), o prédio pertenceu, também, à família Medrado, funcionou 

como Centro de Cultura, Arquivo Público Municipal, Museu de acervo permanente, 

Secretaria de Educação e Biblioteca Municipal. Atualmente, funcionam no térreo um 

restaurante e o Arquivo Público; e, no primeiro pavimento, a Secretaria de Educação. 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Casa à Rua Dr. Rodrigues Lima, nº 30: desenho da fachada  

 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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Conforme Figura 33a, b e c, nesse estudo foram utilizadas somente três fotografias. 

No caso desta fachada, utilizando o programa PhotoModeler para a geração de 

ortofotos, houve necessidade de identificar um número maior de pontos homólogos, pois 

o coroamento das colunas possui muitos detalhes em diferentes planos, sendo 

necessários 107 pontos referenciados em pelo menos duas fotos para que as superfícies 

fossem geradas.  

A Figura 34 mostra o desenho da fachada obtida por meio da vetorização interativa, 

realizada no AutoCAD, utilizando a ortofoto gerada no programa PhotoModeler como 

pano de fundo. 

 

 

 

 

 

Figura 32 – Edifício-sede da Secretaria de Educação 

 

             Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 

Figura 33 – Edifício-sede da Secretaria de Educação: fotografias utilizadas na restituição 

(a) (b) (c) 

   
     Fonte: Arivaldo Amorim, 2013. 
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Figura 34 – Edifício-sede da Secretaria de Educação: desenho da fachada  

 
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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APÊNDICE B – DESENHO DE ELEVAÇÃO DAS QUADRAS 

A Figura 1a apresenta a elevação das quadras obtida por meio do processo de junção 

dos desenhos das fachadas desenhadas individualmente, no AutoCAD. A junção das 

ortofotos, realizada no Corel Draw, gerou o ortofotomosaico da quadra.  

As Figuras 2a e b apresentam o desenho da elevação da quadra e o ortofomosaico, 

respectivamente. 

Figura  1 – Elevação da quadra Praça Coronel Douca: desenho de restituição: (a); 
ortofotomosaico (b) 

(a) 

 
(b) 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

 

Figura 2 – Elevação da quadra Rua João Paraguassú: desenho de restituição (a); 
ortofomosaico (b) 

(a) 

 
(b) 

 
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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Para outros dois trechos da Rua Rodrigues Lima, conforme apresentado nas Figuras a 

seguir, foram feitos os desenhos das elevações (Figuras 3a e 4a) e os ortofotomosaicos 

(Figuras 3b e 4b). 

 

 

  

Figura 3 – Elevação da quadra Rua Rodrigues Lima: desenho de restituição (a); ortomosaico (b) 

(a) 

 
(b) 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2014. 

 

Figura 4 – Elevação da quadra Rua Rodrigues Lima: desenho de restituição (a); ortomosaico (b) 

(a) 

 
(b) 

 
Fonte: Andrea Bastian, 2014. 
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APÊNDICE C – FOTOGRAMETRIA ESFÉRICA 

 Rua Direita do Comércio – trecho A 

Para a restituição deste trecho foram utilizados quatro panoramas, sendo um mais central  

e outros três laterais, à direita e à esquerda, conforme apresentado na Figura 1. 

Figura  1 – Fotogrametria esférica: imagens panorâmicas143 

 

Fonte: Gabriele Fangi, 2013. 

A Figura 2 mostra a rede de orientação dos quatro panoramas construídos a partir das 

testadas das edificações. 

Figura 2 – Fotogrametria esférica: posicionamento das estações fotográficas 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2015. 

 

 

 

                                                
143 A captura fotográfica e a geração dos panoramas foram executadas pelo Prof. Gabriele Fangi (2013) e 
cedidas a esta pesquisa. 
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 Rua Direita do Comércio – trecho D 

Conforme apresentado na Figura 3 foram construídos três panoramas do trecho, um mais 

central e dois à direita e à esquerda, possibilitando restituição geométrica das fachadas. 

Figura 3 – Fotogrametria esférica: imagens panorâmicas144 

 

Fonte: Gabriele Fangi, 2013. 

A Figura 4 apresenta o posicionamento das estações fotográficas e a rede de orientação 

dos três panoramas. 

Figura 4 – Fotogrametria esférica: posicionamento das estações fotográficas 

 

Fonte: Andrea Bastian, 2015. 

                                                
144 A captura fotográfica e a geração dos panoramas foram executadas pelo Prof. Gabriele Fangi (2013) e 
cedidas a esta pesquisa. 
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APÊNDICE D – COMPARAÇÃO DE CUSTO 

Os Quadros 1, 2 e 3 a seguir apresentam, respectivamente, o estudo comparativo de 

custo, relativo aos recursos técnicos, ou seja, insumos materiais utilizados em um 

levantamento arquitetônico de fachada por meio da fotogrametria digital terrestre, 

fotogrametria esférica e varredura a laser.  

Quadro 1 – Custo de recursos técnicos para levantamento por meio da fotogrametria digital terrestre 

Recursos 
técnicos145 

Investimento146 
(Dolares 

Americanos - 
USD) 

Vida 
útil 

(anos) 

Depreciação 
anual (USD) 

Depreciação 
mensal (USD) 

Horas de 
uso/ mês 

Custo 
hora 

Câmera 
fotográfica 
Nikon D800E 
Full Frame 36.3 
Mpixeis 
(somente corpo) 

 2.949,00  5 589,80  49,15  40 1,23 

Objetiva de 
distância focal 
fixa 14 mm. 

 2.713,00  5 542,60  45,22  40 1,13 

Objetiva de 
distância focal 
fixa 20 mm 

    853,00  5 170,60  14,22  40 0,36 

Programa de 
restituição 
fotogramétrica 

2.495,00  2 1.247,50  103,96  60 1,73 

Pacote de 
softwares p/ 
desenho e 
modelagem e 
edição de 
imagens 

   14.027,61  2 7.013,81  584,48  120 4,87 

Notebook - 5ª 
geração do 
Processador 
Intel® Core™ i7 
- 16GB de 
memória - Disco 
rígido de 1TB 

1.299,99  3 433,33  36,11  180 0,20 

Mouse sem fio 39,99  3 13,33  1,11  180 0,01 

TOTAL 24.377,59          9,52 

Fonte: Andrea Bastian, 2015. 

 

 

 

                                                
145 Os valores das camêras e lentes foram obtidos no website <http://www.dpreview.com/>.. Já os valores de 
notebook e mouse no website <http://www.dell.com/> e, softwares no website dos fabricantes. Acesso em: 17 
dez. 2015. 

146 Nos valores apresentados não estão inclusas alíquotas de imposto de importação. 
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Quadro 2 – Custo de recursos técnicos para levantamento por meio da fotogrametria esférica 

Recursos 
técnicos147 

Investimento148 
(Dolares 

Americanos - 
USD) 

Vida 
útil 

(anos) 

Depreciação 
anual (USD) 

Depreciação 
mensal (USD) 

Horas de 
uso/ mês 

Custo 
hora 

Câmera 
fotográfica 
Canon EOS 70D 
Digital SLR 
Camera 
(somente corpo) 

 1.199,00  5 239,80  19,98  40 0,50 

Objetiva de 
distância focal 
fixa 28 mm. 

   459,00  5 91,80  7,65  40 0,19 

Tripé de cabeça 
esférica 

179,00  5 35,80  2,98  40 0,07 

Programa de 
costura de 
imagens -  
PTGui Pro 
personal  

163,56  2 81,78  6,82  20 0,34 

Programa de 
restituição 
fotogramétrica149 

       80  

Pacote de 
softwares p/ 
desenho e 
modelagem e 
edição de 
imagens 

14.027,61  2 7.013,80  584,48  120 4,87 

Notebook - 5ª 
geração do 
Processador 
Intel® Core™ i7 
- 16GB de 
memória - Disco 
rígido de 1TB 

1.299,99  3 433,33  36,11  180 0,20 

Mouse sem fio 39,99  3 13,33  1,11  180 0,01 

TOTAL 17.368,15      6,18 

Fonte: Andrea Bastian, 2015. 

 

 

 

 

                                                
147 Os valores das camêras e lentes foram obtidos no website <http://www.dpreview.com/>.. Já os valores de 
notebook e mouse no website <http://www.dell.com/> e, softwares no website dos fabricantes. Acesso em: 17 
dez. 2015. 

148 Nos valores apresentados não estão inclusas alíquotas de imposto de importação. 

149 O custo de aquisição do pacote Sphera não foi considerado uma vez que se trata de um software 
desenvolvido no âmbito acadêmico. 
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Quadro 3 – Custo de recursos técnicos para levantamento por meio de varredura a laser 

Recursos 
técnicos150 

Investimento151 
(Dolares 

Americanos - 
USD) 

Vida 
útil 

(anos) 

Depreciação 
anual (USD) 

Depreciação 
mensal (USD) 

Horas 
de uso/ 

mês 

Custo 
hora 

Laser Scanner 
3D modelo 
Focus3D X-330 
com GPS, 
altímetro 
(barômetro), 
compensador 
de eixo duplo e 
Wireless LAN 
integrada; 1 
Bateria, 1 Fonte 
de Alimentação; 
1 cartão de 
memória SD 
32GB, 1 leitor 
de cartão SD, 1 
capa para 
cartão SD, 
maleta para 
transporte 

51.150,00  5 10.230,00  852,50  56 15,22 

Tripé em Fibra 
de Carbono 
com Base de 
Montagem 
panorâmica 

1.380,00  5 276,00  23,00  56 0,13 

Interface 
profissional para 
o AutoCAD e 
REVIT dedicado 
para aplicações 
de 
levantamentos; 
PointSense 
Heritage 
AutoCAD 

7.875,00  2 3937,50  328,13  84 1,82 

Pacote de 
softwares p/ 
desenho e 
modelagem e 
edição de 
imagens 

14.027,61  2 7013,80  584,48  40 3,25 

Notebook - 5ª 
geração do 
Processador 
Intel® Core™ i7 
- 16GB de 
memória - Disco 
rígido de 1TB 

1.299,99  3 433,33  36,11  180 0,20 

Mouse sem fio 39,99  3 13,33  1,11  180 0,01 

TOTAL 75.772,59      20,63 

Fonte: Andrea Bastian, 2015. 

                                                
150 Os valores do laser scanner, acessórios e software dedicado foram obtidos do fabricante FARO 
Technologies, sendo pacote válido para instituições educacionais e de pesquisa.  

151 Nos valores apresentados não estão inclusas alíquotas de imposto de importação. 
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ANEXO I – CONJUNTOS URBANOS TOMBADOS PELO IPHAN 

O Quadro 1 apresenta a relação dos conjuntos urbanos (Cidades Históricas) tombados 

pelo IPHAN; apesar de o website152 citar 77, aponta a localização de 75 conjuntos. 

Quadro 1 – Conjuntos urbanos tombados pelo IPHAN - Continua 

Região Conjunto urbano tombado 

Norte 

Serra do Navio (AP) 

Manaus (AM) 

Belém (PA) 

Natividade (TO) 

Porto Nacional (TO) 

Nordeste 

Marechal Deodoro (AL) 

Penedo (AL) 

Piranhas (AL) 

Cachoeira (BA) 

Igatu (Andaraí - BA) 

Itaparica (BA) 

Lençóis (BA) 

Monte Santo (BA) 

Mucugê (BA) 

Porto Seguro (BA) 

Rio de Contas (BA) 

Salvador (BA) 

São Félix (BA) 

Aracati (CE) 

Icó (CE) 

Sobral (CE) 

Viçosa do Ceará (CE) 

Alcântara (MA) 

São Luís (MA) 

Areia (PB) 

João Pessoa (PB) 

Igarassu (PE) 

Olinda (PE) 

Recife (PE) 

Oeiras (PI) 

Parnaíba (PI) 

Piracuruca (PI) 

                                                
152 Disponível em: 
<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=12790&sigla=Institucional&retorno=paginaInstituc
ional>. Acesso em: dez. 2014. 
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Conjuntos urbanos tombados pelo IPHAN  - Continuação 

Região Conjunto urbano tombado 

Nordeste 

Natal (RN) 

Laranjeiras (SE) 

São Cristóvão (SE) 

Centro-oeste 

Brasília (DF) 

Corumbá de Goiás (GO) 

Goiânia (GO) 

Goiás (GO) 

Pilar de Goiás (GO) 

Pirenópolis (GO) 

Campo Grande (MS) 

Corumbá (MS) 

Cáceres (MT) 

Cuiabá (MT) 

Sudeste 

Cataguases (MG) 

Congonhas (MG) 

Diamantina (MG) 

Mariana (MG) 

Ouro Preto (MG) 

Paracatu (MG) 

São João del Rei (MG) 

Serro (MG) 

Tiradentes (MG) 

Vila Histórica de Mambucaba (Angra dos Reis - RJ) 

Cabo Frio (RJ) 

Nova Friburgo (RJ) 

Paraty (RJ) 

Petrópolis (RJ) 

Rio de Janeiro (RJ) 

Vassouras (RJ) 

Aldeia de Carapicuíba (Carapicuíba - SP) 

Iguape (SP) 

Vila de Paranapiacaba (Santo André - SP) 

São Luiz do Paraitinga (SP) 

Sul 

Antonina (PR) 

Lapa (PR) 

Paranaguá (PR) 

Vila de Santo Amaro do Sul (General Câmara - RS) 

Jaguarão (RS) 

Porto Alegre (RS) 

Santa Tereza (RS) 

Itaiópolis (SC) 
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Conjuntos urbanos tombados pelo IPHAN  - Conclusão 

Região Conjunto urbano tombado 

Sul 
Laguna (SC) 

São Francisco do Sul (SC) 

Fonte: adaptado de IPHAN, 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


